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Strax väster om Uppsala, vid Läby vad, står en runsten med texten ”Jarl 
och Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna bro efter 
Jovur, sin far”. Formuleringen ”dessa stenar” visar att där funnits mer än 
en. Den andra påträffades i en källarvägg halvannan kilometer bort och 
ritades av på 1600-talet. När källaren revs 1939 togs bitarna omhand och 
fogades samman. En tredjedel av stenen saknas dock. Med ledning av vad 
som står på den bevarade stenen och det som finns kvar av den sönder-
sprängda kan man rekonstruera den text som bör ha funnits där. Den har 
sannolikt haft lydelsen ”Jarl och Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar 
och göra denna bro efter Jovur, sin far. Gud och Guds moder hjälpe hans 
ande”. Eftersom de båda runstenarnas inskrifter med stor säkerhet kan 
attribueras till den kände runmästaren Åsmund kan den avslutande bö-
nen, ristad med spegelvända runor, rekonstrueras. 

Den skadade stenen – som här avbildats på omslaget – står numera i Hu-
manisthuset, Umeå universitet, i den norra tvärgående korridoren som 
leder från hörsalsfoajén till Institutionen för språkstudier. 
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Förord

År 2014 anordnades för trettonde gången konferensen Svenska språkets his-
toria, denna gång  i Umeå. Temat för konferensen var ”Historia och språk- 
historia”. På vanligt sätt medverkade några forskare med plenarföredrag 
medan övrig konferenstid reserverades för alla andra presentationer. Sam-
manlagt hölls hela tjugosex föredrag vid konferensen. Av dessa publiceras 
här arton. 

Som plenarföreläsare hade en forskare från vardera Norge, Finland 
och Sverige inbjudits. Brit Mæhlum, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, Trondheim, talade över ämnet ”Katastrofen som språkhistor-
isk forklaring” och belyste därigenom externa språkhistoriska förklarings- 
modeller. Harry Lönnroth, Vasa universitet, hade som rubrik på sitt före-
drag valt ”Filologi i Facebooks tidevarv – vad, hur och varför?” I föredraget 
diskuterades filologi som metod, praktik och perspektiv. Marco Bianchi, 
Uppsala universitet, som föreläste över ämnet ”Runstenen som socialt me-
dium”, behandlade vikingatida runstenstexter och vad dessa kan avslöja om 
sina upphovsmän och läsare.  

För övriga föreläsare fanns inga närmare begränsningar i val av ämne. I 
dessa föredrag belystes brett olika aspekter på svenska språkets historia, med 
material från olika tiders svenska och från olika språkliga nivåer. Här åter-
finns sålunda studier av östskandinavisk ljudutveckling i ljuset av tidiga fin-
ska ordlån, vikingatida språk och svensk missionshistoria, ordföljd i stock-
holmsk lågtyska, medeltida finsk-svensk språkblandning, vidare studier 
med utgångspunkt i olika material av svenskans morfologi och syntax samt 
lexikala och stilistiska studier, presentationer med utgångspunkt från dia- 
lektalt material och av språkhistoriskt korpusmaterial och samt bidrag med 
mer teoretisk bäring. 

Redaktionen vill varmt tacka alla dem – föreläsare och diskussionsdel- 
tagare – som aktiv bidrog till att göra konferensen till en så lyckad samman-
komst. Vi vill också passa på och tacka de många anonyma granskare från 
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olika nordiska länder som skriftligen kommenterade de insända bidragen, 
och på det sättet bidrog till att ytterligare säkra volymens vetenskapliga 
kvalitet. 

Leena och Lotta Hortéll, Ord&Co, Umeå, har tålmodigt arbetat med 
sättning och layout. Till dem går också ett varmt tack.

Konferensen i Umeå hade generöst finansierats av Svenska Akademien, 
Kungl. Vitterhets Historie och  Antikvitets Akademien, Kungl. Gustav  
Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Skytteanska Samfundet 
samt Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Ett hjärtligt tack 
till alla dessa bidragsgivare som möjliggjorde konferensen och publice- 
ringen av denna bok. Vi tackar också Kungl. Skytteanska Samfundet som 
intagit denna volym i sina Handlingar. 

Vi passar till sist på att hälsa alla språkhistoriskt intresserade varmt 
välkomna till vårt grannuniversitet i Vasa i början av juni 2016, där vi kan 
se fram emot en ny, spännande sammankomst i serien Svenska språkets  
historia

Umeå den 5 april 2016

Daniel Andersson   Lars-Erik Edlund   Susanne Haugen   Asbjørg Westum 
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MARCO BIANCHI                                                                                   

Runstenen som socialt medium

ABSTRACT The present study is an attempt to describe Viking Age 
runestones as a social medium. The argumentation is conducted in three 
steps. The first part of the paper deals with runestonesʼ communicative po-
tential beyond what is actually written, namely the layout, ornamentation, 
and use of different writing systems. There is also a small but important 
group of non-lexical inscriptions that can be used to gain insight into re-
gional literacy and social aspects of the custom of raising runestones. In 
the second part of the paper, these findings are used to determine whether 
or not it is feasible to qualify runestones as a social medium. Social media 
are usually characterised as networks that enable many-to-many commu-
nication, and there is good reason to argue that runestones constitute such 
a network. First, they are written for different kinds of readers, e.g. both 
literate and illiterate ones, and, second, people of different social groups 
have been involved in producing runestones. Finally, in the third part of the 
paper, runestones are compared with the modern social medium of Twit-
ter. The most prominent common trait is connected to individualsʼ social 
positioning. It is argued in the paper that some of the runestonesʼ semiotic 
resources are used for ˮself-brandingˮ and thus are similar to hashtags on 
Twitter. Furthermore, both tweets and runic inscriptions appear to have af-
filiative functions.

KEYWORDS hashtags, historical communication, historical sociolinguis-
tics, literacy, non-lexical inscriptions, ornamentation, runestones, social 
media, Twitter, Viking Age

Fröet till denna framställning såddes direkt efter min disputation våren 2010. 
Min doktorsavhandling (Bianchi 2010) fick viss uppmärksamhet i dagspres-
sen, bland annat i form av ett helsidesreportage i Expressen. Efter många 
samtal och en intensiv brevväxling med journalisten kände jag mig mycket 
nöjd, men indignationen blev påtaglig när jag fick se det slutliga resultatets 
huvudrubrik: ”Twitter är 2000-talets runstenar” (Ek 2010).



10

Jag har inte kunnat släppa detta. Och ju mer jag har tänkt på denna 
märkliga rubriksättning, desto mer tror jag att journalisten kanske hade 
en poäng ändå. Eller åtminstone att man kan göra rubriksättningen till en 
poäng, exempelvis i samband med en plenarföreläsning vid konferensen 
Svenska språkets historia i Umeå. Jag kommer givetvis inte att påstå att 
Twitter är 2000-talets runstenar eller ens det omvända. Däremot tror jag 
att en jämförelse mellan de båda kan avslöja något allmänmänskligt bakom 
dessa sociala medier.

Syftet med föreliggande arbete är för det första att ge en kortfattad 
sammanfattning av de huvudsakliga resultaten av min doktorsavhandling 
(Bianchi 2010). För det andra vill jag försöka belysa dessa resultat med hjälp 
av ett tankeexperiment som går ut på att jämföra två till synes vitt skilda 
texttraditioner: runstenar och Twitter. Framställningen ramas in av det frå-
gekomplex som Expressens rubriksättning ger vid handen: i vad mån är den 
halsbrytande jämförelsen mellan Twitter och runstenar giltig, och vilka nya 
insikter beträffande runstenstexterna som social praktik kan vinnas ur en 
jämförelse av de bägge texttyperna?

Artikeln inleds med ett avsnitt om runstenars kommunikativa poten-
tial. Här tar jag upp några resultat av min avhandling (Bianchi 2010) och vi-
sar hur runstenstexter struktureras språkligt och visuellt, vilka icke-verbala 
uttryckssätt runristningar utnyttjar, hur skriften används som visuell resurs 
och vad icke-lexikala runinskrifter kan säga om läskunnigheten på vikinga- 
tiden. Artikelns andra del ägnas sedan åt frågan på vilket sätt runstenar 
kan ses som ett socialt medium. Sist ges en kort introduktion till texttypen 
Twitter i syfte dels att etablera de uppenbara olikheterna mellan Twitter 
och runstenar, men dels och framför allt också att peka på de drag som  
förenar de bägge texttyperna. 

Runstenars kommunikativa potential
Traditionellt ägnar sig runologisk forskning främst åt språklig tolkning 
av runinskrifter. Språket ses (oftast implicit) som den primära betydelse-
potentialen i en runristning. En språkcentrerad syn på runristningar som 
kommunikationshistoriskt källmaterial är dock av olika skäl anakronistisk. 
För det första implicerar den att de betydelser som medieras med skriftens 
hjälp även uppfattades som primära av de historiska textbrukarna. Ett så-
dant antagande ter sig inte särskilt rimligt i en kultur som är huvudsakligen 
muntlig. För det andra tar den inte hänsyn till de konventioner som styrde 
texternas utformning. I runstensristningar är det språkliga uttrycket i form 
av runinskriften inbäddat i ett myller av ornamentala detaljer som orm-
slingor, kors och annan ornamentik. 
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I det följande kommer jag att presentera några av de betydelsepotentia-
ler som man riskerar att förbise med en allt för snävt språklig tolkning av 
runstensmaterialet. Jag vill med detta på intet sätt förringa skriftens roll i 
runstenstexternas kommunikation utan anser tvärtom att skriften är dess 
viktigaste ingrediens. Däremot finns det en del som tyder på att ornamen-
tala inslag haft mycket konkret betydelse för de vikingatida läsarna, men 
också att skriften inte enbart använts för att representera ett språkligt med-
delande. 

Syftet med genomgången är att förbereda diskussionen om runstenar 
som socialt medium i näst följande avsnitt. På vilket sätt synliggör och ska-
par runstenarna sociala nätverk och vilka delar av samhället var delaktiga i 
runstenskommunikationen?

Språklig och visuell struktur
Det finns ett begränsat antal typer av formuleringar på runstenar. Vanligast 
är den s.k. minnesformeln, som förekommer i stort sett i samtliga senvi-
kingatida runristningar. Minnesformeln formuleras typiskt enligt mallen X 
reste denna sten efter Y, sin släkting. Jämte minnesformeln tillhör nekrolo-
gen, förbönen och ristarsignaturen de vanligaste formlerna. Runstenen U 
778 Svinnegarns kyrka är en av de få med alla dessa fyra formler. 

Þialfi ok Holmlaug lētu ræisa stæina þessa alla at Banka/Bagga, sun sinn. 
Es ātti æinn sēʀ skip ok austr stȳrði ī Ingvars lið. 
Guð hialpi and Banka/Bagga. 
Æskell ræist. 

ʼTjälve och Holmlög lät resa alla dessa stenar efter Banke/Bagge, sin 
son. Han ägde ensam ett skepp och styrde österut i Ingvars följe. Gud 
hjälpe Bankes/Bagges själ. Äskel ristade.’

En genomgång av alla runstensinskrifter med tre eller fler formler visar att 
formlernas inbördes ordningsföljd är mycket fast. Minnesformeln står alltid 
först och signaturen sist. Däremellan står nekrologen och förbönen i nämnd 
ordning. Förklaringen till detta är rimligtvis textlingvistisk. I minnesfor-
meln står de efterlevande i temaposition och utgör således det kända eller 
det som hela inskriften utgår ifrån. Den avlidne introduceras alltså som till-
hörande ett visst sammanhang i en familj. Nekrologen har sedan som syfte 
att beskriva den avlidnes gärningar i livet. Även här synliggör runstens- 
inskrifterna stundom sociala relationer, i föreliggande fall genom klassiskt 
namedropping: Banke/Bagge har varit en deltagare i Ingvar den vittfarnes 
berömda expedition. Språkligt sett inleds nekrologen gärna med ett anafo-
riskt pronomen som syftar tillbaka till den avlidnes namn. Förbönen run-
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dar sedan av det som har sagts om den avlidne genom en vädjan till högre 
makt. Referensen till huvudpersonen sker antingen genom en upprepning 
av namnet eller genom ett pronomen i genitiv. I ristarsignaturen byter se-
dan inskriften perspektiv. Det handlar inte längre om den avlidna personen 
utan om runinskriftens tillkomst. I inskriften U 778 är objektet utelämnat, 
men vanligtvis finner man en formulering av typen ’X ristade runorna’. 

En konventionell runstensinskrift med signatur kan alltså principiellt 
ses som tudelad. Första delen handlar om den som runstenen är tillägnad 
medan andra delen, signaturen, fokuserar runinskriftens tillkomst. Det 
visar sig vid en systematisk genomgång att denna uppdelning även gärna 
markeras visuellt. Ofta styckas runinskrifter upp genom att delar placeras i 
ytterligare runslingor, skrivs med annan läsriktning eller skrivs innan- eller  
utanför slingan. Signaturer placeras mycket oftare visuellt separerade än 
nekrologer och förböner (se Bianchi 2010:92 f.). En mycket talande illustra-
tion på detta utgör runristaren Öpirs signerade produktion. Ett för Öpir 
typiskt språkligt drag är att signaturer gärna inleds med konjunktionen en: 
’Men Öpir ristade’ (Källström 2007:122–28). Så ser 13 av hans totalt 43 signa-
turer ut, och därutöver inleds ytterligare en med konjunktionen ok. Samti-
digt särskiljer Öpir också tio av sina signaturer visuellt på något av de ovan 
nämnda sätten. Språklig och visuell avgränsning sammanfaller emellertid 
inte i någon inskrift, vilket tillåter slutsatsen att de fyller samma funktion. 
Öpir väljer alltså att antingen markera signaturens särart språkligt med en 
konjunktion, visuellt genom att placera den avskilt från övriga delar av in-
skriften eller inte alls.

Något svårare att kvantifiera är de olika typer av framhävning som före-
kommer i runstenstexter. Som ett exempel ska här kort nämnas Släbroste-
nen Sö 367 (se nedan figur 2). Inskriften består av en minnesformel som 
ligger i en runslinga längs stenens kant samt en nekrolog som är placerad 
i tre vertikalt stående skriftrader innanför runslingan. Den rimligaste syn-
taktiska normaliseringen av nekrologen är säkerligen ʼde ägde gården Släbro 
| Frösten och Rolv | dugande mänʼ. Det är dock knappast så en besökare av 
stenen läser inskriften. De båda mansnamnen Frösten och Rolv är nämligen 
skrivna med större runor mitt på ristningsytan och har markerats med ett 
litet kors. Det har med all säkerhet varit ristarens avsikt att på det sättet 
markera det viktigaste i inskriften. Redan innan läsaren börjar pyssla ihop 
alla inskriftsdelar till en syntaktiskt sammanhängande språklig sekvens har 
hon således klart för sig vilka som är huvudpersonerna i ristningen. 

Ett runstensspråk utan språk
Det har redan antytts i stycket om Öpirs signaturer ovan att visuella detaljer 
kan ha mycket specifika betydelsepotentialer. Man kan dock gå ännu ett 
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steg längre och försöka identifiera betydelser som är helt löskopplade från 
runinskrifternas språkliga budskap. En uppenbar sådan betydelse uppbär 
korset, som är ett mycket vanligt ornamentalt inslag på runstensristningar. 
Inte lika uppenbar är den semiotiska potentialen i ett annat vanligt orna-
mentalt inslag: rundjursornamentiken.

Som Anne-Sofie Gräslund (1991, 1992, 2002) visat finns det ett över-
skådligt antal stilkategorier i senvikingatida runstenskonst. De allra flesta 
runristningarna går att klassificera enligt Gräslunds system, och stilgrup-
pering är idag det mest pålitliga sättet att datera ristningarna relativt och i 
viss mån också absolut på. Enligt Gräslund (2004) finns det dock ytterligare 
en betydelsekomponent. Hon menar att inskrifterna framhäver identitet 
inom familjen medan djurornamentiken ger uttryck för en kollektiv, po-
litisk identitet. Genom valet av en viss runstensornamentik visar man sin 
tillhörighet till en grupp eller ledare i samhället. Ett fint exempel på detta 
är de s.k. Ingvarsstenarna, en grupp till vilken också den ovan nämnda rist-
ningen U 778 vid Svinnegarns kyrka hör. Dessa ristningar har inte bara det 
gemensamt att den hågkomne omkommit i Ingvars följe utan också att de 
har en mycket snarlik layout som avviker från övriga stenars från samma tid. 
Gräslund (2004:31) menar att valet av layout uttrycker en känsla av gemen-
skap eller kanske till och med solidaritet med Ingvars familj.

Ornamental likhet ger alltså med all sannolikhet uttryck för snarlika bety-
delsekomponenter, även om det är svårt att säga exakt vilka. Det är därför 
heller inte helt osannolikt att tänka sig att ornamentala detaljer i allmänhet 
har haft en mycket konkret innebörd för de vikingatida människorna. Frå-
gor av sådant slag diskuteras intensivt inom konstvetenskaplig och arkeolo-
gisk runforskning (t.ex. Oehrl 2011, Stern 2013 för att bara nämna de senaste 
monografierna). Här vill jag illustrera saken med hjälp av två runstenar med 
mer eller mindre identiska inskrifter. Den ena av dessa är U 901, som idag 
är uppställd i Humanisthuset på Umeå universitet (figur 1). Stenen hitta-
des sönderslagen i en källarmur i Håmö, Läby sn, men Håmö var inte dess 
ursprungliga plats. Det finns nämligen ytterligare en runsten med mycket 
snarlik inskrift, U 904, som står vid Läby vad utanför Uppsala, i direkt an-
slutning till den bro som nämns i de båda inskrifterna. De återges på föl-
jande sätt i Samnordisk runtextdatabas:

U 901: ... ...arl ' uk ihulbiurn ' litu rita stono þisa ' ukirua bru þisa ' at 
iafur faþur si... ... £hialbi ont hos

... [K]arl ok Īgulbiǫrn lētu rētta stæina þessa ok gærva brō þessa at Iǫfur, 
faður si[nn] ... hialpi and hans.
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ʼKarl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna bro efter Jovur, 
sin fader. ... hjälpe hans ande.ʼ

U 904: + iarl + ukarl + uk ihulbiurn litu rita stino þisa + ukirua bru þisa 
+ abtiR + iufur + faþur sin

Iarl ok Karl ok Īgulbiǫrn lētu rētta stæina þessa ok gærva brō þessa æftiʀ 
Iǫfur, faður sinn.

ʼJarl och Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna bro 
efter Jovur, sin fader.ʼ

Figur 1. Avbildningen av en begravningsritual på runstenen U 901 från Håmö, Läby sn (idag 
uppställd i Humanisthuset på Umeå universitet). Foto: Marco Bianchi 2012.

Som synes är de båda inskrifterna i det närmaste identiska så när som på 
några ortografiska avvikelser. Den enda innehållsliga skillnaden är att U 904 
saknar förbön. Att de båda stenarna bör ses som sammanhållna visas dess-
utom av att de omnämner samma brobygge och att objektet i bägge fallen 
står i pluralis: ack. stæina þessa ʼdessa stenarʼ. Inskrifternas särprägel tillå-
ter dessutom slutsatsen att båda har ristats av runristaren Åsmund, troligen 
med medverkan av Torfast (se Hult 1992:113 samt Axelson 1993:94 f. och där 
anförd litteratur).

U 901 och U 904 restes alltså rimligtvis vid samma tillfälle, av samma 
ristare och med huvudsakligen samma språkliga budskap. Med tanke på 
detta är de uppenbara skillnaderna med säkerhet signifikativa: förbönen 
och ornamentiken. U 904 pryds nämligen av två djur och U 901 av tre män-
niskofigurer jämte ett djur som skulle kunna vara en häst, och de båda bild-
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framställningarna uppvisar ingen uppenbar gemensam nämnare (se Hult 
1992:107). Som Hult (1992) övertygande visar är den traditionella tolkningen 
av figurframställningen på U 904 som stridsscen felaktig utan det är snarare 
en kristen begravningsritual som avbildas. I detta ljus är det naturligtvis 
knappast någon slump att just denna ristning även innehåller en förbön. 

Skriften som visuell resurs
I de två föregående avsnitten visade jag dels några visuella grepp med vilka 
runinskrifter har strukturerats, dels några icke-språkliga detaljer som verkar 
ha haft konkreta betydelsepotentialer. Föreliggande avsnitt ska handla om 
hur skriften som sådan, bortsett från det språkliga innehåll den represen-
terar, kan ha fyllt kommunikativa funktioner. Som exempel använder jag 
runstenen Sö 367 från Släbro i Nyköping (se figur 2).

hamunr : ulfR raisþu : stain : þinsi : efti : hrulf : faþur : sin : ayburg : at : 
unir sin
þaiR otu : by : slaiþa:bru
+ fraystain : hrulfR
(oþru<toR> <þia>k<n>a

Hāmundr, Ulfʀ ræisþu stæin þennsi æftiʀ Hrōlf, faður sinn, Øyborg at ver 
sinn. Þæiʀ āttu bȳ Sleðabrō, Frøystæinn, Hrōlfʀ, þrōttaʀ þiagna[ʀ].

ʼHåmund (och) Ulv reste denna sten efter Rolv, sin fader. Öborg efter 
sin man. De ägde gården Släbro, Frösten (och) Rolv, dugande män.ʼ

Figur 2. Runstenen Sö 367 från Släbro i Nyköping. Foto: Marco Bianchi 2014.
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Släbrostenen Sö 367 är en representant för den mycket speciella stil som 
präglar en grupp runstenar i och omkring Rönö härad i Södermanland. Det 
förenande draget hos dessa ristningar är att de uppvisar en blandning av 
skriftsystem. Det fanns nämligen på vikingatiden inte bara ett sätt att skri-
va runor på. De flesta senvikingatida runinskrifterna är skrivna med kon-
ventionella långkvistrunor, ibland med inslag av kortkvistrunor. Men jämte 
dessa två skriftsystem finns det i det sörmländska runstensmaterialet också 
s.k. stavlösa runor (även kallade hälsingerunor), koordinatrunor (ett talchif-
fersystem) och konstfulla bindrunor, s.k. samstavsrunor.

Stavlösa runor, koordinatrunor och samstavsrunor förekommer i Sö-
dermanland bara som komplement till inskriftsdelar med långkvistrunor. 
Totalt finns det 18 sådana inskrifter med avvikande skriftsystem, varav 16 i 
landskapets södra del. Det visar sig att användandet av avvikande skrift kor-
relerar med förekomsten av några andra speciella detaljer. I Södermanland 
finns det sju inskrifter som innehåller epitetet þrōttaʀ þiagn ung. ʼdugande 
karlʼ. Alla utom en av dessa skrivs delvis med avvikande skrift. Vidare finns 
det tre ristningar med sådana märkligt suggestiva ansikten som också pry-
der Släbrostenen (figur 2). I samtliga dessa hittar vi också avvikande skrift. 
Och slutligen ska nämnas skeppsframställningar. Fyra av de totalt sex sörm-
ländska ristningarna med skepp tillämpar också ett avvikande skriftsystem. 

Man kan nu bygga upp en indiciekedja för att komma fram till en möj-
lig tolkning av några av de delar av runstenens budskap som inte uttrycks 
med språkliga medel. Vad þrōttaʀ þiagn betyder är mycket omdiskuterat i 
forskningen. Epitetet þiagn ʼtägnʼ är också känt från Danmarks och Väster-
götlands runstenar. I sin ursprungsbetydelse betecknade ordet en högt upp-
satt kunglig tjänsteman, men just under vikingatiden äger en semantisk för-
skjutning rum, och ordet får en mer allmän betydelse (se Bianchi 2010:159 
m. litt.). Det märks inte minst på det faktum att Þiagn, särskilt i Uppland, 
förekommer frekvent som personnamn. Epitetet þiagn med genitivattribu-
tet þrōttaʀ är en exklusivt sörmländsk företeelse. Det finns goda skäl att anta 
att de sörmländska tägnarna inte var regelrätta tägnar hos en dansk kung. 
Däremot tyder den speciella användningen av ordet på att vederbörande 
kanske har varit i Danmark och tjänat som någon typ av krigare, möjligtvis 
i ledande ställning. Ytterligare en sak som pekar söderut mot Danmark är 
ansiktsornamentiken. Vad ansiktet eller masken ska föreställa är inte lätt att 
avgöra, men det är tydligt att det rör sig om ett formspråk som kan hänföras 
till en miljö kring Harald Blåtand (Tesch 2007:246).

På Sö 367 används avvikande skrift, i detta fall koordinatrunor, till att 
skriva delar av epitetet þrōttaʀ þiagn. Det är viktigt att notera att inte hela 
sekvensen skrivs med koordinatrunor utan de tre inledande runorna þru är 
av långkvisttyp. Den avvikande skriften används alltså inte som något lönn-
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runesystem för att hemlighålla delar av budskapet för mindre läskunniga 
personer. Tvärtom får läsaren en fingervisning om vad som kommer att stå 
därefter. Jag skulle vilja se avvikande skrift som en typ av metakommentar 
till det språkliga uttrycket. Skribenten understryker sina höga sociala ambi-
tioner genom höga ambitioner i skriftens utformning. 

Vad kan det röra sig om för sociala ambitioner? Hur kan man kombinera 
det som har sagts ovan till en kontextuell tolkning av runstenen Sö 367? För-
modligen var Frösten och Rolv, de båda personerna som nämns med större 
runor mitt på runstenen, del av den framväxande grupp av jordägande bön-
der som brukar ses som en förutsättning för en politisk organisation efter 
kontinentalt mönster. Det är inte orimligt att tänka sig att de kom hem efter 
en färd utomlands och lyckades bygga upp en lokal maktbas i Släbro med 
sina nyförvärvade rikedomar. När man nu ska berätta om framgångarna på 
en runsten, och skapa legitimitet för nästkommande generation av ägare 
i Släbro, väljer man att använda ett danskt maktspråk, både i skrift (ordet 
tägn) och i bild (ansiktsmotivet). Dessutom markerar man sina ambitioner 
med hjälp av avancerat skriftbruk. 

Skrift utan språk
Att säga något slutgiltigt om de vikingatida människornas läskunnighet är 
givetvis mycket svårt. När sådana undersökningar görs tar forskarna ofta 
den stora mängden runstenar till intäkt för en tämligen utbredd läskun-
nighet. Ett exempel på detta är följande formulering hos Thorgunn Snædal 
Brink och Ingegerd Wachtmeister (1984:12): 

Läskunnigheten var tydligen ganska utbredd. Man skulle knappast ha 
gjort sig mödan att resa så många stenar ˮnära vägenˮ, om inte ett rim-
ligt antal av de förbipasserande hade kunnat läsa inskriften.

Frågan är givetvis vad man menar med ordet läsa. Om man ser det snävt som 
att tyda runor är ett sådant resonemang svårt att upprätthålla. En illitterat 
vikingatida människa har med all säkerhet haft stort utbyte av en runsten 
trots att hon inte kunde tyda namnen i minnesinskriften. En runsten består 
av rundjur, samt annan antropomorf och zoomorf ornamentik som av allt 
att döma har erbjudit mycket specifika betydelser. Rundjuret kan ha synlig-
gjort politiska allianser medan vissa ornamentala detaljer uttryckte religiöst 
innehåll och andra spelade an på den avlidnes gärningar och upplevelser i 
livet. Det faktum att runristningarna innehåller runskrift behöver därför inte 
nödvändigtvis tolkas som ett indicium på att många har kunnat ta del av det 
skrivna budskapet. Snarare påvisar det, som Barbro Söderberg (i Söderberg 
& Larsson 1993:56) uttrycker det, att det har funnits ett intresse av att skriva:
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I Uppland och Södermanland uppträder professionella runristare på 
1000-talet, och redan mängden vikingatida stenmonument förutsätter 
ett relativt utbrett engagemang i runristandet.

För att belysa frågorna kring vikingatidens läskunnighet kan man utnyttja 
en mycket speciell grupp inskrifter, nämligen sådana som inte har någon 
språklig betydelse. Dessa icke-lexikala inskrifter är ganska sällsynta, men en 
systematisk genomgång av dem tillåter några intressanta slutsatser. 

Totalt finns det 27 icke-lexikala inskrifter i Uppland, vilket motsvarar 
2,3% av alla inskrifter som är så pass välbevarade att man kan fälla ett av-
görande om huruvida de är lexikala eller inte (Bianchi 2010:170–172). Dessa 
27 ristningar är jämnt spridda i hela Uppland, och finns såväl i runstens-
rika som i runstensfattiga områden. Det förenande draget hos icke-lexikala 
inskrifter är att skriften inte uttrycker något språkligt meddelande, men 
gruppen är inte alls homogen. Vissa inskrifter innehåller vanliga runor som 
går att läsa utan svårigheter. Andra är huvudsakligen skrivna med vanliga 
runor, men några tecken är oläsbara eller bara tvetydigt läsbara. Ytterligare 
en grupp inskrifter är skriven med rena fantasitecken utan ens vaga likheter 
med runor. 
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Figur 3. Icke lexikala runstensristningar i Uppland i relation till antalet runstenar inom en radie av 
20 km. Varje prick representerar en runsten.
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Kriteriet läsbarhet kan man nu sätta i relation till antalet andra runstenar i 
närheten. Detta görs i figur 3. I figuren återfinns helt läsbara inskrifter i den 
vänstra kolumnen och ej eller tvetydigt läsbara i den högra. Y-axeln visar 
antalet runstenar inom en radie av 20 km, och varje prick representerar en 
runsten. Det innebär att ju högre upp en prick är placerad desto mer run-
stenstätt är området där respektive runsten står. Figuren visar ett tydligt 
samband mellan ett områdes runstenstäthet och de icke-lexikala inskrifter-
nas kvalitet. Av de som har fler än 200 andra stenar i närheten är det bara 
två som inte är läsbara, och omvänt finns det bara tre läsbara inskrifter på 
de stenar som har färre än 200 andra runstenar i närheten. Vidare kan man 
konstatera att de allra flesta oläsbara inskrifterna står i de mest runstens-
glesa områdena.

Det finns alltså ett tydligt samband mellan läsbarheten av icke-lexikala 
inskrifter och antalet runstenar i deras omgivning. Det verkar som om det 
var lättare att ˮluraˮ sina läsare med en oläsbar inskrift i ett område som var 
fattigt på runstenar. Och omvänt verkar en läsare i ett mer runstenstätt om-
råde förutsättas känna till futharken. Detta kan tillåta slutsatsen att antalet 
litterata personer var lägre i områden med få runstenar och högre i de mer 
centrala delarna av Uppland. Det finns alltså anledning att se runstenarnas 
spridningsbild som representativ för regional skriftkunnighet i Uppland. 
Samtidigt är det dock viktigt att påpeka att icke-lexikala inskrifter finns i 
hela landskapet, och för den delen också i andra landskap än Uppland. Att 
resa en runsten var alltså inte nödvändigtvis knutet till en önskan att för-
medla ett språkligt budskap. 

Ett socialt medium? 
Att, som i rubriken till denna uppsats, beteckna runstenar som sociala me-
dier kan ses som ett ganska djärvt grepp. Som beteckning på ett modernt 
kommunikationsfenomen har termen sociala medier nämligen en specifik 
innebörd som är kopplad till de tekniska möjligheter som internet erbjuder 
genom Web 2.0 (se OʼReilly 2005). Slagordet för Web 2.0 är delaktighet, 
vilket innebär att gränsen mellan mediaproducenter och mediakonsumen-
ter är otydlig eller rentav obefintlig. I sociala medier som Facebook, Flickr, 
Tumblr, Twitter, Youtube etc. är var och en av deltagarna både sändare och 
mottagare av information. Nationalencyklopedin (Weibull & Eriksson 2009) 
beskriver skillnaden mellan massmedier och sociala medier på följande sätt:

Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett 
innehåll som produceras av dem som använder dem. Medan massmedier 
processar sitt innehåll genom en professionell organisation kan sociala 
medier beskrivas som nätverk där många kommunicerar med många. 
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Varje enskild mottagare av ett meddelande kan också sända på samma 
villkor och genom samma kanaler.

Både sociala medier och Web 2.0 brukar betraktas i ett motsatsförhållande 
till sina mer konventionella företrädare. Sociala medier sätts, som i Weibull 
& Erikssons definition ovan, i kontrast till traditionella massmedier medan 
det dynamiska Web 2.0 måste förstås mot bakgrund av det statiska Web 
1.0. Sett i det ljuset kan man givetvis knappast beteckna runstenen som ett 
socialt medium. Ser man dock sociala medier mer generellt som kommuni-
kationsformer som erbjuder delaktighet och ett någorlunda jämnt maktför-
hållande mellan textproducenter och textrecipienter kan det bli intressant 
att applicera begreppet sociala medier på runstenar också. 

Mycket tyder på att den senvikingatida mellansvenska runstenskom-
munikationen präglades just av delaktighet och möjligheten för de inblan-
dade parterna att både agera som läsare och producenter av runstenar. I det 
följande kommer jag kort att visa på vilket sätt jag tänker mig att runstenen 
kan ses som ett socialt medium där många kommunicerar med många, och 
mottagarna kan iklä sig rollen som sändare ˮpå samma villkor och genom 
samma kanalerˮ (Weibull & Eriksson 2009).

Vad är det som tillåter slutsatsen att runstenar försöker rikta sig till 
så många läsare som möjligt? Som litterära verk är runinskrifter, åtmin- 
stone när man begränsar sig till minnesformlerna, inte det minsta originel-
la. Tvärtom, påpekar Henrik Williams (2010:36), är de ˮstandardized to an 
amazing extentˮ: en vikingatida läsare visste precis vad hon hade att vänta 
sig och hennes insats begränsade sig till att tyda namnen och de fakultativa 
formlerna. Som har visats i föregående avsnitt understryks dessutom run-
inskrifternas budskap ibland med hjälp av den visuella gestaltningen, t.ex. 
genom att ristarsignaturen placeras avskilt från övriga inskriftsdelar. I vissa 
inskrifter kan man också observera andra läsbarhetsfrämjande åtgärder. 
Som exempel på detta nämndes ovan Sö 367, där två namn placerades med 
större runor mitt på stenytan. Besökare som är läskunniga kan alltså förlita 
sig på ett antal läsbarhetsfrämjande detaljer i runinskrifternas språkliga och 
visuella utformning. 

Men runristningar innehåller mer information än det som uttrycks 
språkligt med skriftens hjälp, och denna information kunde rimligtvis även 
illitterata individer tillgodogöra sig. Hit hör främst de zoomorfa runslingor-
na som enligt Gräslund (2004) skulle kunna uttrycka kollektiv eller politisk 
identitet. Vidare har säkert också annan ornamentik haft semiotisk poten-
tial. Ovan illustrerades detta med bildinnehållet i ristningen U 901 Håmö, 
som bör tolkas som en begravningsscen. Slutligen ska man inte förbise de 
betydelser som skriften uttrycker såsom varande skrift. Som exempel på 
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detta används i avsnittet ovan en typisk högstatussten (Sö 367 Släbro) och 
en grupp ristningar som av allt att döma tillhör de lägre skikten i samhället: 
icke-lexikala ristningar. I den förstnämnda speglar avancerat skriftbruk de 
inblandades höga sociala ambitioner, medan förekomsten av icke-lexikala 
inskrifter åtminstone delvis måste bero på den fascination som blotta skrif-
ten i sin egen rätt har utövat på människorna. 

Gruppen icke-lexikala inskrifter är dock också mycket intressant av ett 
annat skäl. Att det uppenbarligen har funnits ett behov och en möjlighet för 
illitterata personer att resa runstenar ger nämligen en fingervisning om hur 
utbrett runstensresandet har varit på vikingatiden. Icke-lexikala runstenar är 
det tydligaste exemplet på att runstenar är en kommunikationsform som inte 
bara har många mottagare utan också många sändare som kan nyttja samma 
kanal. Det finns alltså, om man ska anstränga ett modernt ord, en demokra-
tisk komponent i runstensresandet som kommunikativ verksamhet. 

Redan en snabb blick på en spridningskarta gör det uppenbart att den 
mellansvenska vikingatida runstenstraditionen sticker ut. I synnerhet i 
landskapen Uppland och Södermanland finns det oproportionerligt många 
runstenar från tiden mellan ca år 1000 och 1125. När Rune Palm (1992:254–
258) diskuterar fenomenet utgår han ifrån att runstenar har rests av en 
samhällselit och ställer frågan om denna elit varit bredare än exempelvis 
i Danmark, där runstensresandet framstår som en aktivitet som samhällets 
absoluta toppskikt ägnade sig åt. Palm ser det mellansvenska runstensmo-
det dels som ett resultat av att det ännu inte hade etablerats någon sam-
manhållen politisk organisation, dels också som ett resultat av ekonomiska 
förutsättningar. Vidare talar han om någon sorts egendynamik: Mälardalens 
starka ekonomiska möjligheter ledde till att det har vuxit fram en grupp 
specialiserade yrkesmän i form av professionella runristare. Detta i sin tur 
har lett till ett ökat behov av runstenar. Han poängterar dock att runris-
tarnas inflytande måste ses som sekundärt, och att den huvudsakliga för-
klaringen till runstensresandet torde stå att finna i ˮsedens funktion eller 
betydelse i samhälletˮ (s. 256), främst maktstrukturer och introduktionen 
av kristendomen.

Visserligen kan eliten i Mälardalen ses som bredare, men Palms reso-
nemang tillåter också slutsatsen att den mellansvenska runstensseden inte 
speglar en kommunikationsform som var förbehållen en samhällselit. För 
det första finns det en rad runstenar som vittnar om individers ambitioner 
att nå en mer framstående position i samhället; ovan exemplifierades detta 
med Släbrostenen Sö 367. För det andra finns det runstenar som av allt att 
döma har rests av personer som befinner sig på lägre nivåer i samhällshie-
rarkin. På senare år har forskningen allt mer kommit att intressera sig för 
de senare. Förutom min egen här redovisade undersökning av icke-lexikala 



22

runristningar (Bianchi 2010, 165–222) kan nämnas Henrik Williams uppsat-
ser om runstenar och queer-teori (2007, 2008). 

Paradexemplet i Williams artiklar är Väringestenen Sö 133. Inskriften, 
som traditionellt anses vara icke-lexikal, tolkas av Williams övertygande 
som en minnesinskrift av Ätte efter Atte. De båda namnen har karaktär 
av lågstatusnamn vilket, i kombination med att stenen står på utjorden av 
den rika gården Stora Lundby, tillåter slutsatsen att huvudpersonerna i run-
inskriften är frigivna trälar. Ytterligare indicier får man vid en jämförelse 
med övriga ristningar i området. Väringestenen står i Lids sn, Rönö hd, i 
ett område som utmärker sig genom sina många högambitionsristningar. 
Omedelbar granne till Väringestenen är exempelvis Ingvarsstenen vid Stora 
Lundby Sö 131. Vidare finns det skäl att förmoda att Korpbrostenen Sö 140, 
med avancerat skriftbruk i form av ett runkryss, har stått som inspirations-
källa för Väringestenen (se Bianchi 2010:121). Williams (2007:516) jämför 
därför Väringestenen med en falsk Rolexklocka: ˮatt kunna skryta med ett 
objekt som av fåkunniga kan förväxlas med äkta vara motiverar utlägget av 
en summa pengar, om än förmodligen alltid en lägre dylik än vad originalet 
betingar.ˮ

Väringestenen och de icke-lexikala ristningarna är tydliga exempel på 
att kommunikationskanalen runstenar verkar ha varit relativt öppen att an-
vändas av olika grupper i samhället. Det finns därför fog för att betrakta 
runstenar som ett socialt medium: de är gjorda för att läsas av en så bred 
publik som möjligt och de erbjuder mottagarna att uttrycka sig i samma 
medium.

Twitter och runstenar
Om man nu godkänner premissen att runstenar har fungerat som sociala 
medier på vikingatiden borde en jämförelse med de moderna sociala me-
dierna kunna öppna vägen till en djupare förståelse av runstensmaterialet. 
Som särskilt lockande för en sådan jämförelse framstår Twitter. På både 
Twitter och runstenar begränsas nämligen textens längd av mediets ut-
formning: 140 tecken i det förra fallet, och stenens yta i det senare.1 I båda 
texttraditionerna har man därför utvecklat specifika sätt att komprimera 
sina meddelanden på. 

Om man bortser från mina kanske något oförsiktigt framförda tankar 
till en journalist (se Ek 2010) är jag inte den första som försöker sig på en 
jämförelse mellan Twitter och runstenar. I majnumret av Språktidningen 
2013 publicerade Patrik Hadenius några tänkvärda reflektioner om Rökste- 
 
1 Enligt Williams (2013:65f.) innehåller vikingatida runstensinskrifter i genomsnitt drygt 

62 runor.
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nen och dess mycket kontextbundna inskrift. Han menar att just detta be-
roende av kontexten är något som förenar Twitter och runstenar, eller, som 
Hadenius vinklar det: Om vi ska förstå en text måste vi förstå hur skriben-
ten tänker. Både Twitter och runstenar utmärker sig genom att skribenterna 
ˮvill förmedla ett kort kärnfullt budskap där avsändaren är central och vill 
bli sedd, läst och beundradˮ (Hadenius 2013:95).

Det är lätt att räkna upp de uppenbara skillnaderna mellan runstenar 
och Twitter. Twitter är ett digitalt medium som av textproducenten endast 
kräver tillgång till internet. Den som vill resa en runsten däremot behöver 
en sten, verktyg, kanske en professionell runristare och mycket tid. För att 
läsa en tweet krävs likaledes enbart tillgång till internet. Samma sekund 
som en tweet publiceras är den (potentiellt) tillgänglig för miljontals läsare 
medan man behöver vara fysiskt närvarande för att kunna läsa en runsten. 
Det kan med andra ord finnas i det närmaste oändligt många kopior av varje 
tweet på varje plats i världen medan runstenar är unika och står på ett ställe 
i landskapet. Tweetar formuleras mer eller mindre fritt, medan runstens- 
inskrifter följer ett standardiserat formelspråk. Ytterligare en tydlig skillnad 
ligger i texternas varaktighet. Tweetar är skrivna för stunden och blir inak-
tuella efter bara några timmar. En runsten däremot är potentiellt gjord för 
evigheten. 

Kort om Twitter
Twitter är en kortmeddelandetjänst på internet. Tjänsten har funnits se-
dan 2006 och har idag enligt företagets webbsida2 316 miljoner aktiva an-
vändare som sammanlagt skickar ut 500 miljoner meddelanden dagligen. 
Det mest utmärkande ytliga kännetecknet för dessa meddelanden är att de 
är begränsade till 140 tecken. För att kunna skriva meddelanden på Twit-
ter (s.k. tweetar) måste man först skapa ett konto. Med ett konto kan man 
följa andra konton och får på så sätt alla deras meddelanden i sitt personliga 
flöde. Till skillnad från andra sociala medier, som exempelvis Facebook, är 
följarstrukturen på Twitter asymmetrisk (se Governor 2008). Det innebär 
att man kan följa ett konto utan att detta konto följer en tillbaka. Ett twit-
termeddelande ligger alltså principiellt (såvida innehavaren inte aktivt väl-
jer att sätta kontot i privat läge) helt öppet på internet och kan läsas av vem 
som helst. 

Den tekniska begränsningen till 140 tecken gör att meddelandena på 
Twitter blir mycket korta och kärnfulla. Mediet inbjuder också till interak-
tion på olika sätt. Man kan svara direkt på någon annans meddelande, vilket 
kan leda till långa diskussioner, men man kan också retweeta en tweet man  
 
2 <https://about.twitter.com/company>; hämtad 21 september 2015.



24

gillar, vilket innebär att den sprids till de egna följarna. En tredje möjlighet 
att visa sin uppskattning är att favoritmarkera någons tweet.

Det finns två olika möjligheter att tagga innehåll i en tweet. Man kan 
dels använda s.k. hashtaggar (med en brädgård, #, direkt före det taggade 
ordet), och dels länka in en viss användare (med ett snabel-a, @, direkt före 
det taggade användarnamnet). I bägge fallen skapas det en länk, som går till 
en lista med samtliga meddelanden som har samma hashtagg respektive till 
vederbörandes twitterkonto. 

Verksamheter
Ovan berördes runstensinskrifternas mycket standardiserade repertoar av 
formler och formelkombinationer. Men hur ser en typisk tweet ut och finns 
det några beröringspunkter mellan de bägge texttyperna? 

Det bedrivs en del forskning om Twitter i ett språkvetenskapligt och 
kommunikationsteoretiskt perspektiv. Twitter som genre eller texttyp är 
däremot ett förvånansvärt dåligt undersökt fenomen med tanke på hur vik-
tig tjänsten har blivit i olika typer av offentlig dialog. De undersökningar 
som finns är ganska gamla, men det förefaller som om deras resultat fortfa-
rande har relevans.

I en artikel från 2010 analyserar Stina Westman och Luanne Freund  
5 541 slumpmässigt utvalda tweetar på engelska, spanska, portugisiska, tyska, 
franska, svenska och finska från tiden mellan 20 och 27 november 2009. 
Ett något mindre omfattande urval ligger till grund för Øystein Sæbøs 
undersökning (2011), nämligen 473 slumpmässigt utvalda tweetar av 102 
twittrande norska riksdagsledamöter mellan januari och juni 2010. West-
man & Freund och Sæbø tillämpar samma typ av genreanalys och kommer 
till ungefär samma slutsatser, trots att materialunderlagen är av helt olika 
karaktär. Analyserna bygger på Orlikowski och Yates (1994) som definierar 
genrer inom arbetslivskommunikation (ˮorganizational communicationˮ) 
som ”socially recognized types of communicative actions—such as memos, 
meetings, expense forms, training seminars—that are habitually enacted 
by members of a community to realize particular social purposes” (s. 542). 
Denna definition är förankrad i en texts funktion inom ramen för en viss 
verksamhet och utgör därmed inte i första hand en karaktäristik utifrån 
vissa typiska textinherenta drag. 

Nämnas kan också Anna Gustafssons och Henrik Rahms undersök-
ning från 2010 i vilken privatpersoners och myndigheters tweetar jämförs. 
I studien ingår 77 tweetar från 30 twittrare med namnet Svensson samt 64 
tweetar från sju svenska myndigheter. De båda materialen jämförs sedan 
med utgångspunkt i bruket av olika typer av makrosyntagmer. Resultatet är 
att privatpersoner gärna har ett dialogiskt bruk av Twitter medan myndig-
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heters meddelanden är mer monologiska. När det gäller ämnesvalet berättar 
privatpersoner gärna om ˮvad de gör, vad de säger och vad de tänkerˮ (s. 99) 
medan myndigheter delar med sig av nyheter och/eller länkar till externt 
material. Gustafsson och Rahm beskriver således det privata twittrandet 
som socialt och informativt, medan myndigheters twittrande ses som ute-
slutande informativt, ibland också blandat med marknadsföring.

Det intressanta med dessa studier är att texttypen tweet uppenbarligen 
inte är så bred som man skulle kunna tro. Vi ägnar oss åt en överskådlig 
uppsättning verksamheter när vi skriver någonting på Twitter: 

• Vi berättar vad vi gör.
• Vi vänder oss direkt till en person för att meddela något, kommentera 

något, ställa en fråga eller svara på en fråga.
• Vi delar med oss av nyheter och information via externa länkar.
• Vi bedriver företags- eller myndighetskommunikation.
• Vi ber om information från twittergemenskapen.

Denna lista överensstämmer ganska väl med min personliga uppfattning av 
verksamheterna på Twitter. Möjligtvis skulle man dock kunna lägga till en 
punkt: att publicera fyndigt formulerade tankar, aforismer, om exempelvis 
aktuella händelser.3

Ett kanske något oväntat gemensamt drag mellan Twitter och runstenar 
är alltså den uppenbart mycket snäva repertoar av verksamheter som kan 
komma till uttryck i de bägge. Av en texttradition som genererar 500 miljo-
ner texter dagligen skulle man spontant kanske vänta sig fler typer av med-
delanden än den handfull som twitterforskningen har kunnat hitta. Det är 
ungefär lika många som de vanligaste runstensformlerna. 

Hashtagg #tägn
Ett centralt karaktärsdrag hos twittermeddelanden är de s.k. hashtaggarna. 
Med hashtaggar kan man göra sitt meddelande sökbart och synligt i ett visst 
sammanhang. Det är alltså ett sätt att kontextualisera sitt meddelande och 
låta det ingå i en explicit intertextuell kontext. Ur ett pragmatiskt perspek-
tiv kan hashtaggar, som Peter Wikström (2014) visar, fylla ett flertal olika 
funktioner. Med hjälp av hashtaggar kan man exempelvis markera samtals-
ämnet, lämna metakommentarer, framhäva vissa delar av budskapet eller 
uppnå humoristiska effekter. Hashtaggar verkar dock också ha utvecklat 
en mer generell funktion i sammanhang där de inte är sökbara. Alva Dahl  
 
3 Att jag saknar denna aspekt i listan kan dock mycket väl ha att göra med den något snäva akade-

miska kontext som mitt eget twitterflöde representerar. Det är möjligt att tweetar av det aforis-
tiska slaget skulle försvinna i mängden vid en representativ korpusundersökning.
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(2014:43) talar om en ˮmentalt kontextuell ramˮ som stakas ut med en hash-
tagg. Enligt henne kan hashtecknet # vara på väg att etableras som ett inter-
punktionstecken i dagens skriftspråk.

Bruket av hashtaggar har beskrivits som kopplat till användarens vilja 
att få sitt meddelande bli läst av personer som inte följer henne. Enligt Ruth 
Page (2012:198) använder stora företag och kändisar hashtaggar för att syn-
liggöra varumärken och produkter i ett försök att få läsarna att engagera sig 
i produkten. Men även vanliga twittrare ägnar sig åt marknadsföring (”self-
branding”) och försöker, via hashtaggar, att ansluta sina tweetar (och där-
med den egna identiteten) till en viss kontext. Enligt Michele Zappavignas 
(2012:83–88) syn skapar hashtaggar ˮambient affiliationˮ, och de används 
alltså främst i syfte att koppla ihop en tweet med andra, liknande tweetar. På 
så sätt fungerar hashtaggen som nyckelord eller metadata, som åstadkom-
mer en ˮattributive relationship between the tweet as a tagged token and 
the tag as its typeˮ (Zappavigna 2011:791). Ett twittermeddelande fungerar 
generellt som en inbjudan till följarna att dela de uppfattningar som kom-
mer till uttryck, och bruket av hashtaggar gör dessa uppfattningar mer syn-
liga genom att göra dem sökbara. 

Rundjur, ansiktsornamentik, avvikande skriftsystem och det fasta ut-
trycket þrōttaʀ þiagn har ovan något svepande nämnts som markörer för so-
ciala relationer och social status på runstenar. För en djupare förståelse av 
betydelsepotentialen i dessa detaljer erbjuder sig en jämförelse med Twit-
ters hashtaggar. Det är tydligt att dylika markörer på runstenar just fyller 
funktioner som kan sammanfattas under begreppen ˮself-brandingˮ (Page) 
och ˮambient affiliationˮ (Zappavigna). Genom valet av en ornamental de-
talj eller en särskild formulering etablerar runristaren ett samband med an-
dra föremål med samma motiv. Runristningar med ett visst rundjur blir på 
så vis ˮsökbaraˮ och bildar en grupp med alla andra ristningar med samma 
motiv. På motsvarande sätt skapar uttrycket þrōttaʀ þiagn och ansiktsorna-
mentiken på Sö 367 tydliga allusioner till Danmark, och gör budskapet i 
inskriften mäktigare och mer övertygande. 

Anknytning till omgivningen
Den i mitt tycke tydligaste likheten mellan Twitter och runstenar finns på 
ett mer generellt plan. Precis som på Twitter skapar de enskilda yttrandena 
på runstenar ett nätverk av referenser till andra yttranden, men också till 
världen i stort. I runologisk litteratur läser man ofta att en viss runsten ko-
pierar eller härmar ornamentala och språkliga uttryckssätt på andra stenar. 
Man kan dock, med Zappavignas terminologi, också uttrycka saken positivt 
och se det som att runstenar skapar anknytning till omgivningen (ˮambient 
affiliationˮ). I själva verket utmärker sig runstenstraditionen just av det 
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imitativa elementet, och man kan observera på olika nivåer hur enskilda 
runstenstexter skapar anknytning till runstenstraditionen. Icke-lexikala 
runristningar gör det exempelvis genom att härma skrift, och uppenbara 
lågstatusristningar som Väringestenen Sö 133 genom att kopiera ornamen-
tala element från närstående ristningar. De allra flesta senvikingatida run-
ristningarna följer textkonventionerna både beträffande formulering och 
djurornamentik. I vissa fall, som Sö 367 Släbro och övriga sörmländska rist-
ningar med avvikande skriftsystem, kan man också tydligt se hur runstens-
personer hävdar sig socialt och politiskt med hjälp av metainformation som 
kan liknas vid hashtaggar.

Att resa en runsten är alltså i viss mån en självreferentiell handling. 
Man gör det för att visa att man är en del av traditionen, eller som Bo Tor-
björn Ek från Expressen (Ek 2010) sammanfattar intervjun med mig: ˮDet 
handlar om att folk vill vara med när det händer – även om man inte har koll 
på alltˮ. På motsvarande sätt gör många twittermeddelanden intryck av att 
inte i första hand vara skrivna för att läsas: ˮFör vissa tycks formulerandet 
av oneliners vara viktigare än kommunikationen i sigˮ (Gustafsson & Rahm 
2010:93). På runstenar, liksom på Twitter, handlar det, när allt kommer om-
kring, om individer som utnyttjar mediet för sina personliga syften. Och 
dessa syften behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med en önskan att 
överföra konkret information från A till B. 

Avslutning
Det finns mycket som tyder på att runstenar faktiskt är ett socialt medium, 
bortsett givetvis från den tekniska betydelsekomponenten som ett modernt 
bruk av begreppet innefattar. För det första är runstensristningar gjorda för 
olika typer av läsare, varav de tydligaste grupperna är läskunniga och icke-
läskunniga personer. De förra kan finna ett ofta välstrukturerat språkligt 
meddelande, som dessutom underlättar läsandet på olika sätt, inte minst 
genom den förutsägbara formuleringen. För den som inte kan läsa inskrif-
ten finns det ett antal betydelsepotentialer som förmedlas visuellt. Hit hör 
skriften som sådan, men också rundjur och annan ornamentik. Runstens-
ristningar är för det andra gjorda av olika typer av textproducenter. I arti-
keln visas detta dels med hjälp av icke-lexikala inskrifter, dels med en rist-
ning som uppenbarligen tillhör en familj av lägre social rang. 

Om nu runstenar kan betraktas som ett socialt medium, vilka likheter 
hittar man mellan dem och ett modernt socialt medium, exempelvis Twit-
ter? En första observation är att både Twitter och runstenar utmärker sig 
genom att låta en ganska begränsad uppsättning av verksamheter komma 
till uttryck. De mest påtagliga förenande dragen har dock att göra med indi-
viders sociala positionering. För Twitters vidkommande nämns i detta sam-
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manhang hashtaggarna som ett sätt att bedriva marknadsföring av sig själv 
eller skapa anknytning till omgivningen. Jag ser det inte som en allt för 
avlägsen tanke att tillskriva vissa ornamentala eller språkliga uttryckssätt på 
runstenar liknande funktioner. Exempelvis är det tänkbart att rundjursor-
namentik har använts i syfte att synliggöra de inblandades kollektiva identi-
tet (se Gräslund 2004). Men denna anknytande funktion begränsar sig inte 
till bruket av specifika semiotiska resurser såsom rundjursornamentik eller 
avvikande skrift, utan det imitativa är något som utmärker hela runstens-
traditionen. Precis som många tweetar verkar vara skrivna för att tillfreds-
ställa skribentens behov av att skriva finns det en komponent i runstens-
kommunikation som inte har som syfte att förmedla specifik information. 
Snarare handlar det om att förmedla en viss bild av sig själv som skribent.

Twitter är inte 2000-talets runstenar, och runstenar är inte 1000-talets 
Twitter. Men runstenar och Twitter har den gemensamma historiska förut-
sättningen att de är del av en pågående teknisk revolution. Runstenar vittnar 
om den punkt i Sveriges historia då skriften på allvar började etablera sig, 
medan Twitter och andra sociala medier är tätt förknippade med den digi-
tala revolutionen i samband med introduktionen av internet i allmänhet och 
Web 2.0 i synnerhet. Det är inte orimligt att tänka sig att likheterna mellan 
texttyperna beror på att de ger uttryck för jämförbara reaktioner inför tek-
nikskiftet: viljan att finna sig tillrätta i en värld med nya förutsättningar för 
kommunikation och en strävan efter att hänga med när det nya händer.
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HARRY LÖNNROTH

Filologi i Facebooks tidevarv  
– vad, hur och varför?

ABSTRACT Philology as a discipline has dealt with the relationship be-
tween history and language for over 2,000 years. The main focus of this 
paper is on philology as a method, practice, and perspective, or, as Siegfried 
Wenzel (1990) has put it, as an attitude. Of special interest are the argu-
ments philologists inside and outside the Nordic countries have presented 
since the 1990s (cf. “New Philology” and the special issue of Speculum in 
1990) concerning the goals, methods, and relevance of philology as well as 
its identity as a discipline. These arguments have dealt with a number of 
critical questions. What is philology? How should it be pursued in time? 
And why should we practice philology in the 21st century at all? The core 
of this paper is the question of the scholarly and social relevance of philol-
ogy for historical linguistics today. Has philology had its day or is philology 
now more important than ever? What do we think about the philology of 
today and tomorrow? While the borders between many scientific fields are 
continually fading, philology – the scholarship of reading (Jordheim 2003) 
– can act as a border-crossing discipline that brings together scholars who 
share a common interest in cultural and linguistic phenomena in history. 
Therefore, in the age of Facebook we need more interdisciplinary dialogue 
between philologists and scholars from neighbouring fields.

KEYWORDS philology, new philology, research review 

1. Upptakt
Temat för den trettonde konferensen i serien Svenska språkets historia är 
”Historia och språkhistoria”, ett tema som hos många språkhistoriker säkert 
för tankarna till Ulf Telemans artikel från 1985 (nytryck 1993). Telemans 
perspektiv är sociohistoriskt, medan jag främst är intresserad av sambandet 
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mellan historien och språkhistorien i ett filologiskt perspektiv.1 Begreppet 
filologi förstår jag här i en så kallad bred betydelse: filologi är inte bara (i hu-
vudsak historisk) språkvetenskap, utan en modern humanistisk vetenskap 
som fokuserar språk, litteratur och kultur i vid bemärkelse.2 Orsaken till 
detta filologiska perspektivval är att filologin genom tiderna hört till de om-
råden där sambandet mellan historia och språkhistoria varit naturligt och 
givet, det vill säga något som man inte behövt framhäva explicit.

Artikeln är ett bidrag till den diskussion som dryftar den filologiska 
vetenskapens roll och betydelse för dagens forskning, som präglas av stora 
problemkomplex (jfr t.ex. globalisering och ökad tvärvetenskap). Med sin 
bredd och mångfald kan filologin (i en bred betydelse) även motarbeta  
historielösheten som hindrar oss att fördjupa förståelsen av många kultu-
rella och språkliga fenomen förr och nu.

En filolog är intresserad av texter i tiden, gamla som nya.3 Dessa texter 
kan i sin tur berätta om fenomen i den kultur och tid som forskaren vill 
komma åt med hjälp av sina texter. Filologens uppgift kan således jämfö-
ras med översättarens: språket är översättarens redskap i arbetet mellan två 
kulturer. På samma sätt behöver också en filolog språket (och kulturen) för 
att komma åt den verklighet som den aktuella texten är ett uttryck för. Vill 
man använda den med översättningsvetenskapen ofta förknippade brobyg-
garmetaforen, kan man säga att filologiskt arbete i allra högsta grad handlar 
om brobygge över tid och rum i tvärvetenskaplig anda, men mera om detta 
längre fram.

Både filologin och språkhistorien, den historiska lingvistiken, har dock 
fortfarande en hel del att lära sig när det gäller den tvärvetenskapliga dis-
kussionen, inte bara vad gäller samarbete med varandra utan också med an-
dra närliggande områden som till exempel historia. I ovan nämnda artikel 
efterlyser också Teleman (1993:150) vidgade vyer när han skriver:

1 I sin artikel anlägger Teleman intressanta perspektiv på sitt ämne. För honom är det t.ex. 
viktigt att se språket som ett kulturellt fenomen och som en del av historien, och av det 
följer att också språkhistorien är en del av den allmänna historien (Teleman 1993:150–151, 
165–166).

2 I min installationsföreläsning, som i svensk översättning lyder ”Språket i historien,  
historien i språket – lingvistik, nordistik och (ny) filologi”, har jag bl.a. redogjort för 
frågor som även berör tematiken i denna artikel (Lönnroth 2011).

3 Hur en filolog i varje enskilt fall definierar text är någonting som bl.a. beror på det aktu-
ella källäget och den vetenskapliga referensramen. I mitt fall har det främst varit fråga 
om skrivna texter, speciellt fornsvenska och nysvenska texter från olika genrer.
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För lingvister framstår tydligen lätt den allmänna historien som en se-
rie rena tillfälligheter. Även om hela den filologiska traditionen inom 
språkvetenskapen faktiskt gäller förhållandet mellan språket, texter-
na, och deras användare, har man sällan vågat teckna större samman-
hang eller formulera mera generella regler för sambandet mellan språk, 
språkbruk och samhälle.

1.1 Syfte och disposition
Denna artikel handlar om den humanistiska vetenskap som i över 2000 
år ägnat sig bland annat åt förhållandet mellan historia och språkhistoria, 
nämligen filologi. Syftet med artikeln är att diskutera filologin som metod, 
praktik och perspektiv, eller som attityd som Siegfried Wenzel (1990) ut-
tryckt det. Speciellt intresserad är jag av de argument som filologer i och 
utanför Norden från och med 1990-talet lagt fram när det gäller filologins 
mål, medel och berättigande, och därmed också om dess identitet som ve-
tenskap.4 Detta gör jag genom att diskutera följande frågor:

1) Vad kännetecknar filologin som metod, praktik och perspektiv i lju-
set av filologiskt relevant litteratur?

2) Hur har filologer i och utanför Norden från och med 1990-talet ar-
gumenterat kring filologins mål, medel och berättigande?

3) Varför är filologin viktig? Vilken vetenskaplig och samhällelig re- 
levans (status) har den filologiska vetenskapen i dag? Har filologin 
spelat ut sin roll eller kan det till och med vara så att filologin nu är 
mer aktuell än någonsin?

Utgående från detta syfte har jag – utöver i inledningen (avsnitt 1) och 
avslutningen (avsnitt 5) – disponerat artikeln i följande avsnitt. Avsnitt 2 
handlar om filologin som vetenskap: hur har man definierat filologi och 
hur ser den filologiska identitetsdiskussionen ut på basis av definitioner-
na? Avsnitt 3 handlar om filologin som praxis, och då ligger fokus på olika 
medel och metoder inom den filologiska vetenskapen. Avsnitt 4 handlar 
om filologin i tiden, speciellt filologins status och berättigande under en 
vetenskaplig och samhällelig brytningstid som vår egen.5 Som en röd tråd  
 
4 Året 1990 är viktigt bl.a. därför att då utgavs specialnumret av den internationella me-

deltidstidskriften Speculum som tillägnats ny filologi (se t.ex. Nichols 1990).
5 En jämförelse med 1700-talet är inte långsökt: om 1700-talet har kallats ”nyttans tide-

varv” så kan man med fog säga detsamma om 2000-talet. Här kan man också notera att 
somliga filologer varit rätt så kritiska i sina kommentarer (jfr t.ex. Sarsila 2001:9, klassisk 
filolog som i inledningen till en essäsamling skriver att ordet filologi ”hos många” in- 
ger ”motbjudande känslor” [min övers.]). Också internationellt är orden och uttrycken 
ibland ganska starka: jfr t.ex. ”polariserande effekt” (se Ziolkowski 1990b:2, min övers.), 
”pejorativ term” och ”missbruk” (se Clausen 1990:13, min övers.).
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genom framställningen löper argumentet att många språkhistoriska studier 
faktiskt kan dra nytta av ett vidgat filologiskt perspektiv, och tvärtom.

1.2 Tidigare forskning
Filologin har en historia som sträcker sig över 2000 år tillbaka i tiden, till 
biblioteket i Alexandria. Filologin är som en fågel Fenix som med jämna 
mellanrum reser sig ur askan, och att så faktiskt är fallet är inte vetenskap-
ligt och vetenskapshistoriskt ointressant. Den filologiska traditionen är im-
ponerande, och det är viktigt att komma ihåg att filologin aldrig egentligen 
försvunnit; den har behövts och den har fyllt en funktion, något som gäller 
även i dag. Det bedrivs fortfarande intressant filologisk forskning vid rätt 
många nordiska universitet, men i det följande är det dock endast möjligt 
att nämna några nyare svenska arbeten som är av relevans med tanke på 
avgränsningen av artikeln.6

Till exempel Jonas Carlquist (2005) har i en artikel behandlat sam-
bandet mellan internet och filologiska studier. Henrik Williams har skrivit 
om den förnyade – alltså varken nya eller gamla – filologin och dess röt-
ter (2009), men också om filologins roll i den nu aktuella konferensserien, 
Svenska språkets historia 1–10 (2010). Andreas Widoff (2011) har i sin tur 
varit intresserad av den digitala tidsålderns filologi och visat hur elektroni-
ska texter förändras i svenska Wikipedia.7 Ett exempel på en ny doktors- 
avhandling inom nordiska språk med filologiskt givande resonemang är 
Maja Bäckvalls arbete om eddiska dikter i Uppsalaeddan (2013). Ett annat 
område som på senare år fått luft under vingarna i de nordiska länderna 
är elektronisk utgivning av texter, som jag dock inte går in på i detta sam-
manhang (t.ex. hypertexteditioner, jfr även digital humaniora och digital 
filologi). Den som är intresserad av utgivningen av nordiska medeltidstexter 
hänvisas till exempel till MENOTAs webbsidor (2014).

Speciellt den nordiska medeltidsfilologin har av tradition hållit hög in-
ternationell nivå. Den internationella medeltidsforskningen präglas också i 
stor utsträckning av flerspråkighet och tvärvetenskaplighet, båda frekvent 
förekommande slagord inom dagens akademiska diskurs. I Norden finns det 
filologiskt intressanta forskningsmiljöer från Umeå till Bergen, från Uppsala 
till Köpenhamn, från Oslo till Reykjavik, medan Finland utgör ett undantag 
härvidlag. Det står dock klart att filologin vid de flesta nordiska universitet 

6 Argument förknippade med filologin har tidigare behandlats även av den norske nor-
rönfilologen Odd Einar Haugen i artikeln ”Fem argument mot filologien” (2000). Hans 
studie visar att filologin ofta ansetts vara arketypisk, monumental, detaljorienterad, elit-
istisk och skriftbaserad.

7 I min artikel behandlar jag inte sociala medier trots rubrikens ”Facebook”. Använd- 
ningen är snarast symbolisk.
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i dag ligger i träda, i marginalen. Utgående från sina strategiska mål har 
många universitet valt att satsa på ”moderna språk” i stället – det vill säga 
språk som i motsats till ”de klassiska språken” används i dag. Samtidigt har 
det faktum att också de moderna språken har en historisk dimension och 
litteratur hamnat något i skymundan, det vill säga den dimension som hjäl-
per oss att förklara många av de fenomen som vi i dag kallar moderna.8 Och 
eftersom vi aldrig exakt kan veta vad framtidens forskare kommer att vara 
intresserade av – det ligger ju i vetenskapens natur – är det att önska att vår 
generation inte kastar ut barnet med badvattnet utan främjar den veten-
skapliga mångfalden och dialogen så gott det går (jfr Johansson 2014:47; se 
även Zukunftsphilologie 2014).

I detta avsnitt diskuteras filologi som textforskning (avsnitt 2.1) och ett antal 
definitioner av filologi presenteras (avsnitt 2.2). Dessa är valda i syfte att ge en 
bild av hur filologer under olika tider sett på sitt eget område och formulerat 
det centrala innehållet i detta, ”filologins innersta väsen”. Vilka idéer och iden-
titeter aktualiseras alltså i filologiskt arbete? Och vad är filologi egentligen?9

2.1 Filologi som textforskning
Filologin har av tradition haft texten som sitt primära forskningsobjekt. 
Men hur ser man på filologin inom dagens (övriga) nordiska textforskning? 
Följande utdrag är hämtat ur det temanummer av Språk och stil vilket till- 
ägnats text. Gästredaktörerna Jan Svensson och Anna-Malin Karlsson 
(2012:5) skriver i inledningen:

Studium av texter har en lång tradition inom ämnet nordiska språk 
(och senare ämnet svenska). För filologin har texten alltid varit ett i 
högsta grad centralt forskningsintresse, med den specifika ambitionen 
att klarlägga samband mellan olika versioner och att peka ut eller åter-
skapa den mest ursprungliga varianten. En ganska annorlunda inrikt-
ning är den som fokuserar på skönlitterära arbeten inom ramen för det 
som kallats stilistik (och på senare tid litterär stilistik). När vi idag talar 
om textforskning är det emellertid som regel inte någon av dessa inrikt-
ningar som avses, utan studier av texter som i princip är omedelbart till-
gängliga och som inte har estetiska ambitioner – alltså studier av texter 
som språk eller språkbruk.

8 För att göra bilden ännu mer nyanserad kan man konstatera att också de klassiska 
språken (som latin) används i dag och att de moderna språken (som svenska) också har 
en modern dimension (modern svenska).

9 Perspektiv på ett ämnes identitet under en längre period kan i bästa fall bidra till ökad 
självreflektion (jfr t.ex. Andersson & Björck (red.) 1999, som redigerat en läsvärd antolo-
gi om det akademiska ämnet idéhistoria).

2. Filologin som vetenskap – definitioner och identiteter
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Citatet är filologiskt tankeväckande och intressant och föranleder följande 
kommentarer. För det första finns det en utskriven medvetenhet om filo-
logins roll inom (äldre) textforskning, men på samma gång får läsaren in-
trycket av att filologin endast skulle handla om utgivningen av äldre ”svår-
tillgängliga” texter (som i detta nu är ett mångfacetterat och dynamiskt 
område). För det andra är det ur en filologisk synvinkel synd om den skön-
litterärt orienterade textforskningen helt faller utanför ramen för dagens 
textforskning. Till exempel litteraturvetare har kommit med viktiga bidrag 
till filologin, något som även framgår av framställningen nedan.10 För det 
tredje aktualiserar utdraget frågan om referensram och perspektiv. Nämli-
gen: vilka är ”vi” som åsyftas? Vill man läsa utdraget som fan läser Bibeln 
– vilket jag naturligtvis inte vill – kan man läsa citatet som ett tecken på att 
lingvister och filologer talar – och i värsta fall vill tala – förbi varandra.

2.2 Filologins vara eller icke vara – om en vetenskaps identitet
Filologin har definierats på olika sätt i olika akademiska kontexter och un-
der olika tider. I det följande ges därför några äldre och nyare definitioner 
både på svenska och på engelska. Huvudvikten ligger på de nyare definitio-
nerna i enlighet med artikelns tidsmässiga avgränsning.

En naturlig utgångspunkt är Svenska Akademiens ordbok, SAOB, som 
innehåller följande definition av filologi (ordboksartikeln med spalt F 539 är 
publicerad år 1924):

[…] sammanfattande benämning på sådana vetenskapsgrenar som avse 
utforskande av de problem som knyta sig till ett folks l. en folkgrupps 
språk l. litteratur l. (numera mindre br.) till ett folks l. en folkgrupps 
andliga odling i allm. (särsk. sådan den framträder i litteraturen); nu-
mera särsk. (motsatt: lingvistik) om textkritik o. tolkning l. grammatisk 
l. stilistisk undersökning av språkminnesmärken; äv. om språkvetenskap 
i allm. Germansk, klassisk, nordisk, romansk filologi. […]

Definitionen i SAOB är viktig, inte minst tack vare ordbokens auktoritativa 
karaktär. I definitionen utgår man från det allmänna och går till det speci-
fika: filologin anses vara en gemensam nämnare för de vetenskapsområden 
som fokuserar språk, litteratur eller det som kallats ”andlig odling”. Ut- 
över detta nämns att filologin ”numera” (dvs. på 1920-talet) är motsatsen till 
språkvetenskapen, lingvistiken, men att den också kan användas om språk-
vetenskapen i allmänhet. En central uppgift för filologin är granskningen 

10 Nordistiken i Sverige och Finland saknar med några få undantag den kultur- och lit-
teraturvetenskapligt orienterade forskningstraditionen (jfr t.ex. engelskan och tyskan 
där detta inte är fallet). En ökad kulturell och litterär dimension skulle utan vidare vara 
berikande också för nordistiken.
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av ”språkminnesmärken”, ett ord vars innebörd dock inte beskrivs närmare. 
Till slut informeras läsaren om olika ”filologier” – här snarast i betydelsen 
akademiska ämnen – men det som man lämnar osagt är att det vid sidan av 
dessa också finns andra ”filologier” som editionsfilologi, rättsfilologi (SAOB 
R 4026) och textfilologi, som är ett slags specialområden under det stora 
filologiska paraplyet.11

En annan definition härstammar från slutet av 1980-talet. Då publicera-
des samlingsverket Nordistiken som vetenskap, en kursbok som nötts i många 
nordisters händer. I sin artikel om den isländska språkhistoriens primärkäl-
lor och deras användning formulerade Kjartan G. Ottósson (1988:120) följ- 
ande definition av filologi. I sin artikel ställde han också frågan om det är 
möjligt att bedriva historisk lingvistik utan filologi och svarade nej (Ottós-
son 1988:148):

Studiet av enskilda språk och deras litteratur samt realia som behövdes 
för att förstå dess historiska förutsättningar har traditionellt kallats 
filologi. I centrum för filologins intresse står alltså den enskilda texten, 
det må vara en dikt, en grammatik, en historietext eller en medicinsk 
avhandling. Äldre tiders språkvetare, som var utbildade som filologer, 
kände alltså därigenom sina texter.

En yngre definition återfinns i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 
(2009). Där ses filologin som den ”gren av den historiska språkvetenskapen 
som huvudsakligen ägnar sig åt tolkning och behandling av äldre texter”. 
Man nämner dock att ordet ”ngn gång äv. [kan användas] allmännare [om] 
(historisk) språkvetenskap”, det vill säga om det som många säkerligen fort-
farande förknippar med filologi. Här betraktas filologin framför allt som 
en språkvetenskaplig verksamhet. Den kulturella dimensionen, som fortfa-
rande nämns i SAOB på 1920-talet, lyser med sin frånvaro i en 2000-talsdefi-
nition, och därför fungerar definitionen inte till fullo ifall man vill granska 
filologin i ett bredare perspektiv.

När det gäller den internationella (här: anglosaxiska) litteraturen ger nät-
utgåvan av Oxford English Dictionary, OED, följande definition av uppslagsor-
det philology (ordboksartikeln är publicerad år 1906 och uppdaterad år 2006). 
Filologin sägs ha tre betydelser av vilka en redan gått ur bruk. Den första 
betydelsen är bred: ”Love of learning and literature; the branch of knowledge 

11 Gränsdragningar av typen ”nordisk” kontra ”slavisk” filologi eller ”traditionell” kontra 
”ny” filologi är ibland nödvändiga och motiverade, men i linje med en holistisk syn på 
filologin borde det räcka med ”filologi”. Wenzels (1990:12) sätt att betrakta filologin som 
perspektiv och attityd är därför givande: ”In this wider sense, I would think of philology 
not so much as an academic discipline with a clearly defined object and proper methods 
of investigation, but rather as an attitude.”
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that deals with the historical, linguistic, interpretative, and critical aspects 
of literature; literary or classical scholarship. Now chiefly U.S.” Den andra, 
pejorativa betydelsen är däremot utdöd: ”Chiefly depreciative. Love of talk or 
argument. [...]” Den tredje betydelsen ser filologin som historisk språkveten-
skap: ”The branch of knowledge that deals with the structure, historical de-
velopment, and relationships of languages or language families; the historical 
study of the phonology and morphology of languages; historical linguistics. 
[...]” Likheten med den svenska motsvarigheten SAOB är påtaglig.12

Förhållandet mellan filologi och lingvistik hör till de klassiska frågorna 
inom båda områdena. I debatten har man ofta hänvisat till Ferdinand de 
Saussure och hans Kurs i allmän lingvistik. I sitt postuma verk från 1916 be-
handlar denne frågan egentligen i ganska liten utsträckning, endast vid ett 
par tillfällen. Om filologins objekt skriver Saussure (1970:23–24) så här:

Sedan kom filologin. Det fanns redan i Alexandria en ”filologisk” skola, 
men termen är i första hand förknippad med den rörelse, som startades av 
Friedrich August Wolf 1777 och som lever kvar än i våra dagar. Språket är 
inte filologins enda objekt utan den syftar i första hand till att bestämma, 
tolka och kommentera texter. Den kommer därmed också att intressera 
sig för litteraturhistoria, sedvänjor, institutioner, etc. Överallt använder 
den sin egen metod, kritiken. Om filologin går in på lingvistiska frågor 
sker det för att jämföra texter från olika epoker, bestämma det språk, som 
är utmärkande för varje författare samt tyda och förklara inskriptioner 
som är gjorda på ett arkaiskt eller svårförståeligt språk. Utan tvivel har 
dessa undersökningar förberett den historiska lingvistiken: Ritschls ar-
beten om Plautus kan kallas lingvistiska, men inom detta område felar 
den filologiska kritiken på en punkt: den binder sig för slaviskt till det 
skrivna språket och glömmer helt bort det levande. För övrigt är det så 
gott som endast den grekiska och latinska antiken, som den bryr sig om.

Saussure är speciellt kritisk till att filologer enligt honom alltför ensidigt 
koncentrerat sig på det skrivna språket, speciellt på de klassiska språken, 
vilket dock inte längre kan sägas representera dagens verklighet (jfr även 
Watkins 1990:22).13

12 Kärnan i många definitioner – inte minst dem i SAOB och OED – utgörs av de grekiska 
orden philos (’vän’) och logos (’tal’), eller kärlek till lärdom och litteratur (se även SAOB 
F 539). Utifrån dagens vetenskapliga diskussion skulle man kunna säga att det handlar 
om språk och språkliga produkter förr och nu: språk och historia, texter och kontexter, 
språk och kultur (se t.ex. Jordheim 2003:7).

13 Senare skriver Saussure (1970:30) kort om förhållandet mellan lingvistik och filologi på ett 
sätt som trots den tydliga gränsdragningen även betonar det ömsesidiga beroendet: ”[D]en 
[filologin] är klart skild från lingvistiken trots beröringspunkterna mellan de båda veten-
skaperna och de ömsesidiga tjänster de gör varandra.” Att han här talar om ”ömsesidiga tjäns- 
ter” kan sägas vara rätt framstegsvänligt, i synnerhet om vi tänker på hans tidigare kritik.
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Bland definitioner inom den internationella litteraturen kan man nämna 
Sheldon Pollocks (2009:934) definition som fångar filologins kärna på följ-
ande vis:

What I offer instead as a rough-and-ready working definition at the 
same time embodies a kind of program, even a challenge: philology is, 
or should be, the discipline of making sense of texts. It is not the theory 
of language—that’s linguistics—or the theory of meaning or truth  
—that’s philosophy—but the theory of textuality as well as the history 
of textualized meaning.

Pollock hör till de forskare som ägnat mycken tid och omtanke åt att reflek- 
tera kring filologins status och framtid (se även Pollock, Elman & Chang 
(eds.) 2015). I kritiska ordalag skriver han att ingen disciplin vid dagens uni-
versitet är mer missförstådd (misunderstood), föraktad (disdained) och hotad 
(threatened) som filologin (Pollock 2009:934, min övers.). Orden är starka, 
men träffar rätt. I stil med Pollock är jag nämligen övertygad om att orsaken 
till många missförstånd går att söka i omedvetenhet och brist på interdisci-
plinär diskussion, dialog.

Också filologins identitet(er) har problematiserats i den tidigare forsk-
ningen. I själva verket är det intressant att identitetsdiskussionen varit såpass 
långvarig och tidvis även rätt livlig. Detta uttolkar jag som ett tecken på om-
rådets inre dynamik och utveckling inom vetenskapen. Till exempel Keith 
Busby (1993:29–30), redaktör för antologin Towards a Synthesis? Essays on the 
New Philology, har behandlat frågan på följande självkritiska sätt:

Lest I be accused of being conservative or, worse still, a philologist, I 
should stress that I have, of course, overstated the case: any true scholar 
welcomes questioning of the principles on which his or her discipline is 
based, and will probably agree that periodic revision of such principles 
is one of the surest ways of achieving progress.

Towards a Synthesis? är på sätt och vis en motreaktion eller en kommentar 
till Bernard Cerquiglinis filologikritiska bok Éloge de la variante. Histoire cri-
tique de la philologie från 1989 (på engelska 1999). Cerquiglini (1999:77–78), 
som bland annat är kritisk mot utgivningen av medeltida texter, presenterar 
följande devis som sedermera citerats flitigt i litteraturen (jfr även Johans-
son 2014:59): ”Now, medieval writing does not produce variants; it is vari-
ance.” Även om titeln på Towards a Synthesis? är försedd med ett frågeteck-
en är det klart att syntesen spelar en central roll i samlingsverket.14

14 Principen har varit viktig t.ex. för min egen utveckling som filolog (se Lönnroth 2007:35).
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Redan den översiktliga litteraturgenomgången ovan visar att många filo- 
loger från årtionde till årtionde – egentligen från århundrade till århund-
rade – definierat och velat definiera sitt eget område såväl inom den egna 
kretsen som utåt. Ett exempel är samlingsverket On Philology (Ziolkowski 
(ed.) 1990) som innehåller ett antal försök till definition. I verket konstate-
rar man bland annat att filologins identitet alltid varit relativ, det vill säga 
berott på jämförelseobjektet (Culler 1990:49). En annan relevant aspekt är 
att man i verket reflekterar över filologins vetenskapliga position och kon-
staterar bland annat att området har beröringspunkter med lingvistik, lit-
teraturhistoria, litteraturkritik och litteraturteori (Ziolkowski 1990:1). En 
läsning av verket ger även vid handen att det i många fall finns både ”för-
svarare”, det vill säga de som talar om ”återkomsten till filologin” (return 
to philology) och ”motståndare”, det vill säga de som talar om ”angreppet 
mot filologin” (attack on philology) (jfr även Johnson 1990:26). Som läsare 
kan man alltså urskilja (åtminstone) två slags diskurser: försvarardiskurs 
och motståndardiskurs. Här saknar jag dock en diskurs som förstår båda de 
nämnda diskurserna.

I On Philology konstaterar man också att det gäller att ställa nya frågor 
och uppfatta filologin som kulturhistoria i vid bemärkelse. Detta skulle i så 
fall omfatta folklore, legender, lagar, seder och bruk, stilistik, metrik och så 
vidare. (Ziolkowski 1990:7, 9.) Några skribenter delar även Roman Jakobsons 
välkända definition av filologi (se Culler 1990:50, Watkins 1990:25). Defini-
tionen som denne fått av sin lärare som i sin tur fått den av sin och så vidare 
handlar om konsten att läsa sakta, ”the art of reading slowly” (Ziolkowski 
1990:6; jfr ”läsningens vetenskap”).

När man som språkhistoriskt skolad filolog läser litteratur utanför sin 
egen ”bekvämlighetszon”, märker man till exempel att många litteraturvet-
are gett ut tankeväckande publikationer om filologin som vetenskap och 
metod, inte minst klassiker som Erich Auerbach (se t.ex. Auerbach 2008). 
Ett exempel är den tysk-amerikanske litteraturvetaren Hans Ulrich Gum-
brecht, som i sin bok The Powers of Philology. Dynamics of Textual Scholarship 
(2003) diskuterat textutgivningens dynamik genom att behandla följande 
områden: identifiering av fragment (identifying fragments), textutgivning 
(editing texts), att skriva kommentarer (writing commentaries), att historisera 
saker och ting (historicizing things) och undervisning (teaching). Det som är 
speciellt givande med Gumbrechts (2003:39) resonemang är hans sätt att 
understryka filologins mångfald (philological plurality). Argumentet är vik-
tigt framför allt ur tvärvetenskaplig synvinkel.

Också Norden är i dag filologiskt och texthistoriskt intressant och ny-
skapande. Av utrymmesskäl nämner jag här bara två verk som getts ut på 
2000-talet. Det ena är Helge Jordheims bok Läsningens vetenskap. Utkast 
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till en ny filologi (2003, på norska 2001) och det är andra Tekst og historie. Å 
lese tekster historisk av Kristin Asdal, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, 
Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim, Tore Rem och Johan L. Tønnes-
son (2008).

Jordheims bok handlar om filologi som ämne och vetenskaplig praxis, 
och han presenterar en samlande vetenskaplig metod för textstudiet inom 
humaniora. Ett av hans huvudargument är att filologin – språket i historien 
– kan lära oss att läsa och problematisera förhållandet mellan text och his-
toria. Han ger också exempel på hur man kan tillämpa filologi på begrepps-
historia (språket som erfarenhet), diskursanalys (språket som struktur och 
händelse) och talhandlingsteori (språket som handling).

Författarna till boken Tekst og historie är texthistoriker. De är intresse-
rade av historisk läsning av alla texter, deras historicitet och det dynamiska 
samspelet mellan text, tid och kultur. Innehållet i boken består av en ge-
nomgång av följande aspekter: text, språk, sak, materialitet, genre, förfat-
tare och läsare (för texthistoria se också Wendt 2012).

Båda verken är viktiga bidrag till den filologiska och texthistoriska diskus-
sionen i Norden i dag, inte minst därför att de är utgivna på nordiska språk.

3. Filologin som praxis – medel och metoder
Diskussionen mellan den så kallade traditionella och nya filologin är av stor 
principiell betydelse. Den fick sitt startskott i ett specialnummer av tid-
skriften Speculum i början av 1990-talet, som redan konstaterats (se även 
Johansson 2014:48–49). I det följande behandlas därför – låt vara kortfat-
tat – filologins praktiker (avsnitt 3.1) samt kontinuitet och förändring inom 
filologin (avsnitt 3.2).

3.1 Filologins praktiker
I sin bok Analytical Philosophy of History har Arthur C. Danto (1968:101) 
konstaterat att ”one does not go naked into the archives”. Tillämpat på arti- 
kelns tema skulle man kunna säga att konstaterandet i många avseenden 
aktualiserar frågan om forskarens kunskaper, färdigheter och syn på sitt 
eget område. Det är med andra ord fråga om den bakgrund och de utgångs-
punkter som till exempel en filolog bär med sig då han eller hon bedriver 
arkivalisk forskning och möter sina empiriska källor. Vad avser han eller hon 
till exempel med ”filologisk metod”? Är den synonym med textutgivning? 
Praxisen är rätt vacklande, och därför borde vi filologer fästa mer vikt vid 
hur vi definierar och uppfattar filologiska termer. Som exempel på denna 
terminologiska rågång kan man nämna akademiska ämnen och deldiscipli-
ner (t.ex. ämnet nordisk filologi kontra deldisciplinen nordisk filologi), öv-
riga ”filologier” (t.ex. editionsfilologi, rättsfilologi och textfilologi) och till 
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exempel olika typer av utgåvor, som ofta är det konkreta resultatet av en 
filologs arbete, ”hantverket” som inbegriper både en teoretisk och en prak-
tisk dimension (jfr t.ex. textkritisk/kritisk, diplomatarisk, nyfilologisk/filo-
logisk textutgivning).

3.2 Kontinuitet och förändring
Den enskilda filologens förhållande till sitt gebit är en fråga som väcker 
känslor. Somliga filologer har känt ett behov av att reflektera kring hur filo- 
login utvecklats och förändrats under ett kvartssekel, andra har varit mer 
skeptiska, till och med hållit sig på defensiven. För att kunna säga vad som 
är ”nytt” så borde man också kunna säga vad som är ”gammalt”, har man ofta 
hävdat. Sanningen ligger säkert någonstans mittemellan: i en vetenskaplig 
process som strävar efter syntes och konsensus i stället för en konfronta-
tion. I denna process är det också viktigt att uppskatta de tidigare filolog-
generationernas arbete och erkänna att vi alltid är en del av en vetenskaplig 
tradition.

Enligt Williams (2010:228) fokuserar man inom den nya filologin – han 
använder termen nyfilologi – den enskilda handskriften och skrivaren eller 
skrivarna bakom denna.15 I detta arbete granskas ”allt”, till exempel hand-
skriften som fysiskt objekt (papper, bläck, inbindning osv.). Utöver detta är 
man intresserad av språket, skriften (paleografi) och texten (formgivning) 
samt bilderna, marginalanmärkningarna och allt som kan berätta om pro-
duktionsprocessen (t.ex. rättningar) och receptionen (t.ex. läsaranteckning-
ar). Handskriften och de däri ingående texterna analyseras ytterligare i ett 
samhälls- och skriftbruksperspektiv. (Williams 2010:228.)

Tabell 1 sammanfattar förhållandet mellan ”traditionell” filologi och 
”ny” filologi (jfr även ”materialfilologi”).16

I praktiken är bilden naturligtvis inte så svartvit (”antingen – eller”), 
utan filologen påverkas bland annat av sina metodiska val som i sin tur kan 
bero på om man till exempel är intresserad av en äldre fornsvensk text eller 
en yngre nysvensk. Syntesen förutsätter oftast en balansgång mellan teori 
och praktik (”både – och”).

15 I dag står alltså skrivaren ofta i fokus. Enligt Cerquiglini är denne inte (nödvändigtvis) 
någon osjälvständig och dålig kopist utan en redaktör. Också handskriftskulturen och 
processen intresserar dagens (ny)filologer. Den ”bästa” texten är inte längre den alle-
na saliggörande, utan varje handskrift är intressant. Den ökade teoretiska diskussionen 
syns t.ex. i definitioner av ”text”, ”textverk”, ”textredaktion”, ”textbärare” osv. (Williams 
2009:282–284.)

16 Ny filologi och nyfilologi är dock inte alltid helt synonyma. I vissa sammanhang används 
nyfilologi nämligen bara om tyska, engelska och romanska språk (jfr t.ex. Nyfilologiska 
föreningen, utgivare av tidskriften Neuphilologische Mitteilungen).
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Filologins berättigande i tiden, speciellt i vår egen tid, är en bärande tanke 
i artikeln. Vad är filologins berättigande under en tid då språk och andra 
humanistiska ämnen tycks leva på undantag (jfr underrubriken till Pollock 
2009)? Har filologin en framtid? I detta avsnitt aktualiseras därför argumen-
tet om filologins tvärvetenskaplighet och argumentet om den humanistiska 
dimensionen som är så karakteristisk för filologin (avsnitt 4.1). Det förra 
argumentet är viktigt, men det senare är viktigare. Utöver detta diskuteras 
även två filologiskt relevanta fenomen: ”filologens dilemma” och ”refilologi-
sation” (avsnitt 4.2).

4.1 Den tvärvetenskapliga dimensionen – och den humanistiska
Ett argument för filologin i (fram)tiden är frågan om filologins tvärveten-
skapliga natur och dess mångahanda användningssätt, och därför är det 
nödvändigt att jobba med filologin och på så sätt utveckla den. Jordheim 
(2003:19) har bland annat påpekat att det viktiga för honom inte är att ”de-
finiera eller omdefiniera filologibegreppet, utan att tillämpa det, att låta det 
arbeta”.

Enligt Jordheim (2003:19–23) kan filologibegreppet användas på fyra 
olika men överlappande sätt. För det första kan det användas för att komma 
åt det som är centralt för många humanistiska ämnen (t.ex. historia, littera-
tur och språk). En central dimension inom humaniora ligger i att läsa texter, 

4. Filologin i tiden – berättigande under en brytningstid

 Traditionell filologi Ny filologi

Kritisk princip textens auktoritet textdelning

Teknisk modell tryckpress dator

Metafor träd nät

Huvudperson författare skrivare

Uppmärksammar det unika varianter

Studieobjekt försämrad avskrift positiv reception

Text ses som avspegling av innehåll handskriften som material

Princip oberoende av sammanhang beroende av sammanhang

Syfte rekonstruktion simulering

Metod intervention jämförelse

Resultat tryckt bok hypertext

Tabell 1. Traditionell och ny filologi enligt Cerquiglini (Williams 2009:282, se även Bäckvall 
2013:45)
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och här kan filologin hjälpa oss att överskrida gränser i stället för att isolera 
oss. För det andra kan filologibegreppet hjälpa oss att fästa uppmärksamhet 
på språkets empiriska sida. Språket är verkligt, och ett exempel på detta är 
de textkritiska utgåvor som konkretiserar denna språkliga dimension. För 
det tredje kan man med hjälp av filologibegreppet kasta nytt ljus över för-
hållandet mellan språk och historia. På grund av att filologins objekt är språ-
ket i historien så får vi inte försumma språkets historicitet då vi analyserar 
läsningen som filologisk verksamhet. För det fjärde kan filologibegreppet 
användas som ett prisma, vilket innebär att vi kan granska samtidens teore-
tiska frågeställningar på ett nytt sätt. Att filologin enligt Jordheim varken är 
ämnesspecifik eller teorispecifik är en metodisk styrka med tanke på dagens 
forskning som betonar tvärvetenskaplighet i stället för snäv specialisering.17

4.2 ”Filologens dilemma” och ”refilologisation”
Följande två argument är viktiga med tanke på filologins vetenskapliga och 
samhälleliga relevans. Det första argumentet härstammar från Matti Rissa-
nen (1989:16), korpuslingvisten bakom The Helsinki Corpus of English Texts:

”The philologist’s dilemma” pertains to the very essence of the use of 
text corpora in linguistic or philological research. Particularly in the 
historical study of language, there is a risk that corpus work and com-
puter-supported quantitative research methods will discourage the 
student from getting acquainted with original texts, from being on 
really intimate terms with his material and thus acquiring a profound 
knowledge of the language form he is studying. In the extreme case, this 
might mean the wane of philologically oriented language studies and 
result in a great impoverishment in the field of the historical research 
of language. We would soon be missing the scholars who have a solid, 
semi-intuitive knowledge of Old and Middle English, based on an ex-
tensive reading of original texts. Unquestionably, scholars of this type 
are the best guarantee of the continuous advancement of our knowledge 
of the earliest stages of English.

Rissanens tankar om engelskan kan sägas gälla även svenskan, speciellt forn-
svenskan och dem som jobbar med den. Utan kompetenta filologer är det 
svårt att ta ställning till de texter som språkhistorikerna undersöker (jfr 
Williams 2010:229). Detsamma gäller även översättare av historiska texter. 

17 Den ökade teori- och metodkritiken inom filologin har redan fått många positiva följder. 
De som t.ex. ger ut texter har i större utsträckning börjat reflektera kring sina utgåvor: 
Vad är målet med utgåvan? Vilka läser eller använder den? Hur och genom vilket medi-
um ska utgåvan publiceras? Också det faktum att kännedomen om filologins arbetssätt 
sprider sig och att forskare så småningom börjar våga tillämpa filologiska metoder på 
dagens texter är mycket relevant med tanke på områdets framtida utveckling.
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Mötet med primärkällan är alltid unikt och förutsätter både teoretisk 
medvetenhet och praktiska färdigheter, det vill säga ett filologiskt medve-
tet forskningsgrepp. Om vikten av solid källkritik skriver också Kjartan G. 
Ottósson (1988:148): ”Ingen teori, hur ’intressant och stark’ den än må vara, 
är starkare än de fakta som stöder den.”

Det andra, mer optimistiska, argumentet är av nyare datum och har 
publicerats i en internationell tidskrift som handlar om förhållandet mel-
lan lingvistik och filologi på 2000-talet. Sylvia Adamson och Wendy Ay-
res-Bennett (2011:204) diskuterar olika former av ett nytt fenomen som på 
engelska heter rephilologisation. Det kan enligt dem sägas bestå av två olika 
nivåer, den metodologiska och den teoretiska. På den metodologiska nivån 
är målet enligt dem att dagens språkhistoriker börjar återgå till ett närmare 
möte med de enskilda texterna. På den teoretiska nivån är målet att samma 
forskare börjar använda sig av teoretiska betraktelsesätt som grundar språk-
förändringen i lokaliserade handlingar av social interaktion och tolkning. 
Denna positiva utveckling till trots kan man till exempel inom den histo- 
riska pragmatiken fortfarande skönja ett slags dikotomi mellan den diakro-
na pragmatiken och pragmafilologin, något som enligt författarna skvallrar 
om existensen av en lingvistisk och en filologisk dimension.

4.3 Mer ljus på filologen!
Med utgångspunkt i det som ovan konstaterats hoppas jag att jag har kun-
nat visa att vi i fortsättningen behöver mera ljus inte bara på filologin utan 
också på filologen, den aktör som ägnar sig åt den filologiska vetenskapen 
och som definierar den genom sitt arbete. Det är han eller hon som fattar de 
grundläggande beslut och val som påverkar utvecklingen av området. Filo-
logerna, som kanske är lika osynliga som översättarna, borde synas mera i 
offentligheten och påminna det omgivande samhället om sin expertis och 
långa utbildning. Men det finns också ett annat argument: de filologiskt 
och språkhistoriskt skolade språkexperternas tradition håller på att brytas, 
något som jag ser som ett allvarligt hot med tanke på den kulturuppgift 
som filologerna har i samhället. Mest kan denna utveckling drabba utgivare 
men också översättare som får i uppdrag eller på eget initiativ väljer att 
översätta äldre texter för dagens publik. En av de stora frågorna är därför 
hur vi uppfattar språkexpertis. Har modern språkexpertis också en histo- 
risk dimension? Detta är något som vi som utbildar dagens och framtidens 
språkexperter med fördel borde reflektera över.

Många filologer har varit oroade över utvecklingen som berör framtiden 
för deras specialområde. I litteraturen har det därför med jämna mellanrum 
gjorts diverse ”återkomster” till filologin, vilket bådar gott med tanke på 
framtiden: det finns med andra ord ett behov av att återkomma till filo-
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login. Den senaste ”återkomsten” gjordes av Edward W. Said i sin sista bok 
Humanism and Democratic Criticism (2004; jfr även de Man 1986). En av 
hans bärande tankar är att ”[t]he science of reading [...] is paramount for 
humanistic knowledge” (Said 2004:58). Han konstaterar ytterligare att ”[a] 
true philological reading is active; it involves getting inside the process of 
language already going on in words and making it disclose what may be hid-
den or incomplete or masked or distorted in any text we may have before 
us” (Said 2004:59). Saids argument är värda en djup principdiskussion, inte 
minst när det gäller läsningens roll i samhället. Också denna humanistiska 
dimension är någonting som vi nordiska filologer och språkhistoriker borde 
diskutera mera.

5. Slutord

Han hade plötsligt insett att den största otjänst han kunde göra filologin 
vore att komma med svaret på den gåta som hade gäckat uttolkare och 
konstnärer i över åtta sekler. Det och inget annat vore att slutgiltigt gräva 
filologins grav. Den dag då det inte fanns någon mening att söka, den 
dagen skulle allt bli meningslöst.
– Ur Björn Larssons (2008:22) novellsamling Filologens dröm

I denna artikel har jag granskat internationell (inkl. nordisk) forskningslit-
teratur som handlar om den filologiska vetenskapen i en föränderlig värld. 
När det gäller de frågor som jag ställde i början av artikeln så hoppas jag 
att jag lyckats åskådliggöra den mångfald som råder inom den filologiska 
forskningen i dag när det gäller filologins mål, medel och berättigande. När 
det gäller frågan huruvida filologin spelat ut sin roll eller inte så är mitt svar 
ett definitivt nej.

Filologin behövs alltså också ”i Facebooks tidevarv”, men vi behöver 
också mycket annat. Frågor som om (historisk) lingvistik kan bedrivas utan 
filologi eller om filologi kan bedrivas utan (historisk) lingvistik är i sig in-
tressanta och värdefulla, men det gäller att gå från ord till handling och 
konstatera att alla behövs. Det finns mycket som man kan göra tillsammans. 
Ett område som förhoppningsvis blir föremål för filologernas och språk- 
historikernas gemensamma intresse i framtiden är filologihistoria, som 
omfattar både filologins och filologernas historia (jfr Gurd (ed.) 2010 och  
Turner 2014).
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BRIT MÆHLUM

Katastrofen som språkhistorisk 
forklaring

ABSTRACT The aim of this article is to shed light upon some historio-
graphic mechanisms within historical linguistics in Norway. My point of 
departure is the position the Black Death traditionally has been given to 
explain the attrition of the Old Norse written language in the Norwegian 
community. First, I will argue against a number of the assumed effects of 
the plague on language. Secondly, I will locate this narrative about the Black 
Death within a specifically Norwegian historiographic context, and thus 
point to some ideological mechanisms that seem to have been particularly 
influential in this national tradition. 

KEYWORDS linguistic historiography, explanations in linguistics, ideolo-
gies in science

Introduksjon
Den overordnete ambisjonen med denne artikkelen er å kaste et faghisto-
risk og kritisk lys over visse mekanismer som har vært særlig framtredende 
innenfor norsk språkhistorieforskning. I all beskjedenhet ønsker jeg å bidra 
til å avlive – eller iallfall modifisere kraftig – det som må karakteriseres som 
en nasjonal myte i norsk språkhistorieskriving: Nemlig forestillingen om 
svartedaudens posisjon som destruktiv kraft på strukturen i det norrøne, 
eller rettere sagt gammelnorske, skriftspråket.1 

Den katastrofen som svartedauden representerte for det norske sam-
funnet i middelalderen, har hatt og har delvis fortsatt – en paradigmatisk 
stilling i norske språkvitenskapelige miljøer. Mitt kritiske lys vil i all hoved- 
 
1 Dette er en faghistorisk og vitenskapsteoretisk kritikk jeg begynte å arbeide med for 

snart 20 år siden, og artikkelen bygger i stor grad på tanker og ideer som er presentert i 
Mæhlum 1998 og 1999. En stor takk til post doktor Ivar Berg, Universitetet i Trondheim 
(NTNU), som har bidratt med diverse kommentarer til manuset. Ivar og jeg er nok like-
vel ikke enige om alt det som fortsatt står her. 
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sak bli fokusert på to aspekter i tilknytning til denne historiske hendelsen: 
Jeg vil for det første argumentere for at det bør settes et stort spørsmålstegn 
ved den eksplisitte forklaringskraften som svartedauden har blitt tillagt; det 
vil si som forklaring på at det ”gikk som det gjorde” med det gammelnorske 
skriftspråket. Argumentasjonen vil her etter hvert bli satt inn i en mer prin-
sipiell og internasjonal historiografisk ramme. For det andre vil jeg forsøke 
å plassere hele denne narrativen med svartedauden som sentralt topos inn i 
en mer spesifikk norsk historiografisk kontekst. 

Svartedauden og språket
Hva er det så helt konkret svartedauden har fått skylda for i norsk språk-
historie? Den kanoniserte versjonen av denne tragediens innvirkning på 
språkforholdene lyder som følger, her hentet fra en relativt ny språkhisto-
risk framstilling: 

Dei fleste språkhistorikarar er samde om at det skjedde eit klart skifte 
i norsk språk på 1300-talet [...]. Det er vanleg å forklare overgangen frå 
gammalnorsk til mellomnorsk som eit samvirke mellom den indre språk- 
utviklinga og dei ytre politiske og økonomiske forhold. Svartedauden 
rydda ut brorparten av dei skriveføre – for ein stor del geistlege – og 
dei som overlevde, klarte ikkje å lære opp ein ny generasjon i det gamle 
skriftmålet. Frå 1370 av viser dette tradisjonsbrotet seg for fullt (Haugen 
1993:19–20). 

Dette er en argumentasjon som en altså finner i en rekke framstillinger av 
norsk språkhistorie, fra de mer forskningsbaserte som Seip (1934) og Ind- 
rebø (1951), til både eldre og nyere lærebøker, som for eksempel den nevnte 
Haugen (1993) og den atskillig nyere Nesse (2013). Svartedauden hører med 
som obligatorisk språkhistorisk forklaring i alle disse verkene. I den grad de 
antatte forklaringsmekanismene blir nærmere presisert i disse framstillinge-
ne, bygger argumentasjonen på ulike postulater. En første antakelse er at det 
gammelnorske skriftspråket omkring 1350 framstod som svært arkaisk sett 
i forhold til talemålene, slik de hadde utviklet seg på denne tida. Det hadde 
dermed etter sigende blitt en betydelig diskrepans mellom tale og skrift i 
denne seine fasen av norrøn tid. En neste antakelse er (jf. sitatet ovenfor) at 
det foregikk et fundamentalt brudd i selve skriftspråksopplæringen nettopp 
på grunn av svartedauden. En stor andel av de skrivekyndige døde rett og 
slett ut som en følge av pesten, og slik skal selve traderingen av skriftspråks-
normen nærmest ha stoppet opp. Som en direkte konsekvens av dette brud-
det blir det så i neste omgang antatt at de skrivekyndige i større utstrekning 
begynner å søke grunnlag i sitt eget talemål når de skriver – et talemål som 
altså er nokså forskjellig fra den klassiske norrøne språkstrukturen. 
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På denne måten får svartedauden en sentral funksjon som en direkte 
forklaring på at norsk skriftspråk i høymiddelalderen gikk over fra å re-
presentere et utpreget syntetisk språktrinn til å bli et langt mer analytisk 
språk. Vi snakker med andre ord om den strukturendringen som førte 
gammelnorsk fram til det som gjerne omtales som mellomnorsk, et over-
gangsstadium mellom gammelnorsk og nynorsk.2 

Og hva er det som er så galt med denne forklaringsmåten, kan en da 
spørre. Sammenliknet med mange andre mer eller mindre bisarre og ekstre-
me forklaringsforslag som har vært lansert opp gjennom språkvitenskapens 
historie, er vel ikke denne svartedaudenhistorien så ille? Nei, den er ikke 
det. Men som jeg nå vil forsøke å underbygge, er det særdeles gode grun-
ner til å stille kritiske spørsmål til flere av de prinsippene som hele denne 
kanoniserte forklaringsmåten hviler på. Faktum er at svartedaudens posis-
jon som forklaring på overgangen fra et gammelnorsk kasusspråk fram til 
mellomnorskens mer analytiske struktur, er basert på en rekke mytiske fo-
restillinger og ikke-verifiserte postulater. 

Dette er riktignok ikke noe som jeg er den første til å påpeke. Ulike 
norske språkhistorikere har lagt et godt grunnlag for mine argumenter og 
konklusjoner. Om en for eksempel ser litt nærmere på analysene til en av 
”høvdingene” i norsk språkhistorieskriving, Gustav Indrebø (1889–1942), er 
det flere aspekter ved svartedaudenteorien som kommer i et noe underlig 
lys. For eksempel argumenterer Indrebø ved flere anledninger imot den fo-
restillingen at norsk skriftspråk utover i middelalderen skulle ha framstått 
som så arkaisk i forhold til talemålet at det nærmest lå en undergangsårsak 
i språket i seg selv (jf. Indrebø 1951:209–212). Indrebø imøtegår slik den tan-
kegangen som enkelte språkhistorikere hadde lansert, nemlig at det norrøne 
skriftspråket skulle ha representert en slags mental eller psykologisk bar-
riere for norske språkbrukere allerede på 1300-tallet. 

Også andre, nyere språkvitere har bidratt med kunnskap som på liknen-
de vis fungerer som motargumenter til svartedaudens autoritative forkla-
ringsfunksjon. Jan Ragnar Hagland (1988) har for eksempel sett nærmere 
på spørsmålet om den rollen skriverne – klerkene – hadde i produksjonen 
av norsk dokumentspråk i middelalderen. Haglands analyser av et korpus 
med kongebrev fra ca. 1360 til 1380 viser at selv svenske klerker var i stand 
til å bruke et tradisjonelt gammelnorsk skriftspråk på en tilnærmet gjen-
nomført måte, og det altså nettopp i den antatt kritiske perioden umid-
delbart etter pesten. Fenomenet har riktignok ikke vært ukjent for tidligere 
forskere, men en har rett og slett ikke sett nærmere på hvilke implikasjoner  
 
2 Vi snakker her vel å merke om nynorsk i strukturell forstand, ikke først og fremst Ivar 

Aasens nynorsk. 
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et slikt faktum bør få, relatert til aksiomet om at den norske skriftspråk-
stradisjonen egentlig skulle være i ferd med å bryte sammen nettopp i disse 
årene. De slutningene Hagland trekker, er imidlertid nokså entydige:

[…] postulatet om ein svekka eller avkrefta norsk skrifttradisjon kring 
1370 kjem uvilkårleg i eit anna lys når vi ser korleis ein skrivarstab utan-
frå kan komma inn og ta han så gjennomført i bruk på den tida. Seips 
tese om at ”skrifttradisjonen” bukka under fordi nye slekter ikkje fekk 
god nok skriveundervisning, verkar ikkje overtydande i denne saman-
hengen (1988:69). 

I stedet går Hagland mer konkret inn på hvordan sosialiseringen inn i en 
skriftkode kan ha foregått på denne tida. Her dreide det seg jo under enhver 
omstendighet om skriftlige overleveringer; mønsteret var til stede og skrift-
tradisjonen kunne dermed bli innlært og overlevert gjennom forelegg: 

Det er naturlegvis råd å tenkja seg skriveopplæring på mange måtar. 
Men i alle fall dokumentspråk som det vi møter i verdsleg og kyrkjeleg 
administrasjon, må lett ha kunna lærast ved avskrift etter mønsterbrev 
eller brevbøker. Landvistbrev, gridsbrev, verne- og frelsebrev og stad-
festingsbrev hadde faste oppsett og var lette å følgja (ibid.). 

Standardteorien om svartedauden og skriftspråket begynner, som vi ser, å 
få noen stygge riper i lakken. Det er imidlertid mulig å påføre den flere. La 
meg da først ta en liten faghistorisk avstikker og se litt nærmere på hva som 
de facto har fungert som forklaringsprinsipper innenfor historisk lingvis-
tikk, og hvordan svartedauden posisjonerer seg innenfor denne tradisjonen. 

Et internasjonalt blikk
Med et virkelig fugleperspektiv-blikk på en kompleks, internasjonal og lang 
fagtradisjon kan vi i første omgang klassifisere språkhistoriske forklarings-
typer i henhold til motsetningen mellom en såkalt autonom lingvistikk på én 
side og en humanistisk lingvistikk på den andre (jf. for eksempel Newmeyer 
1986). I vår sammenheng er det åpenbart den ”humane” varianten som er 
den relevante og mest interessante. Ser vi nærmere på hvilke forklarings-
prinsipper som har vært de framtredende innenfor diakron lingvistikk av 
denne typen, er det et påtakelig mønster som peker seg ut: Språkhistoriske 
endringer blir innenfor en slik, riktignok svært sammensatt tradisjon nær-
mest utelukkende forklart med referanse til varierende sosiale, kulturelle, 
demografiske og/eller politiske omkalfatringer. Disse omkalfatringene kan 
videre spesifiseres til i all hovedsak å bli framstilt som migrasjoner, dels  reint 
bokstavelig, dels i mer metaforisk forstand: Enten blir en gitt språkendring 
forklart som en direkte konsekvens av konkrete folkevandringer. Eller som 
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den mer billedlige versjonen blir språkendringene forklart som resultat av 
at en folkegruppe er blitt rammet av pest, krig eller andre sosiale tragedier, 
med det som resultat at befolkningen tar med seg språket og så å si vandrer 
ut av historien (jf. Mæhlum 1999 for mer utdypende betraktninger). 

Det jeg i det følgende vil omtale som katastrofeforklaringer, har med 
andre ord representert et gjennomgangstema innenfor sentrale deler av dia-
kron lingvistikk (se påpekningen av dette faktum hos for eksempel Crowley 
1992 og Lehmann 1992). Og bare så dét er sagt, denne formen for forklaring 
har utvilsomt et betydelig psykologisk potensial, nettopp fordi slike dra-
matiske hendelser kan tenkes å ha fungert som en plausibel igangsetter av 
sosiale prosesser – med dertil følgende språklige konsekvenser. Slik sett har 
denne forklaringstypen klare likhetstrekk med grunnleggende forestillinger 
vi finner igjen i moderne sosiolingvistikk. Spørsmålet er like fullt hvilken 
vitenskapelig gehalt disse katastrofeforklaringene har. I den forbindelse 
kan i første omgang en liten faghistorisk parentes bidra til å kaste et visst 
lys over saken. Det gjelder den norske historikeren Ludvig Kristensen Daa 
(1809–1877), som allerede på 1840-tallet omtalte ”katastrofe-” eller ”revolu- 
sjonsteorier” som noe som tidligere var vanlig i forskningen, for eksempel 
innenfor geologi og etnografi. I Kristensen Daas egen samtid skal imidlertid 
slike teorier ha vært avløst av helt andre tilnærmingsmåter: 

Mens man tidligere forklarte de forskjellige nasjonaliteter ved hjelp av 
”de mest forbausende Revolutioner, Folkevandringer, Folkeudryddelser, 
der maatte have indtruffet snart daglig i fortiden”, så vil man også der 
[dvs. i etnografien og i geologien] legge hovedvekten på de små kreft-
er som påvirker menneskene gjennom lange tidsrom (Kristensen Daa 
1849, etter Dahl 1990:81). 

Kristensen Daa var nok med denne kritikken ganske mye forut for sin tid; 
ulike former for folkevandrings- og katastrofeteorier var nemlig i høyeste 
grad vitale i de kulturhistoriske fagmiljøene iallfall gjennom hele 1800-tal-
let. Og innenfor språkvitenskapen har disse forklaringsmåtene vært legi-
time helt opp mot vår tid. Det er likevel først de siste tiårene at mer prin-
sipielle innvendinger mot slike forklaringsprinsipper har kommet eksplisitt 
til uttrykk i lingvistikken (jf. for eksempel Crowley 1992, Joseph 1992 og 
Mæhlum 1999). 

Ett av de grunnleggende problemene med mye av folkevandrings- og ka-
tastrofetenkningen i lingvistikken er det banale faktum at selve katastrofen 
i mange tilfeller befinner seg på et reint hypotetisk nivå. Ofte er det nem-
lig slik at de forestillingene og begivenhetene som teoriene bygger på, ikke 
er historisk dokumenterbare, og de antatte språklige mekanismene forblir 
dermed utelukkende postulater og ikke-verifiserte betingelser. I praksis har 
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det dermed vært slik at all historisk kunnskap om sosiale tumulter i fortida 
har representert en potensiell forklaringskilde for språkhistorikerne. Og har 
en ikke kunnet framskaffe dokumentert viten om denne typen sosiale om-
veltninger, har en altså sjelden kvidd seg for å postulere at de nødvendige 
omkalfatringene har foregått.  Og i neste omgang blir så disse omveltnin-
gene brukt til å forklare de aktuelle språkendringene. For eksempel hviler 
en rekke substratteorier i lingvistikken nettopp på denne typen postulerte 
migrasjonsprosesser (se for eksempel omtale i Crowley 1992:202–203). 

La oss se litt nærmere på den spesifikke forklaringstypen som den 
kanoniserte historien om svartedauden representerer. Det prinsipielle 
grunnlaget for katastrofeteorier av denne typen hviler kort fortalt på en 
grunnleggende forestilling om ufullstendig språkinnlæring. Selve essensen 
i standardversjonen av teorien lyder omtrent som følger: Fordi den voksne 
delen av en gitt befolkning i en viss historisk periode enten er helt fravæ-
rende eller er særdeles opptatt av andre, ofte udefinerte gjøremål, blir barna 
utsatt for en mangelfull språklig sosialisering. På grunn av denne utilstrek-
keligheten skaper så barna en rekke språklige novasjoner og initierer slik en 
utvikling som etter hvert kommer til å berøre hele språksamfunnet. Selve 
opphavet til de språklige endringene blir altså lokalisert til manglende sosi-
ale kontrollmekanismer fra de eldre generasjonenes side. Gjennom at barna 
på denne måten ikke blir korrigert for sine språklige eskapader, får nydan-
nelsene anledning til å feste seg. 

Historien om svartedauden som forklaring på ”nedbrytingen” av det 
gammelnorske skriftspråket er følgelig en noe tillempet, men bekvem vari-
ant av denne standardversjonen. Forskjellene dreier seg først og fremst om 
at i svartedaudens tilfelle handler det primært om voksne språkbrukere, og 
dessuten om traderingen av skriftspråklige konvensjoner.

Det kan se ut til at det var den norske språkhistorikeren Didrik Arup 
Seip (1934) som først presenterte svartedauden som forklaring på den struk-
turelle overgangen fra gammelnorsk til mellomnorsk skriftspråk. Men selve 
forklaringsprinsippet om den ufullstendige språkinnlæringen var som nevnt  
internasjonalt akseptert, og var dessuten en tankegang som var brukt helt 
eksplisitt på nordiske forhold også tidligere. For eksempel argumenterer den 
danske lingvisten Otto Jespersen (1922) på dette viset for å forklare hvorfor 
nettopp vikingtida skal ha vært en periode der det foregikk så mange radi-
kale språklige endringer.3 Jespersen sier i den forbindelse: 

3 Denne forestillingen om at akkurat vikingtida skulle ha vært en særlig urolig tid språklig, 
var lenge vanlig blant mange forskere (jf. Mæhlum 1999: 124).
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In the Scandinavian languages the Viking age is probably the period 
that witnessed the greatest linguistic changes – if I am right, not, as 
has sometimes been said, on account of the heroic character of the 
period and the violent rise in self-respect or self-assertion, but for the 
more prosaic reason that the men were absent and the women had oth-
er things to attend to than their children’s linguistic education [1922] 
(1954:261).

Hva er det egentlig som skal forklares? 
Et betimelig spørsmål her er hva de språklige overleveringene fra denne pe-
rioden faktisk viser oss? Hvilke språklige kriterier har blitt lagt til grunn når 
en har ment å kunne differensiere mellom på én side et norrønt språktrinn 
fram til ca. 1350, og et mellomnorsk trinn i perioden umiddelbart etter? 
Eller for å spørre mer direkte, skjer det virkelig et radikalt brudd i norsk 
skriftspråkstradisjon på overgangen mellom gammelnorsk og mellomnorsk 
tid – altså omkring 1350? Ifølge den dominerende tradisjonen i norsk språk-
historieskriving er svaret på dette siste spørsmålet et definitivt ja. Enhver 
språkhistorisk framstilling av denne perioden viser til de mange og kvali-
tative forskjellene mellom den gammelnorske og den mellomnorske fasen. 
Og ikke minst – dette var ifølge den dominerende tradisjonen et skifte som 
kom ”[...] så sterkt og brått i norsk at det er rimelig å lete etter en ytre grunn 
til det” (Seip 1934:158). 

Før vi går litt nærmere inn på dette, er det nødvendig å klargjøre visse 
forhold. Det gjelder framfor alt den sterkt polyfone karakteren som histo-
rien om det norske språket i seinmiddelalderen i realiteten har. For her er 
det ikke bare én historie, men mange historier som må fortelles, og forkla-
res. Én kompliserende dimensjon er forholdet mellom skrift og tale. Et annet 
og minst like problematisk aspekt er den differensieringen som må foretas 
mellom den internt norske, ”nasjonale” skriftspråksutviklingen på én side, og 
den utviklingen som skjer i skriftspråket som følge av fremmedinnflytelse 
fra dansk og til dels svensk på den andre. Disse ulike historiene fører til en 
rekke teoretiske og metodiske komplikasjoner for den som ønsker å gå inn 
i det overleverte materialet. Dette er selvsagt forhold som språkhistorikerne 
normalt har vært seg bevisst, men spørsmålet er like fullt om det i praksis har 
blitt tatt tilstrekkelig hensyn til kompleksiteten i denne polyfone historien. 

Om vi da kaster et kort blikk på den konvensjonelle og autoritative ver- 
sjonen av hva som karakteriserer språksituasjonen i mellomnorsk tid, er 
dette tradisjonelt blitt omtalt som en tid der det i skriftspråket foregår (a) 
en utstrakt blanding av ulike gamle – det vil si gammelnorske – bøynings-
former; (b) en alternering mellom gamle og nye former; og (c) en veksling 
mellom norske former og svensk-danske former (jf. for eksempel omtalen i 
Indrebø 1951). Noe av essensen i de beskrivelsene som er gitt av den mellom-
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norske fasen, er den karakteren som dette språktrinnet har av systemopp-
løsning. Denne karakteristikken blir dermed stående i skarp kontrast til 
forestillingen om det gammelnorske språktrinnet som et stadium der det i 
langt større grad hersket system og orden.

Går en imidlertid til noe nyere beskrivelser av mellomnorsk, som for 
eksempel Magnus Rindal (1993), åpnes det for perspektiver som setter denne 
fasen i norsk språkhistorie i et nytt og interessant lys. En av Rindals ambi-
sjoner er nemlig å se nærmere på hvilket grunnlag en har hatt for å skille 
ut mellomnorsk som en egen språkhistorisk fase. Hvilke språklige kriterier 
er det som foreligger, som gjør at tidsrommet fra ca. 1350 til ca. 1525 bør 
skilles ut som en egen, avgrenset periode? Ifølge Magnus Rindal ingen. Den 
såkalte mellomnorske perioden ser tvert imot ut til å representere en konti-
nuerlig utviklingstendens som starter iallfall så tidlig som på 1200-tallet og 
som ennå ikke er avsluttet i alle norske dialekter. ”Vi kan såleis ikkje finne 
språkleg grunnlag for å setje ei sluttgrense for gammalnorsken ved 1350 eller 
1370”, sier Rindal (1993: 401). Tvert imot er det rimelig å konkludere med at 
”[...] vi har gammalnorsk språk frå slutten av synkopetida (ca. 700) og fram 
til ca. 1500”. Også andre studier, som for eksempel Mørck (1992), støtter her 
langt på vei Rindals analyse.  

Hvilke konklusjoner kan, eller bør, vi så trekke av dette? Hvis det virke-
lig er slik at den mellomnorske perioden bare representerer en diffus fase i 
et mer eller mindre ubrutt og kontinuerlig endringsforløp, vil jo en rimelig 
konklusjon kunne være at vi i realiteten ikke har bruk for svartedauden – 
eller for den saks skyld andre epokegjørende begivenheter? Dét betyr vel å 
merke ikke at behovet for å lete etter forklaringer skulle være falt bort. Det 
er i så fall mer snakk om å legge til side forestillingen om den éne, store 
og gjennomgripende forklaringen, og i stedet betrakte språkendringer som 
en type historiske fenomen der selve endringsprosessen blir kraftig avdra-
matisert. I et slikt mer kontinuerlig – og mindre spektakulært – endrings-
perspektiv er det at vi kan betrakte uttalelsene fra den framsynte Ludvig 
Kristensen Daa (jf. det foregående); han framhever nettopp betydningen av 
”de små krefter som påvirker menneskene gjennom lange tidsrom”. 

Et spørsmål som dermed blir nokså påtrengende, er hvorfor det åpen-
bart har vært så maktpåliggende for norske språkhistorikere å opprettholde 
ideen om en særskilt mellomnorsk periode? Og hvorfor var det akkurat 
svartedauden som var den mest nærliggende forklaringen å gripe til? Mitt 
tentative svar på dette er todelt; det består for det første av et epistemo-
logisk aspekt, for det andre av et mer eksplisitt ideologisk aspekt. De to 
dimensjonene bør absolutt sees i sammenheng, men vil i det følgende bli 
omtalt hver for seg. 
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Periodiseringens vesen
Det var trolig den norske språkviteren Marius Hægstad som i 1899 først tok i 
bruk termen mellomnorsk og slik etablerte dette som en egen språkhistorisk 
periode (Hægstad [1899] 1993: 96). På det viset framstod norsk språkhistorie 
med en klar tredeling: Det var ”gamall-norsk”, som varte fram til ca. 1350; 
deretter ”midelnorsk” – seinere av Hægstad selv kalt ”millom-norsk”, en pe-
riode som varte fra 1350 til 1525; og til slutt ”nynorsk”, som er perioden etter 
1525. Denne inndelingen i gammel-, mellom- og ny- er slik sett helt ana-
log med den strukturen en finner i en rekke andre nasjonale språkhistorier 
(jf. for eksempel Lass 2000). Med en slik inndeling av landets språkhistorie 
hadde dermed også Norge fått det klassiske tre-periode-systemet som var et 
framtredende grep innenfor flere kulturhistoriske disipliner. Enkelte har litt 
ondsinnet omtalt dette systemet som en form for intellektuelt høydepunkt 
innenfor de humanistiske fagene på 1800-tallet (jf. Svestad 1995). Det føl-
gende er noen prinsipielle vurderinger av det analytiske grunnlaget for og 
konsekvensene av periodisering som struktureringsprinsipp.  

Det er liten tvil om at selve det epistemologiske grepet med periodise-
ring  nærmest i seg selv hjelper oss til å systematisere og klassifisere fortida. 
Ved å operere med avgrensete perioder opprettes på sett og vis orden i et 
ofte komplekst og uoversiktlig historisk forløp. Slik kan periodisering som 
analytisk grep rett og slett fremme oversikt og sammenheng. Et avgjørende 
spørsmål i den sammenhengen er likevel hvilke forhold som tjener som 
avgrensningskriterier for en gitt periodisk inndeling. Hva har med andre 
ord fungert som grunnlag for den kronologien som er etablert? Slike meta- 
refleksjoner har ikke alltid vært særlig framtredende innenfor språkviten-
skapen. Litteraturviterne, derimot, har i langt større utstrekning reflektert 
over forutsetningene for og konsekvensene av sin egen historiografiske 
virksomhet. En sentral erkjennelse innenfor denne fagtradisjonen er at ret-
ningslinjene for selve periodiseringen av litteraturhistorien internasjonalt 
sett har hatt lite eller ingenting med litteraturimmanente forhold å gjøre: 

Vanlegast var det å knyte framstillinga til ein kronologi som anten 
mekanisk følgde sekelskifta (dette var den aller enklaste ”periodise-
ringa”), eller politiske hendingar av ulikt slag. Det kunne dreie seg om 
monarkars styringstid [...], eller gjennomgripande politiske omveltingar 
[...] (Kittang 1983:59). 

De analytiske konsekvensene av periodiseringspraksisen vil imidlertid kun-
ne bli nokså avgjørende: 
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Dei einskilde periodane er klårt avgrensa frå kvarandre, ut frå ei implisitt 
førestilling om historisk diskontinuitet. Men innanfor desse kontrasterte 
synkrone snitta gjeld det å finne fram til dei elementa som skaper bilete 
av syntese, einskap, harmoni og samanheng. Dei generaliseringane som 
den eldre litteraturhistoria gjorde gjeldande i framstillinga av det dia- 
krone forløpet, er her avløyste av dristige, ofte spekulative generaliserin-
gar innanfor den synkrone tilstanden, – av ei søking etter likskapar og 
parallellar som lett underslår det prosessuelle ved alle synkront avgrensa 
historiske ovringar, og dermed den reelle kompleksiteten i litteraturhis-
toria (Kittang 1983:61) (mine uthevinger).

Den problematikken som blir framhevet her, er hvordan periodiseringen 
nærmest uvilkårlig fører til en viss homogenisering og harmonisering av et 
historisk materiale. Prosessen med å dele inn fortida i atskilte perioder kan 
med andre ord resultere i at det overleverte materialet framstår som mindre 
komplekst, mindre heterogent enn det det i virkeligheten er. Og som en 
konsekvens av dette vil følgelig overgangen mellom periodene lett kunne 
fortone seg som mer abrupt og voldsom enn det den egentlig er – noe som 
dermed ytterligere framhever behovet for en konkret, ytre forklaring. Slik 
kan en gitt periodeinndeling mer eller mindre umerkelig lede oss inn i en 
form for selektiv virksomhet, der visse data blir betraktet som signifikante, 
mens andre data nokså uproblematisk blir ignorert. I forhold til vårt kon-
krete tema her vil slike prosesser nettopp kunne resultere i at den mellom-
norske perioden blir framstilt som mer uregelmessig, mer uregjerlig og usta-
bil enn det den i realiteten er, mens derimot den gammelnorske fasen på sin 
side får styrket sin posisjon som homogen, systematisk og regelrett. 

 
Ideologi og vitenskap
Periodisering som mental struktureringsmekanisme kan altså kaste et visst 
lys over hvordan mellomnorsk som fase har tjent en viktig funksjon for 
språkhistorikerne. Men hvorfor var det akkurat svartedauden som fikk den 
sentrale posisjonen som grensemarkør for avslutningen på den gammel-
norske perioden? Hva er det egentlig med denne katastrofen som har gjort 
at den har blitt betraktet som så avgjørende også for språkhistorikerne? 

En viktig fortolkningsnøkkel finner vi her utvilsomt i det ideologiske; 
nærmere bestemt i den intime forbindelsen mellom ideologi og vitenskap 
som lenge var påtakelig innenfor humaniora. Nasjonalromantikk, kombi-
nert med historisme, skulle bli en av de mest sentrale premissleverandørene 
for etableringen og driftingen av en rekke humanistiske disipliner, fra tidlig 
1800-tall og langt inn i det neste århundret (for mer generelle omtaler, se 
for eksempel Nordenstam 1987, Longum 1989). Det som likevel er essen-
sielt i vår sammenheng, er hvordan nasjonalromantikken i Norge fikk en 
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avgjørende tilleggsfunksjon gjennom at den også kom til å fungere som en 
eksplisitt politisk tankebygning. Store deler av den (kultur)politiske kampen 
i Norge fra 1800-tallet av ble i praksis drevet fram gjennom ulike former for 
nasjonalromantisk argumentasjon. Og i dette nasjonsbyggingsarbeidet tjen-
te nettopp språkhistorien, eller generelt språket, en særlig sentral funksjon.4  

Et av de sentrale ideologiske omdreiningspunktene innenfor nasjonal-
romantisk filosofi var forestillingen om at det eksisterer et nexus-forhold 
mellom en nasjon og nasjonens språk: ”Kunde Sproget døe ud, og Natio-
nen være den samme? Nei, Sprog og Nation staae og falde med hinanden”, 
var en hovedparole innenfor denne ideologien (etter den danske historiker 
Engelstoft, omtalt hos Molbech 1815). Den organismetankegangen som slik 
i så stor grad preget nasjonalromantikkens språksyn, skulle vise seg å være 
spesielt velegnet for Norge og norsk språkhistorie:

 
I den millomnorske bolken tok ein lang nedgang til for det norske målet. 
[...] Korleis kunde det venda seg soleis? Skal me kunna skyna ein slik 
snunad, lyt me sjå målsoga med den ålmenne rikssoga som bakgrunn. 
Den millomnorske bolken var ei ulukkeleg tid politisk for Noreg, og 
lagnaden åt det norske målet hev nært samband med lagnaden åt det 
norske riket (Indrebø 1951:158–159).

Her er det altså at svartedauden blir trukket inn, som en faktor som kan 
bidra til å forklare at den mellomnorske perioden ble en slik ”ulukkeleg tid” 
– både for nasjonen Norge og for det norske språket. Det er imidlertid viktig 
å presisere at grunntrekkene i den historien som Indrebø her skisserer, ikke 
er identisk med det som så langt har vært hovedtemaet i min framstilling. 
Indrebøs framstilling omhandler de forholdene som førte til at det gammel-
norske språket i løpet av seinmiddelalderen ble gradvis dialektifisert. Det 
mistet kort sagt sin status som skriftspråk til fordel for et annet nasjonal-
språk – dansk. Og i denne store nasjonale fortellingen er det uproblema-
tisk å tillegge svartedauden en form for negativ katalysatoreffekt som fikk, 
slik Indrebø formulerer det, ”umveges innverknad på målsoga” (1951:154). Da 
snakker vi om hvordan pesten resulterte i en dramatisk svekkelse av hele 
det norske samfunnet sosialt, kulturelt og økonomisk, og at dette til slutt 
også fikk direkte politiske konsekvenser gjennom at landet ble ”drevet inn 
i” ulike unionsdannelser med Sverige og Danmark. Slik denne historien har 
blitt framstilt innenfor rammene av den store nasjonale diskursen i Norge, 
er dette en utvetydig tragisk historie: Norge mistet sin selvstendighet som 
nasjon, og etter hvert mistet landet også skriftspråket sitt. 

4 Se for eksempel her Ernst Håkon Jahrs (1996) analyse av såkalt ”nynorsk språkforsk-
ning”. 
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Mitt kritiske spørsmål angår altså i hvilken grad alle disse tragiske 
dimensjonene kan ha bidratt til å forårsake også strukturelle endringer i 
skriftspråket, slik den norske språkhistorietradisjonen tilsier at de gjorde? 
Argumentasjonen min i det foregående har hatt som ambisjon å rokke ved 
den nærmest udiskutable posisjonen som svartedauden synes å ha hatt i 
hele dette årsakskomplekset. Avslutningsvis vil jeg forsøke å underbygge 
hvordan også slike mer overordnete ideologiske føringer som nettopp er 
omtalt, kan ha bidratt i samme retning – til tilsynelatende å styrke svarte-
daudens språkhistoriske forklaringspotensial. 

Om vi forsøker å betrakte hele den språkhistoriske forskningstradi-
sjonen i Norge i et slikt ideologikritisk lys, kan følgende scenario være én 
mulig fortolkning: Innenfor rammene av en særdeles autoritativ nasjonal 
forskningsdiskurs har en kunnet tegne et helt bestemt bilde av den såkalte 
mellomnorske perioden i norsk språkhistorie. Ikke bare blir den allmenne 
rikshistorien i denne perioden framstilt som en generell undergangshisto-
rie, preget av politisk havari og en katastrofal økonomisk, sosial og kulturell 
tilbakegang. Men i tillegg var dette den historiske fasen hvor også det nasjo-
nale skriftspråket gikk i oppløsning. Hva ville ikke være mer naturlig enn 
at denne tilstanden med totalt sammenbrudd og avmakt også skulle ram-
me andre sider ved den nasjonale arven – for eksempel den gammelnorske 
språkstrukturen? Hele forskningstradisjonen har nærmest lagt til rette for 
å fokusere på den mellomnorske perioden som forandringenes tid; som den 
epoken da ”umbrøytet”, ”jordskjelvet”, for ikke å si ”målrotet”, virkelig gikk 
for seg i norsk språkhistorie. Erkjennelsen av at denne omleggingen kanskje 
likevel ikke var så revolusjonær, men tvert imot en mer kontinuerlig prosess, 
har dermed for en stor grad kunnet bli underkommunisert. 

Med dette som et historisk og ideologisk bakteppe får vi imidlertid en 
klarere forståelse av hvorfor nettopp svartedauden kunne få en slik skjell-
settende posisjon i norsk språkhistorieskriving. Nærmest som en direkte 
forlengelse av den mellomnorske periodens karakter av generell elendighet 
og forfall, har det åpenbart vært et sterkt behov for å forsøke å finne fram 
til den éne og avgjørende faktoren som kunne forklare at det gikk som det 
gjorde med Norge i denne skjebnesvangre perioden. Blant norske histori-
kere har det for eksempel helt siden Sigvald Hasunds bidrag Ikring Mann-
dauden (1918) vært nokså stor enighet om at svartedauden var avgjørende 
for Norges nedgang i middelalderen (se for eksempel Dahl 1990; Bagge 1996). 
Det som likevel framstår som mest interessant i vår sammenheng, er den 
utvilsomme symbolske gevinsten som ligger i det å kunne bruke svarte-
dauden som forklaring også på det språkhistoriske området. På mange må-
ter har svartedauden fungert som selve inkarnasjonen på det tidspunktet 
da ”alt” endret seg i norsk middelalderhistorie: Den markerer avslutningen 
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på en nasjonal storhetstid, og inngangen til en periode preget av avmakt. 
Innenfor rammene av en overordnet nasjonal fortelling har dermed nettopp 
svartedauden framstått som sinnbildet på selve peripetien i norsk historie 
– sosialt, kulturelt, politisk. Og i et slikt perspektiv er det at dette epokegjø-
rende vendepunktet har kunnet bli tillagt en eksplisitt forklaringsfunksjon 
for språkhistorikerne – nærmest uavhengig av hvorvidt det faktisk er i stand 
til å gi oss en reell forklaring. 
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ABSTRACT Språkbanken, the Swedish Language Bank, is a language tech-
nology research unit at the Department of Swedish, University of Gothen-
burg. We develop language resources – such as corpora, lexical resources, and 
analytical tools – for all variants of Swedish, from Old Swedish laws to pre-
sent-day social media. Historical texts offer exciting theoretical and meth- 
odological challenges for language technology because they often defy the 
assumption inherent in most automatic analysis tools that the texts contain 
a standardized written language. In this article, we describe our ongoing 
work on the development of annotated historical corpora, as well as our 
efforts on linking various resources (both corpora and lexical resources). 
This research advances the state of the art of language technology as well as 
enables new research for scholars in other disciplines.
 
KEYWORDS language technology, Swedish Language Bank, historical  
corpora

1. Introduktion: Språkbanken, språkteknologi och  
historiska texter
Historiska texter är intressanta för forskare från olika discipliner. När dessa 
texter nu i allt större utsträckning digitaliseras, kan vi med hjälp av språk-
teknologi underlätta studier av detta kulturarv och möjliggöra nya sätt att 
undersöka det.1

1 Denna artikel sammanfattar två konferenspresentationer: Fornsvenska korpusar i Språk-
banken och Språkteknologi för nysvenska – förutsättningar och utmaningar. Den forsk-
ning som beskrivs här har delvis finansierats av Vetenskapsrådet (projektet SweFN++), 
av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (projektet MAÞiR), samt av 
Göteborgs universitet genom ett strategiskt anslag till Centre for Language Technology.
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Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där språkveten-
skap och datavetenskap möts och handlar om hur man kan få datorer att 
hantera mänskligt språk i alla dess former. Språkbanken2 är en språktek-
nologisk forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs 
universitet, som bland annat utvecklar och tillgängliggör språkresurser för 
det svenska språket. Dessa språkresurser består både av korpusar och av lexi-
kon, med målet att täcka hela det svenska språket, från fornsvenska till idag.

Korpusarna består av flera miljarder ord. För att göra det möjligt att 
hitta det man är intresserad av i så stora mängder text behövs hjälpmedel i 
form av lingvistisk uppmärkning, s.k. annotering. Genom att alla ord anno-
teras med sin grundform kan man t.ex. hitta alla böjningar och stavningar 
för ett ord, och med hjälp av ordklass kan man skilja mellan olika betydelser 
eller t.ex. hitta alla adjektiv som föregår ett särskilt ord. Via uppmärkning 
av syntaktisk funktion för ord och fraser kan man t.ex. hitta alla subjekt till 
ett specifikt verb. Sådan information kan märkas upp manuellt för mindre 
mängder text, men för de stora textmängder Språkbanken har, blir det prak-
tiskt omöjligt att märka upp all information för hand och vi får förlita oss 
på automatiska metoder för att annotera majoriteten av materialen.

2. Historiska resurser i Språkbanken
Förutom olika typer av språkresurser för modern svenska tillhandahåller 
och utvecklar Språkbanken också korpusar, lexikon och språkteknologiska 
verktyg för äldre svenska. I denna artikel försöker vi ge en samlad bild av 
den historiska satsningen inom Språkbanken (se även Adesam et al. 2012a, 
2012b, 2014; Ahlberg et al. 2014; Andersson & Ahlberg 2013; Borin et al. 2010; 
Borin & Forsberg 2011; Bouma & Adesam 2013).

2.1 Språkteknologi för historiska resurser
Språkteknologiska verktyg fungerar generellt bra för modern svenska, men 
historiska språkvarieteter är svårare att hantera. Givetvis skiljer sig ordförråd, 
morfologi och syntax åt, jämfört med nusvenska. Ibland har ett ord bytts ut, 
men begreppet finns kvar: Det fornsvenska ordet aptanbakka motsvaras t.ex. 
av det moderna fladdermus (och av flädermus och läderlapp i nysvenska). Där-
emot är det svårt att hitta en modern motsvarighet till det fornsvenska bak-
vaþi (att av misstag stöta sitt svärd bakåt så att man skadar någon). Böjningen 
och ordföljden i Nu kan kirkia brinna ælla stulin uarþa ipnum durum skiljer sig 
också starkt från modern svenska. Detta kan jämföras med att få datorn att 
hantera ett nytt språk, vilket i sig inte behöver vara särskilt problematiskt. 

2 http://spraakbanken.gu.se (besökt 2015-03-05) 
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Något som definitivt innebär en utmaning är dock den brist på stan-
dardisering som många äldre texter uppvisar. Ord kan stavas på många olika 
sätt (se t.ex. de olika stavningar av ordet bokstäver vi hittat i korpusarna: 
bokstaffua, bokstaffwa, bokstafwa, bokstaua, bokstawa, bogstaffwa) och ord- 
och meningssegmentering kan se olika ut, även inom samma text (menings-
enheter markeras t.ex. med punkt, snedstreck, komma, stor bokstav, eller 
inte alls). De flesta av våra automatiska annoteringsprogram bygger på att 
texterna följer en standard. Slutligen är en av de stora utmaningarna för 
de språkteknologiska verktygen bristen på äldre svenska resurser. Det finns 
inga större annoterade textmaterial som datorprogrammen kan lära sig av, 
inga fullständiga grammatiska beskrivningar som kan användas för att ut-
forma programmen och inga infödda talare att fråga om rätt eller fel.

2.2 Korpusar i Korp
Språkbankens korpusar är tillgängliga via sökgränssnittet Korp3 (Borin et al. 
2012b). De historiska materialen har i huvudsak digitaliserats utanför Språk-
banken och de äldre materialen består av editioner, snarare än handskrift-
er. Vi har i dagsläget inga runskrifter, utan begränsar materialen till texter 
skrivna med latinskt alfabet. De historiska korpusarna i Språkbanken upp-
går nu till runt en miljard löpord. Den stora majoriteten av detta består av 
Kungliga Bibliotekets omfattande samling av digitaliserade dagstidningar 
från perioden 1750–1927 (877 miljoner löpord). Det är en mycket stor kor-
pusresurs, dessvärre med förhållandevis dålig OCR-kvalitet. Förhoppningen 
är att materialet ska kunna förbättras framöver, bl.a. med hjälp av de språk-
verktyg som utvecklas i Språkbanken. En annan betydande del av de histo-
riska korpusarna består av digitaliserade romaner ur Litteraturbanken från 
1750 fram till modern tid. 

Vidare består våra samlingar av texter från Fornsvenska textbanken i 
Lund, ursprungligen sammanställda och korrekturlästa av Lars-Olof Del-
sing med kollegor. 4  Där ingår texter från den fornsvenska perioden – främst 
landskaps- och stadslagar, religiösa legender, bibelböcker, betraktelser och 
verser – samt en mindre del nysvenska texter från perioden 1526–1758 som 
består av lagar, krönikor, tidningar, anekdoter, reseskildringar, brev och 
noveller.

Slutligen innehåller våra korpusar medeltida juridiska brev, de s.k. diplo- 
men, som digitaliseras på Riksarkivet i Stockholm och en del material 
från Projekt Runeberg5, främst tidningsmaterial från den yngre nysvenska  
 
3 http://spraakbanken.gu.se/korp/ (besökt 2015-03-05)
4 http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/ (besökt 2015-03-05)
5  http://runeberg.org/ (besökt 2015-03-05)
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perioden och 1900-talets första hälft. Därutöver pågår digitalisering av pro-
duktionen från Gustav Vasas kansli under 1500-talet, riksregistraturet, som 
kommer att ingå som en viktig del i ett kommande projekt om grammatisk 
förändring under den nysvenska perioden (Andersson 2014). Tabell 1 ger en 
översikt över det historiska materialet i Språkbanken. 

2.3 Lexikon i Karp
Karp6 (Borin et al. 2012a) är Språkbankens lexikala plattform, där lexikon 
från alla tider är samlade. Karp möjliggör avancerad sökning och redigering 
samt nedladdning av alla de ingående lexikonen. I Karp återfinns många 
av Språkbankens digitaliserade historiska lexikon som har utvecklats och 
samlats in genom åren, varav de mer kända torde vara Ordbok öfver svenska 
språket av Dalin (1850–1853) och de fornsvenska lexikonen av Schlyter (1877) 
och Söderwall (1884–1973). Ursprungligen var dessa enbart digitaliserade 
versioner av lexikon ämnade för mänskligt bruk, men under senare år har vi 
alltmer arbetat med att anpassa dem för att stödja språkteknologisk analys 
av historiska texter. Detta arbete handlar till en del om att koda den lexikala 
informationen entydigt, så att även en maskin kan avgöra vad som är en 
stavningsvariant eller en definition. Utöver kodningen arbetar vi med att 
berika de existerande lexikonen med ny information som är nödvändig för 
den språkteknologiska analysen, exempelvis morfologisk information eller 
lexikal länkning till moderna resurser med andra sorters språklig informa-
tion, t.ex. lexikalisk-semantiska relationer och valensramar.

6 http://spraakbanken.gu.se/karp/ (besökt 2015-03-05)

Fornsvenska Äldre nysvenska Yngre nysvenska Nusvenska

1225–1526 1526–1732 1732–c. 1900 1900–

Lagar, Diplom Bibelböcker Kubhist: tidningar Tidningar

Legender, verser Krönikor, brev Lagar, noveller Romaner, noveller   
   m.m.

Bibelböcker Tänkeböcker,  Brev, tidningar m.m.
 tidningar m.m. 

  Litteraturbanken:  Litteraturbanken:
  romaner romaner

Tabell 1. Historiska korpusar i Språkbanken
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3. Utveckling av korpusar
I det följande beskriver vi en del av vår forskning som syftar till att utveckla 
korpusar med lingvistisk annotering av historiska texter. Våra moderna kor-
pusar har annotering av ordklass, grundform och syntaktisk struktur. Målet 
är att tillföra dessa annoteringar även i de äldre texterna.

3.1 Segmentering
Automatisk segmentering av en text i meningsenheter anses vara ett löst 
problem. För modern text handlar det dock då om att disambiguera inter-
punktion (är en punkt del av en förkortning eller markerar den slutet på en 
mening?) snarare än att faktiskt känna igen meningsgränser. Utmaningen 
med de äldre svenska texterna är att det finns stor variation mellan och 
inom texter gällande hur, eller om, meningsgränser markeras. Det finns 
dock två anledningar till att meningssegmenteringen behövs. Dels förutsät-
ter många av de automatiska analysverktygen att texten har segmenterats, 
dels är segmenteringen viktig när texten presenteras för läsaren.

Vi utforskade meningssegmentering för fornsvenska texter i Bouma & 
Adesam (2013). Först undersökte vi hur meningsgränser markerades i tex-
terna vi arbetar med, sedan experimenterade vi med att lära datorn att kän-
na igen meningsgränser. För den första delen använde vi texter från Forn-
svenska textbanken, totalt 150 texter med ungefär 3 miljoner ord. Mestadels 
handlar det om lagtexter och religiös prosa samt en del texter av mer skön-
litterär typ, tillkomna under 1200–1500-talet. De olika texterna innehåller 
mellan 200 och 200 000 löpord per text. Ur dessa texter extraherade vi icke-
alfabetiska tecken, som : ; , / . · – ¶ samt versaler (se t.ex. Svensson 2014, s. 45, 
för en översikt över förekommande skiljetecken). Nu kunde vi beräkna vad 
vi kallar för token-delimiter ratio (hädanefter T/D), vilket är det genomsnitt-
liga antalet löpord mellan gränsmarkörerna. Det vi här kallar gränsmarkörer 
innefattar skiljetecken och andra tecken som inte är bokstäver eller siffror, 
samt versaler och kombinationen av ett skiljetecken och en versal.

Den genomsnittliga meningslängden för modern text brukar vara runt 
15 ord eller något mer. Vi antar nu att någonstans mellan 10 och 30 ord är 
en god uppskattning av medellängd även för de fornsvenska texterna, som 
ju ofta har tämligen långa meningar med flera huvudsatser sammanbundna 
av en konjunktion. I tabell 2 ser vi T/D-värdena för Södermannalagen7 för 
ett antal olika skiljetecken, samt kombinationen av ett skiljetecken följt av 
ett ord inlett av versal.  Utifrån T/D-värdena kan vi anta att versal och/eller  
punkt följd av versal används som meningsavgränsare. I ett exempel  
 
7 Alla texter som används i denna artikel är del av Språkbankens samlingar, om inget 

annat anges.



70

från texten (med manuellt markerade meningsgränser, ||) ser vi att 
hypotesen verkar stämma: punkt följd av versal förekommer vanligast vid 
en meningsgräns, medan enbart punkt ofta markerar en mindre enhet. Ett 
exempel från Sju vise mästare, i tabell 3, visar att det för andra texter är svå-
rare att hitta en markör för meningsgränserna. Även om kommatecken här i 
flera fall tycks markera meningsgräns så saknar många meningsgränser helt 
markörer i texten. Detta återspeglas i T/D-värdena.

Tabell 2. T/D-värden och exempeltext från Södermannalagen (Codex iuris Sudermannici, 1300-tal)

Markör: . .+Cap , ,+Cap / /+Cap Cap

T/D: 5.22 14.20 86.74 86.90 86.90 86.90 12.82

Nv ærum wi skyldughi at tiunda af alle sæþ ware. || Tiunþ scal i akrum af tæliæs || 
byriæ at þem skyli fyrstum vp skars oc af bars oc tæliæ swa sum til tiu. || byriæ owan 
at akri oc lyctæ wiþ ændæ. || byriæ ater þær wiþ ændæ tæliæ. oc lyctæ owan warþa. 
|| fari swa æ mæþæn akra winnæs. || ei scal korn mællum akra bæræ. || Tiund þæsse 
scal i þry skiptes || taki prester en skyl. || twa före bonde hem til sijn. oc i þry skipti. 
en lot kirkiuni annæn biscupi. þriþiæ fatökum mannum. || bönder aghu presti til 
tiunþ sinnæ sighiæ þa þe laþa wilia vm þrea sunnudagha oc lagha wærn vm halda. || 
Warþar hon ei gömþ innæn þe þriæ sunnudagha. oc warþer hon ætin eller spilt. böte 
þen ater tiunþ sum þet vlti at prester scaþa fik. || Hawi oc prester siælwer scaþa æn 
han ei gömer innæn þe þriæ sunnudagha. oc ærum wi skyldughir at tiunda af alle þe 
sæþ sum man arwþer i iorþena.

Tabell 3. T/D-värden och exempeltext från Sju vise mästare C (1492)

Markör: . .+Cap , ,+Cap / /+Cap Cap

T/D: 435.80 435.80 72.63 326.85 435.80 435.80 77.82

Thaa kesarinnan fik höra ath then wnga herrän war kommen thaa tilreddhe hon sigh 
mz iomfrum och klädom som hon aldra bäst kunne och kom gaangande til konungen 
och tilhans son ther the saatho baaden til samman || konungen bad hänne sätia sig 
när sonnen || kesarinnan sade til konungen herra är tättha edher son som saa länghe 
hafuer borto waridh när the wisa mästara || konungen sade ya män jak kan ekke  
wettha hurw thz gaar til thy han wil inthe tala, || thaa sadhe hon herra antuarden 
honnom mik jak skal wil wäl göra honnom talande och togh honom widh haandena 
och wille hafuan mz sigh, || thaa warde han sig och wille ekke mz, || fadren bad 
honom gaa mz hänne || thaa negh han sinom fader ödhmyuklighan och war honom 
lydoger || kesarinnan ledde honom in j en kammara och badh alla wtgaa och satte 
honnom oppaa en sänga stok när sigh och sadhe, hiärtans käre diocleciane,



71

Det visar sig att ungefär 75 % av texterna har en gränsmarkör med T/D 
10–30. För 63 % av texterna har versal T/D 10–30 och värdet för versaler 
är sällan högre än 50. Eftersom versalen fortfarande inte används för t.ex. 
namn i någon större utsträckning under denna tid, kan den alltså vara en 
indikation på en meningsgräns. Svensson (1974) anger att kommatecken 
används i yngre fornsvenska för att markera paus och vi kan se att det blir 
vanligare att kommat får T/D 10–30 i de senare texterna, dvs. texterna från 
den yngre fornsvenska tiden. Svensson (1974) säger också att snedstreck 
markerar pauser, men denna markör har T/D < 30 i bara 10 % av texterna. 
Gissningsvis används snedstrecket ofta inte ensamt för att markera paus. 
Stycketecknet ¶ används i mer än 50 % av texterna och tycks avgränsa större 
enheter. I hälften av texterna där det förekommer är dess T/D 50–500 och 
en fjärdedel av texterna har T/D > 1000. Spridningen i T/D-värden tyder på 
att stycketecknet används för olika typer av större enheter.

Efter att ha utforskat texterna från Fornsvenska textbanken försökte 
vi få datorn att lära sig att segmentera texter automatiskt. Här använde vi 
HaCOSSA, Hamburg Corpus of Old Swedish with Syntactic Annotations 
(Höder 2011), som innehåller fornsvenska texter som delvis är syntaktiskt 
uppmärkta. De 13 texterna har bland annat information om huvud- och 
bisats och vi konverterade satserna till meningsliknande enheter genom att 
knyta bisatser utan huvudsats till närmaste huvudsats till vänster. Resulta-
tet blev en korpus om mer än 8 000 meningar, med i snitt 16,5 löpord per 
mening. Efter en lätt förenkling av texten för att komma tillrätta med viss 
stavningsvariation (t.ex. skrevs alla u, uu, vv, w och ww om till v) markerade 
vi vilka ord som var först, näst först och sist i en mening.

Som framgår av tabell 4, inleds meningar ofta av diskurspartiklar och 
pronomen. Särskilt i lagtext är det vanligt att inleda meningar med nu, ofta 
följt av en mening inledd av då. Som andra ord i meningen hittar vi framför 
allt finita verb, vilket givetvis är en följd av V2-tendensen i fornsvenskan. 
Dessutom förekommer t.ex. äpter här, vilket beror på att ord här definieras 
som graford och att ter äpter ofta skrevs som två graford. Sist i meningen 
förekommer flera olika skiljetecken, samt anföringsverb. Det senare beror 
på att HaCOSSA:s annoteringsvägledning förordar att direkt anföring skiljs 
från sitt verb (Höder 2011, avsn. 3.6). Dessutom förekommer även här spår 
av den snäva definitionen av ord som graford, då vi hittar både etketera och 
ketera, där det senare är en särskriven variant av det förra. Dessa båda före-
kommer nästan uteslutande i meningsslut.

Även här visar det sig att användningen av versal ofta är en god 
indikation på att en ny mening börjar. I det uppmärkta HaCOSSA-materia-
let inleder 67 % av orden med versal en ny mening och 57 % av alla meningar 
börjar med versal.
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Tabell 4. Några vanliga ord på första, andra och sista position i meningen utifrån HaCOSSA

Första ordet Andra ordet Sista ordet

ok är /

nv skal .

ta skalt svarade

sidan talar sigiande

o (voc) äpter etketera

iak sagde ketera

ty vil sagde

ter ty ,

han lifde sigiandis

tz man döttir

För maskininlärningsexperimenten använde vi en så kallad linjär CRF-klas-
sificerare.8 Resultaten pekar mot att det är svårt att hitta ledtrådar i texterna 
som är generella nog att kunna användas i olika texter. En enkel stavnings-
normalisering ger bättre resultat än att ta texterna som de är, men framför 
allt är det information om stor bokstav samt lexikal information som ger 
bra resultat. Den lexikala informationen är dock igen svår att generalisera 
mellan de olika texterna.

Generellt visade experimenten att även om det underlättar och delvis 
är nödvändigt att dela in texterna i mindre, meningslika enheter så är det 
en mycket svår uppgift att hantera helt automatiskt. Vi har utforskat vilka 
gränsmarkörer som finns i de fornsvenska texterna, men det finns få markö-
rer som har använts generellt mellan olika skribenter och i olika tider. Varia-
tionen mellan texterna är helt enkelt mycket stor och ingen strategi passar 
för alla texter. Man skulle kunna använda de markörer som är mer tillförlitliga 
och åtminstone dela in texterna i mindre bitar, om än inte i meningsbitar. Ett 
alternativ är också att man automatiskt segmenterar men låter en människa 
fälla det slutgiltiga avgörandet om var meningsgränserna går.

3.2 Stavningsvariation
En utmaning för varje automatisk hantering av historisk text är avsaknaden 
av standardiserad stavning. Man kan sammanfatta problemet som att det  
 
8 CRF++-paketet från http://chasen.org/~taku/software/CRF++ (besökt 2015-03-05)
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blir svårt att definiera betydelsefulla ordtyper, där typ ska förstås som i den 
klassiska distinktionen type-token (typ-förekomst). Om vi är intresserade av 
ordtypen och i våra korpusar är vi således i många – men inte alla! – fall lika 
intresserade av förekomster av formerna o, oc, ock, ok, okk, åch, å, et al. Vi 
skulle alltså vilja definiera typen och som mängden av alla förekomster av 
dessa former. Anledningen kan vara att vi helt enkelt vill hitta alla dessa 
förekomster för att kunna studera dem, men det kan också vara att vi vill 
samla förekomster för att kunna föra statistik över dem, och då är en bra 
typdefinition mycket viktig. Automatiska annotationsmetoder bygger ofta 
på beräkning av sannolikheter som i sin tur är baserade på korpusförekom-
ster. Generellt gäller att ju större datamängder och ju fler förekomster man 
har, desto pålitligare blir sannolikhetsberäkningarna. Hanterar man inte 
stavningsvariation riskerar man att underskatta förekomsten av en ordtyp. 
Stavningen werdhuga förekommer kanske någon enstaka gång i korpusen 
och för en pålitlig uppskattning om ordtypens sannolikhet räcker inte det 
till. Om vi däremot känner igen werdhuga och verdoga som varianter kan vi 
ge en mycket bättre uppskattning, eftersom den senare är vanligare. Pro-
blemet med ett för litet underlag för en gedigen statistisk uppskattning 
förvärras alltså betydligt av stavningsvariation och leder till försämrad ef-
fektivitet för så gott som alla automatiska annoteringsmetoder. Att slå ihop 
stavningsvarianter kommer naturligtvis inte att lösa alla problem som små 
datamängder för med sig, men kommer ändå att vara till god hjälp i den 
statistiska uppskattningen.

Vi har valt att definiera ordtyper genom ingångarna i Söderwalls och 
Schlyters ordböcker. Fördelen är att de ger en relativt god täckning av språ-
ket i det gamla materialet och att vi genom ordböckerna har tillgång till 
ytterligare information om orden som möjliga ordklasser, exempel på sam-
mansättningar, förklaringar, m.m. Ett alternativ vore att själv utarbeta en 
normaliserad stavning baserad på modern stavningspraxis. Det skulle dock 
leda till många fall där vi får hitta på en normalisering, eftersom ordet inte 
har överlevt i det moderna språket. En nackdel med ordböckerna är att det 
ibland råder oenighet om normaliseringen mellan ordböckerna och även 
inom samma ordbok (se Djärv 2009 angående ortografiska principer och 
praxis hos Söderwall).

Länkningen mellan löpord och ordboksingångarna använder så kallad 
approximativ matchning; ett ord länkas till den ingång som liknar ordet 
mest, givet det vi vet om stavningsvariationen. Den kunskapen kommer i 
form av viktade omskrivningsregler som säger vilka bokstäver vi kan byta ut 
mot vilka andra och med vilken sannolikhet. Omskrivningsreglerna kan ex-
traheras automatiskt från de varianter som finns uppräknade i ordböckerna. 
Vi börjar med ett par, ingångsform–variant, och länkar dem så att så många 
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bokstäver som möjligt är samma i båda formerna. Ta formerna niþermer och 
nidher meer, som kan länkas på (bland annat) följande sätt. Vi skriver ‘*’ i 
länkningen på de ställen där det fattas en bokstav i en av formerna, och ‘␣’ 
i stället för ett mellanslag.

n i þ * e r * m e * r

n i d h e r ␣ m e e r

 
Från ett sådant länkat par kan man extrahera omskrivningsregler för en-
staka bokstäver och för bokstavssekvenser genom att läsa av länkningen ett 
bokstavspar i taget, två par i taget, tre i taget, osv. För vårt exempel får man 
följande uppsättning med omskrivningsregler.

Några av omskrivningsreglerna verkar rimliga utan vidare (d → þ, dh → 
þ, ee → e), medan andra inte är direkt lika övertygande (he → e, mee → 
me, r␣m → rm). Genom att samla reglerna för alla ord i hela ordboken 
och räkna vilka regler som förekommer ofta kan man sålla fram de bra reg-
lerna. På samma sätt ger vi alla regler en kostnad: en regel som förekommer 
ofta blir billig, förekommer den sällan blir den dyr. Totalt extraheras upp 
till 6000 regler med olika vikter. Ett urval av de billigare reglerna och ex-
empelbelägg finns i tabell 5. Som man kan se finns det variationsmönster 
av väldigt blandat ursprung med i reglerna; en del är variation i hur vissa 
fonologiska särdrag noterades (t.ex. vokallängd), andra är plats- och tids-
bundna (t.ex. om man hade digrafen au istället för ö), vissa kanske saknar 
någon djupare anledning (t.ex. om man skriver æ eller e; u, v eller w). En del 
av reglerna skulle man inte vilja betrakta som stavningsvariationsmönster 
alls (t.ex. maþer och man, som ger upphov till en billig regel eftersom de 
förekommer i många sammansättningar). Slutligen fångar reglerna en del 
morfologi också, genom att vi länkar belagda former till deras ingångsform. 
För framtiden vill vi kunna använda den datamaskinella morfologin (avsnitt 
4.2) för att bättre skilja mellan dessa olika formkomponenter. Morfologin 
skulle eventuellt också kunna hjälpa oss att sålla bland träffarna, genom att 
inte länka till t.ex. homografer med fel ordklass.
Med hjälp av reglerna kan vi för varje textord beräkna vilken ordboksin-
gång som är mest lik, dvs. som kräver de sammanlagt billigaste ändringarna. 
Metoden och en mindre utvärdering finns beskrivna i Adesam et al. (2012a, 

1  d → þ, h → *, ␣ → *, e → *
2  ni → ni, id → iþ, dh → þ, he → e, r␣→r, ␣m → m, ee → e, er → r
3  nid → niþ, idh → iþ, dhe →þe, her → er, er␣ → er, r␣m → rm, ␣me → me, 
mee → me, eer → er osv.
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2012b) och Ahlberg & Bouma (2012). I utvärderingen av 250 ord visar vi att 
vår metod länkar ord till rätt ingång i ungefär 60 % av fallen. I ungefär 80 % 
av fallen är rätt ingång bland de tre bästa förslagen, i 85 % av fallen bland de 
tio bästa förslagen.

3.3 Länkning från text till lexikon
Vårt arbete med stavningsvariation har lett till att orden i texterna från 
Fornsvenska textbanken har länkats till ingångarna i Schlyter och Söder-
wall. Resultaten finns tillgängliga i Korp och i vårt gränssnitt FsvReader9 
och är tänkta att användas som underlag för vidare annotering och som stöd 
vid läsning av texterna. I FsvReader kan en användare gå igenom texterna 
i sin helhet och genom att klicka på orden direkt se träffarna i lexikonen. 

I figur 1 visas ett exempel ur Östgötalagen (Östgötalagen A, ur Holm 
B 50, från 1300-talet). Här har användaren klickat på þrattande i §13 och till 
höger visas nu de uppslagsord som bedömts som mest lika; þrättande, þrätta, 
þrætta, þrättan och þrættan. Ord som saknar länkar är markerade i grått, se 
till exempel uiþærdulu några rader längre ned.

9  http://demo.spraakdata.gu.se/fsvreader (besökt 2015-03-05)

Tabell 5. Exempel på vanliga omskrivningsregler extraherade med automatiska metoder

Omskrivningsregel Exempelbelägg

æ → e ær er

au → ö barnalaus barnlös

pt → ft apter æftær

gg␣ → g␣ vegg væg

þer → n maþer man

þ → th oþolskipti othalskipte

mp → m hampn hamn

eli → li lastelika lastlika

ghi → i opplöghia aplöia
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3.4 Ordklasstaggning
För de moderna texterna i Korp används ordklasstaggaren HunPos (Halácsy 
et al. 2007). Taggaren använder en statistisk modell som är baserad på SUC  
(2012). Denna språkmodell beskriver sannolikheten för att tillskriva ett ord  
en viss ordklass, givet själva ordformen samt den närmaste sekvensen av re-
dan satta taggar (ordklasser). För att träna en ny modell behövs ett stort 
antal annoterade meningar, vilket gör att vi i nuläget inte har möjlighet att 
skapa en modell direkt anpassad till historisk text. Vi har i en pilotstudie 
experimenterat med att applicera en modern taggare på historisk text. För 
att det ska fungera måste texten ha en liknande ordföljd och till större delen 
samma ordförråd som vårt moderna språk. För fornsvenska är skillnaderna 
definitivt för stora, men för yngre text fungerar metoden tämligen väl: i en 
mindre utvärdering på 345 ord ur Then Swänska Argus var närmare 9 av 10 
ordklasstaggar korrekta. Rör vi oss bakåt i tiden försämras resultaten.

Problemen med att använda en modern ordklasstaggare på äldre ma-
terial beror främst på att många ord är okända för ordklasstaggaren: för 
att stavningen är annorlunda, för att ordet inte finns i det moderna språ-
kets ordförråd överhuvudtaget eller för att morfologin har förändrats för 
mycket. Ett sätt att förbättra resultaten skulle därför kunna vara att använda 
fullformslexikon från den historiska tidsperioden i den moderna taggaren. 
Dessa lexikon bygger på Dalin (1850–1853) och Swedberg (2009) och inne-

Figur 1. Östgötalagen uppvisas i FsvReader, med länkade lexikoningångar för textord till höger.
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håller böjda former i tillägg till ordböckernas ingångsformer (se Borin & 
Forsberg 2011). För att försöka bedöma potentialen i denna metod har vi 
utvärderat en liten mängd ord som fått olika ordklasstaggar när verktyget 
använts utan respektive med fullformslexikon. Om metoden fungerar bor-
de en ändring innebära en korrigering. För 100 sådana ord i Then Swänska 
Argus rättades ordklassen i 55 fall men i 18 fall introducerades ett fel. För 100 
ord i Peder Swarts Krönika rättades ordklassen i 37 fall men i 27 fall skapades 
nya fel. Även om det sker en generell förbättring för båda texterna, så hän-
der det alltså att ord som klassificerats rätt från början får fel ordklasstagg i 
systemet med fullformslexikonen. Metoden verkar också fungera bättre för 
det nyare materialet (Then Swänska Argus) än för det äldre (Peder Swarts 
Krönika), eftersom ordböckerna speglar ett nyare språk. Tabell 6 visar några 
ord med förändrade ordklasstaggar som exempel. Vi får bland annat färre 
ord taggade som utländskt ord och egennamn, bland förstahandsvalen vid 
okända ord. Å andra sidan introduceras fel för flertydiga ord som wisa och 
Stolpe, eftersom ordlistan bara innehåller den i detta sammanhang felaktiga 
ordklassen. Även om utfallet av studien i huvudsak är lovande så visar det 
framförallt på behovet av att sammanställa mer täckande fullformslistor. 
Framöver planerar vi att utforska fler metoder för att anpassa befintliga an-
noteringsverktyg till de historiska texterna.

 Förbättringar   Försämringar

ord utan lexikon med lexikon ord utan lexikon med lexikon

doch utländskt ord adverb wisa verb substantiv

wet adverb verb moste verb substantiv

ähra egennamn substantiv Sakar substantiv verb

komm substantiv verb Stolpe egennamn substantiv

Herttigen adverb substantiv Groffva adjektiv substantiv

Tabell 6. Exempel på förändringar i ordklasstaggningen när nysvenska fullformslexikon används i 
en ordklasstaggare för nusvenska

3.5 Syntaktisk analys
Som en del i vårt arbete med att annotera historiska texter har vi börjat 
att manuellt förse ett urval av texter från fornsvenska textbanken med en 
detaljerad morfologisk och syntaktisk annotering. Vi har skrivit preliminära 
annoteringsriktlinjer baserade på det norska Menotec-projektet (Haugen 
& Øverland 2014), ett annoteringsprojekt för fornnorska, som i sin tur har 
hämtat inspiration för sin syntaktiska annotation från PROIEL-projektet 
(Eckhoff & Haug 2010), där parallelltext (Nya testamentet) på indoeuropeis-
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ka fornspråk annoteras. Våra riktlinjer kommer att utökas allt eftersom an-
noteringen fortskrider. Den syntaktiska PROIEL-annotationen är i grunden 
en dependensstruktur: syntaktisk struktur anges som huvud-dependent- 
relationer mellan ord. Ett frasbegrep finns bara indirekt i analysen, genom 
att man kan betrakta ett huvudord och alla dess direkta och indirekta de-
pendenter som en fras. Några exempel på vanliga dependensroller finns i 
tabell 7.

Tabell 7. Vanliga dependensroller i den syntaktiska PROIEL-annoteringen

Dependens Beskrivning 

SUB (subjekt) nominalt subjekt i nominativ

OBJ (objekt) nominalt objekt i ackusativ

OBL (oblika argument) nominalt argument i annat kasus, PP argument

ADV adverbial

COMP (’complement clause’) nominal bisats

VOC vokativ (har inte själv något huvudord)

PRED (predikat) meningens/fragmentets huvudord (har inte själv något   
 huvudord)

XOBJ (’open’ objekt) predikatsfyllnad eller icke-finit verbalt argument   
 som delar predikationsbas med annat huvud

Dependensstrukturerna i PROIEL-stil frångår klassisk dependensstruktur 
på två sätt. För det första tillåts en dependent ha flera huvuden i vissa fall. 
På det sättet kan man till exempel annotera att ett ord uppträder som sub-
jekt till huvudverbet samtidigt som det är predikationsbas (subjekt) hos ett 
annat predikat (ett xobj) i meningen. För det andra finns viss möjlighet att 
sätta ”tomma noder” i dependensgrafen, t.ex. i asyndetiska samordningar 
eller i konstruktioner med verbbortfall. Det är bara när ett huvud saknas 
i meningen som man kan lägga in tomma noder, underförstådda depen-
denter (som i subjektbortfall) blir aldrig representerade i strukturen. En 
exempelstruktur finns i figur 2, för mening (1).

(1) þa skal præstrin göra sokninne ræt. ok mæle han til klokkarans.

I våra annoteringsriktlinjer utgår vi (i motsats till både Menotec och 
PROIEL) från en analys av hjälpverb som lyftnings- och/eller kontrollverb. 
Det betyder att skal är huvud i samordningens vänsterled, och göra är ett 
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argument till skal som delar sitt subjekt med skal. I trädet ser man detta 
på xobj-dependensen för göra och det faktum att præstrin är såväl vanligt 
subjekt sub hos skal som delat subjekt xsub hos göra. Meningen visar också 
hanteringen av samordning, där samordnaren är samordningens huvud, och 
de båda leden får huvudets dependensroll i arv.

För annoteringen använder vi det webbaserade verktyget som utvecklats 
i PROIEL-projektet. Annotering pågår för tillfället på delar av Östgötalagen 
(Handskr A, Holm B50, elektronisk utgåva från fornsvenska textbanken), 
och ett urval av texter från senare fornsvensk tid kommer att läggas till. An-
noteringarna kommer att bli fritt tillgängliga mot slutet av projektet.

4. Utveckling av lexikon
Nedan beskriver vi en del av arbetet med att utveckla historiska lexikala 
resurser. Till stor del handlar vår forskning här om automatiska metoder för 
att koppla ihop och utöka befintliga lexikon.

4.1 Länkning mellan lexikon
Språkbankens lexikala resurser länkas samman via den moderna lexikon-
resursen Saldo (Borin et al. 2013). Även de äldre lexikonen är (delvis) länkade 
till Saldo och på så sätt ges möjlighet att söka i de olika resurserna via Saldos 
ingångar, till exempel kan stjerna i Dalin hittas genom att söka på den mo-
dernare stavningen stjärna. Länkningen mellan ingångar i Dalin och i Saldo 
finns beskriven i Borin & Forsberg (2011) och är sammanställd i en diapivot, 

Figur 2. Dependensannotering av en exempelmening.
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en diakronisk resurs som är sökbar genom Karp. Diapivoten innehåller även 
25 000 länkar från de fornsvenska lexikonen (Andersson & Ahlberg 2013). 
Länkarna är automatiskt genererade och utgår från definitionerna i Schly-
ter och Söderwall, ofta en översättning till 1800-talssvenska (tabell 8). I de 
fall där översättningen redan finns i Saldo (t.ex. ighulkutter) skapas en länk 
mellan den moderna och den fornsvenska ingången. I andra fall (t.ex. räver 
och æpli) där ordet inte finns i Saldo men däremot i Dalin, kan en Saldo-länk 
skapas genom att använda de redan existerande länkarna mellan Dalin och 
Saldo.

FSv ingång FSv definition Dalin  Saldo

ighulkutter igelkott   igelkott

räver räf räf  räv

æpli äple äple  äpple

Tabell 8. Länkning mellan lexikon från fornsvenska över Dalin till Saldo

Figur 3 visar resultatet för en sökning på häst i de historiska lexikonen i 
Karp, vi ser att ett antal ingångar från de fornsvenska lexikonen länkats till 
Saldo-formen häst. Träffarna delas in i exact match, sådana vars definition 
leder oss raka vägen till saldo-ingången, och broad match där länken endast 
avser en del av en sammansättning.

Genom att jämföra t.ex. ordklass mellan lexikon för olika historiska 
varieteter kan man utforska semantisk förändring och grammatikalisering, 
och därigenom både öka vår kunskap om den historiska språkutvecklingen 
och åstadkomma en bättre länkning mellan lexikonen. Vi länkade ingångar 
med identiska ordformer som finns representerade både i de fornsvenska 
lexikonen (FSv) och i de nysvenska eller moderna varianterna, Dalin (NSv) 
respektive Saldo (MSv). Länkningen använder således inte information från 
definitionstexterna. Vår arbetshypotes är att en sådan länkning fångar ord 
som är etymologiskt besläktade. Andersson & Ahlberg (2013) undersöker 
länkar där någon av de lexikala resurserna har fler eller andra ordklassdefini-
tioner än de övriga. På detta sätt kan potentiella fall av betydelseförändring 
och grammatikalisering upptäckas. Resultatet visar bl.a. exempel på seman-
tisk förändring inom en ordklass som specialisering, generalisering och pe-
jorisering samt ordklassbyten inom både klassen betydelseord och mellan 
klasserna betydelseord och formord, dvs. grammatikalisering. Tabell 9 visar 
de mest centrala resultaten, mer eller mindre okända fall av betydelseför-
ändring och grammatikalisering.
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Figur 3. De diakront länkade lexikoningångarna för ordet häst.

Ett exempel på specialisering är det fornsvenska verbet rykta (rökta) i be-
tydelsen ’sköta, vårda’ som senare kommit att få en mer specifik betydelse 
rykta ’sköta/borsta häst’, noterad i de yngre lexikonen. Ett fall av genera-
lisering är det fornsvenska verbet krusa i betydelsen ’göra krusig’ som fått 
en mer abstrakt, generell betydelse i modern tid, ’krusa någon’. I experi-
mentet upptäcktes även ett antal ordklassövergångar som visar potentiell 
betydelseförändring. Exempel som den fornsvenska adjektivformen ren(a) 
(’ärlig’, ’ren’) och adjektivformen helg (’helig’, jfr. den mer frekventa formen 
helagher) motsvaras i de senare lexikonen av varianterna som verb ’göra ren’ 
respektive substantiv ’helgdag’. Dessa kan med stor sannolikhet beläggas 
som etymologiskt besläktade på empirisk grund (Hellquist 1948). Flera fall 

Förändring  Fornsvenska Nysvenska 

Generalisering krusa ’göra krusig’ krusa ’krusa ngn’

Specialisering rykta ’sköta’, ’vårda’ rykta ’sköta/vårda häst’

Negativ konnotation tukta ’uppfostran’, ’höviskhet’ tukta ’uppfostran’, ’pli’, 
’disciplin’

Positiv konnotation krama ’trycka/pressa ihjäl’ krama ’omfamna’

Ordklassövergångar rena (adj) ’ärlig’, ’klar’ rena (verb) ’göra ren’

 helg (adj) ’helig’ helg (subst) ’helg’

Grammatikalisering innan (adv) ’innanför’ innan (konj) ’före’

 fast (adj) ’stadig’ fast (konj) ’ehuru’

 hos (adv) ’hemma’, (jfr. hus) hos (prep)

 mot (subst) mot (prep)

Falskt larm skum (subst) ’skymning’ skum (adj) ’dunkel’

Tabell 9. Lexikonlänkning: exempel på semantisk förändring och grammatikalisering
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måste dock tas med stor försiktighet eftersom utvecklingen vanligen lig-
ger före fornsvensk tid, alternativt inkluderar variantformer som är relativt 
ovanliga, bland annat formen rykta ’vårda’ med den betydligt mer vanliga 
formen rökta. Ett exempel som visar sig vara falskt larm är vad som ser ut 
att vara en övergång från substantiv till adjektiv för skum (från ’skymning’, 
’mörker’ till ’dunkel’). Även om Söderwall inte noterar den adjektiviska be-
tydelsen, stödjer den etymologiska beskrivningen i Hellquist att substan-
tivet är bildat från adjektivet och/eller en tidigare verbrot sku ’betäcka’. 
Länkningsmetoden lyfter i det här fallet fram ett tillkortakommande i den 
tidigare ordboken snarare än en språkförändring. Fallen av grammatikalise-
ring utgörs till stor del av exempel där utvecklingen ligger före fornsvensk 
tid. Flera av dem kan ändå beläggas empiriskt då ursprungsbetydelserna av 
t.ex. innan och mot försvinner i senare stadier av språket. Det är snarare 
regel än undantag vid en grammatikaliseringsprocess att former kvarlever 
sida vid sida under lång tid, så kallad överlagring (Hopper & Traugott 2003). 
En länkning av detta slag kan således identifiera och befästa redan kända fall 
av betydelseutveckling och grammatikalisering, men i bästa fall också upp-
täcka nya typer av ordklassövergångar samt fördjupa kunskapen om andra.

4.2 Morfologiska beskrivningar
Ett lexikon innehåller typiskt bara ordens grundformer, vilket inte är nog 
om vi vill använda lexikonet för att analysera riktiga texter, som förstås 
innehåller långt fler ordformer än grundformerna. För detta ändamål ut-
vecklar vi morfologiska beskrivningar för ett antal lexikon (Borin & Fors-
berg 2011), både moderna och historiska. Det verktyg vi använder oss av för 
våra morfologier är Funktionell Morfologi (Forsberg 2007) där ord och deras 
böjning representeras enligt en ord-och-paradigm-modell (Hockett 1954).

Arbetet med att skapa en morfologisk beskrivning för ett lexikon består 
av två delar: (1) att definiera paradigmuppsättningen och (2) att ge varje ord 
i lexikonet en paradigmtillhörighet. Ett litet antal paradigm täcker vanligen 
huvuddelen av ett lexikons ordförråd, men denna huvuddel svarar inte mot 
huvuddelen av orden i text. Exempelvis har ett paradigm för ett oregelbun-
det verb få medlemmar men svarar ändå mot en substantiell del av textmas-
san. Allt sammantaget är det ett omfattande arbete att skapa en morfologisk 
beskrivning som är praktiskt användbar för språkteknologiska ändamål.

För att underlätta och effektivisera arbetet med att definiera paradigmen, 
utforskade Ahlberg et al. (2014) vad som kallas paradigminduktion, vilket 
handlar om att programmatiskt härleda en paradigmuppsättning från en gi-
ven mängd böjningstabeller. Om vi t.ex. utgår från böjningstabellen för sten – 
sten, stens, stenen, stenens, stenar och så vidare – kan vi härleda en programma-
tisk representation av paradigmet för sten som därefter kan användas för att 
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böja ord som stock, vändkrets, plåt, med flera. Ahlberg et al. (2014) utforskade 
hur man kan ange paradigmtillhörighet för varje ord i lexikonet automatiskt 
på basis av korpusdata, och utvecklade en metod för att göra detta. Dessa två 
metoder har samlats i en grafisk miljö som kallas Morfologilabbet.10

5. Språkteknologi för historisk och lingvistisk forskning
Historisk lingvistik har en lång tradition av korpusstudier med mödo-
samt manuellt arbete som utgångspunkt. Många av dessa studier handlar 
om språklig variation och språklig förändring. Det rör sig om förändringar 
i ordförrådet som nämnts ovan eller förändringar i hur fraser, satser och 
meningar byggs upp. Dessa studier är inte sällan kvalitativa fallstudier över 
utvecklingen av enskilda ord och konstruktioner. Förklaringar till varia-
tion och förändring söks ofta i språkinterna faktorer såsom omgivande leds 
funktion och betydelse, grammatisk kontext osv. Vi är övertygade om att 
verktyg för automatisk annotering och länkning av historiska resurser kan 
ge nya metodologiska möjligheter att fånga variation och förändring. 

Pumfrey et al. (2012) har bland annat visat att språkteknologiska me-
toder i sökandet efter framväxten av olika betydelser av orden experiment 
eller experience är fruktbara. De menar att manuella metoder är oumbärli-
ga, men att automatiska metoder ”will support future scholars in carrying 
out iterative studies in a matter of minutes rather than through weeks of 
painstaking work”. Pettersson & Nivre (2011) använder sig framgångsrikt av 
automatiska metoder för att identifiera verbfraser, och därmed människors 
aktiviteter, under tidsperioden 1550–1800. Deras arbete bedrevs tillsam-
mans med historiker och sociologer vars främsta intresse var att studera hur 
människor försörjde sig under perioden efter medeltiden utan att först be-
höva gå igenom mycket stora textmängder manuellt.

Kvantitativa metoder inom historisk lingvistik är på frammarsch gene-
rellt även om det fortfarande är ganska få som arbetar med mer avancerade 
statistiska metoder, se dock t.ex. Hilpert (2013), som använder sig av olika 
typer av frekvensmått för att försöka befästa eller falsifiera typer av kon-
struktionsförändring. Tidigare har försök att automatiskt identifiera kon-
struktioner gjorts på modern data (Bäckström et al. 2014) och vi försöker nu 
att utveckla dessa metoder för att upptäcka hur konstruktioner etableras 
och försvinner samt hur olika nivåer av en konstruktion förhåller sig till 
varandra inom det som Traugott & Trousdale (2013) kallar för nätverk eller 
scheman.

10 http://spraakbanken.gu.se/karp/morfologilabbet (besökt 2015-03-05)
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6. Sammanfattning
Språkbanken utvecklar svenska språkresurser från fornsvenska till nusven-
ska och språkteknologiska verktyg för att förse texter med lingvistisk upp-
märkning och för att länka samman lexikon för olika historiska varieteter 
av svenska. De historiska textmaterialen erbjuder spännande teoretiska och 
metodologiska utmaningar för språkteknologin, vars befintliga automatiska 
analysverktyg i stor utsträckning bygger på antagandet att analysobjektet är 
hårt standardiserat skriftspråk.

I tillägg möjliggör uppmärkningen forskning på större mängder text än 
vad som är möjligt med traditionella metoder, men tillåter även att helt nya 
forskningsfrågor ställs. Forskarna i Språkbanken är inte i första hand histo-
riska lingvister, utan språkteknologer, och därför vill vi gärna bjuda in till 
samarbete kring hur språkteknologi kan möjliggöra ny forskning på stora 
mängder historisk text.
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OLIVER BLOMQVIST

Svensk-finsk språkblandning i  
Finlands medeltidsdiplom

ABSTRACT In this paper I will examine the mixing of Swedish and Finnish 
in medieval charters from Finland from the 14th to the 16th century. In these 
charters, where Swedish from the mid-14th century onwards functions as 
the de jure framing language, one can find embedded Finnish-language 
linguistic segments, mainly in complex personal and topographic designa-
tions. Apart from Finnish proper nouns, flectional and derivational endings 
abound, and there are even sporadic occurrences of common nouns. 

With evidence from research in other mixed-language texts from me-
dieval Europe, I present the following four main conditioning factors for 
mixed language text formation as identified by previous scholars: 1) scribal 
linguistic deficiency, 2) traces of oral language, 3) pragmatic benefits of the 
use of vernacular for achieving intelligibility, and 4) scribal multilingualism.

In earlier research, the aforementioned language-mixing has hardly 
been commented on, and if it has been it has mostly been considered to be 
transcribed oral language rendered in a more or less obscured manner by 
non-Finnish-speaking Swedish scribes. I argue that all of the four above-
mentioned conditioning factors for written language-mixing must be con-
sidered in studying fragmentary vernacular language in Finnish charters. 
What might seem to be linguistic confusion at first glance can instead be 
interpreted as multilingual proficiency and an intentional use of multilin-
gual resources for communicative ends.

KEYWORDS code switching, Finland, Middle Ages, Swedish, Finnish

1. Inledning
I medeltida skriftkällor från det geografiska område som utgör dagens Finland, 
samt områden i Karelen som numera tillhör Ryssland, har vi ett inventarium 
av finska språkfragment, oftast person- eller ortnamn. Dessa utgör den äldsta 
bevarade finskan som finns i skriftform och förekommer inbäddade i svenska 
texter: diplom, skattelängder, jordböcker, domböcker och kopieböcker.
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Ur språkkontaktsperspektiv utgör de finska beläggen en brokig skara 
vad beträffar graden av anpassning till ramspråket svenskan. Det förekom-
mer både uråldriga namninlån som Tavastland, där förleden inte bara skiljer 
sig helt från det motsvarande finska landskapsnamnet Häme, utan dessutom 
är försedd med en svensk kategoriserande efterled, -land. Etymologin till 
förleden Tavast-  är oklar, men antas ändå gå tillbaka på en finsk rot (Huldén 
2001:448). En annan typ av belägg är sammansatta personbeteckningar som 
innehåller kasusböjda namn och appellativer på finska: <heyki heykilæsta  
kurittulan kylæstæ> (SDHK 20899, utfärdad år 1427, förmodligen i Masku i 
Egentliga Finland). Belägget är ett namn på en faste som vittnar om en jord-
transaktion, och i det anges hans förnamn Heikki, gårdsnamnet Heikkilä 
och byn Kurittula där gården ligger, samt appellativet kylä, ’by’, på finska. 
Orden är böjda enligt finsk morfologi så att innebörden blir ’Heikki från 
Heikkilä i Kurittula by’. Dessa två belägg tjänar som en illustration över 
den variation som kännetecknar finska ord i medeltidsdiplomen vad gäller 
graden av försvenskning och bibehållen finsk morfologi.

I denna artikel kommer jag att granska dessa finska språkfragment och 
deras omgivande svenska kontext i ett material bestående av finländska 
diplom. Jag inleder med att ge en kort forskningsöversikt över Finlands 
medeltida förskriftligande och utbredningen av läs- och skrivkunskap, samt 
uppfattningar om nedskrivning av finska under språkets förlitterära period, 
dvs. tiden innan de första kända böckerna på finska utgavs på 1540-talet. 
Därefter diskuterar jag orsaker till förekomsten av blandspråk i medeltida 
skriftkällor med utgångspunkt i tidigare forskning i liknande material från 
övriga Europa. Till slut kommer jag att ge några exempel ur det finländska 
materialet och diskutera hur dessa bör tolkas ur ett avsändar- och mottagar-
perspektiv.

2. Historisk bakgrund
Detaljerna i hur Finland inlemmades i Sverige är oklara, men händelseför-
loppet har diskuterats utförligt i ett flertal verk och nyligen har  de arkeo-
logiska, historiska och språkliga källorna till de svenska s.k. korstågen till 
Österlandet granskats kritiskt av Mikko Heikkilä (2012). För mitt syfte är 
det intressant att fördjupa sig i det svenska respektive finska språkets sam-
hälleliga roll i det medeltida svenska riket, i synnerhet i den östra rikshal- 
van. Språkens samhällsstatus gentemot varandra hänger intimt samman 
med befolkningsgrupperna som talar dem. Marko Lamberg (2000) har med 
basis i ett brett källmaterial gjort en uttolkande undersökning, dock främst 
med avstamp i Stockholms och Arboga medeltida tänkeböcker, där han för-
söker utröna om finnarna i det medeltida Sverige uppfattades som ”erkänd 
etnisk grupp, eller som svenskar, dvs. som en jämställd grupp utan erkänd 
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etnisk status, eller eventuellt som främlingar, alltså som en icke jämställd 
och möjligen även oönskad befolkningsdel” (Lamberg 2000:518). Han kon-
kluderar att ”finnarna kunde vara allt detta i det senmedeltida svenska ri-
ket” (Lamberg 2000:518). I sin kommentar till Lamberg efterlyser Per Olof 
Sjöstrand (2000:526) forskning som skulle erbjuda ”belysning av hur det 
samtida mötet mellan Finlandsfött svenskt och finskt utspelade sig i den 
östra rikshalvan, förutsatt källmaterialet tillåter det”. Dessa relationer ligger 
fortfarande i det dunkla. Några uttryckliga upplysningar om till exempel 
utbredningen av svensk-finsk tvåspråkighet finns inte i skrift, men den sto-
ra mängden medeltida svenska lånord i finskan, samt den svenskpåverkade 
satsbyggnaden som kännetecknar de tidigaste finska texterna, tyder på att i 
synnerhet finnarna tillägnade sig svenskkunskaper och att det torde ha fun-
nits en betydlig befolkningsandel under medeltiden som var funktionellt 
tvåspråkig. 

Huruvida det fanns någon skriven finska, annat än de fragmentaris-
ka belägg på finska ord som vi känner till, före Mikael Agricola, har varit  
föremål för en del debatt. Debatten tar ofta utgångspunkt i Agricolas egen 
utsaga om det finska språket i förordet till den finska översättningen av Nya 
testamentet från 1548: ”Nyt ette temen Maan kieli oli ennen neite aicoija, 
iuri wähe, ia lehes ei miteken kirioisa eli pockstauisa prucattu taicka ha-
rioitettu” (Artikelförfattarens översättning: ’Nu eftersom detta lands språk 
innan dessa tider rätt lite, och närapå inte alls i skrift, det vill säga bokstäver, 
har brukats eller utövats’). Citatet har tolkats både som en bekräftelse av 
det källorna förtäljer – att inga finska texter skrevs före reformationstiden 
– och som en antydan om att det nog förekommit en (visserligen ringa) 
mängd skriven finska också under medeltiden. Osmo Nikkilä (1994) ser ci-
tatet som en protestantisk topos, ett sätt att promovera en utvidgning av 
folkspråkets domäner på bekostnaden av latinet inom den nya reformerade 
kristendomen, vilket gör att utsagan om bristen på medeltida nedskriven 
finska inte enligt honom bör uppfattas alltför bokstavligt.

I brist på en tydlig etablerad finsk skriftnorm under medeltiden är 
ändå belägg på finska ord i medeltidsurkunderna i huvudsak att upp-
fatta som återgivet tal, med andra ord en litterering, överföring av ljud till 
bokstavsform, av finskt talspråk, inte som egentligt finskt skriftspråk, även 
om littereringen i sig är ett nödvändigt steg i framväxten av ett fulländat 
skriftspråk (Rapola 1969:24). Beläggen återger ort- och personbeteckningar 
som direkta nedskrivna citat, partiellt eller fullständigt försvenskade, under 
t.ex. tingsförhandlingar. Enbart på basis av finska ord i diplommaterialet har 
man alltså få hållpunkter för att postulera ett medeltida finskt skriftspråk  
– det är genom historieforskningen och forskning i tidig litterär finska som 
detta har trätt fram som en sannolik företeelse. Häkkinen (2000) anser att 
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flera forskare har anfört solida argument för en medeltida finsk skrifttradi-
tion, och Nissilä (1994) likaså. Matti Rapola (1969:29–30) anser att de belägg 
på finska person- och ortnamn som påträffas i diplommaterial inte ger en 
representativ bild av förmågan att skriva finska som bäst under medelti-
den. I sin uppsats om folkspråket i den medeltida finska kyrkan konkluderar 
Aarno Maliniemi (1955) att det är ovedersägligt att man nedtecknat psal-
mer, böner och predikningar på finska redan under medeltiden. Att inga 
av dessa nedteckningarna överlevt bör inte överraska oss, enligt Maliniemi, 
med tanke på de otaliga missöden som de finska arkiven råkat ut för under 
århundradens lopp (för en god sammanställning av det nuvarande bestån-
det och det som gått förlorat, se Orrman 1994:47–49). Motsvarande estniska 
vittnesmål finns för övrigt sparsamt bevarade från 1400-talet i fragment-
artade marginalanteckningar i manuskript från det dominikanska klostret i 
Reval (Johansen 1929). Dessa har givetvis ingen beviskraft för de finländska 
förhållandena, men kan tjäna som exempel på hur en finsk skrivverksamhet 
kan ha sett ut i ett medeltida kyrkligt sammanhang.

Antalet finskkunniga skriftlärda under medeltiden finns det också 
mången uppfattning om. Koivusalo (1984) säger att många medeltida fräl-
sesläkten var finskspråkiga och att de flesta lägre domare och präster torde 
ha varit finskkunniga. Lamberg (2000) däremot, med utgångspunkt i Eric 
Anthoni (1951) är av åsikten att ”antalet finskspråkiga, som både var läs- och 
skrivkunniga, var dock så litet att det knappast lönade sig att utveckla en 
skrivform” som kunde tjäna som kommunikationsredskap mellan finsk-
språkiga, men ändå att ”det är sannolikt att finskan hade ett mer utbrett 
användningsområde som skriftspråk än vad som framgår av det bevarade ur-
kundsmaterialet” (Lamberg 2000:501). Tuomas Heikkilä (2010:26–33) upp-
summerar det man kan sluta sig till om förekomsten av läs- och skrivkunskap 
i det medeltida Finland, men uttrycker att det är ytterst svårt att säga exakt 
vilka som var litterater. Dessutom påpekar Heikkilä (2010:27) att 

läs- och skrivkunskap inte hade något egenvärde under medeltiden, 
utan var ett redskap som behövdes framför allt av kyrkliga, det världs-
liga ledarskapet, handelsidkande borgare samt en liten skara yrkesskri-
vare. Var och en av dessa grupper var mycket liten – det handlade om 
ett hundratal personer snarare än ett tusental – och även mot slutet av 
medeltiden utgjorde de antagligen under en procent av befolkningen i 
Åbo stift. (Artikelförfattarens översättning.) 

Även om det måste anses vara en självklarhet att den tidiga missionsverk-
samheten bedrevs av präster som behärskade finska (Rapola 1969:25), vet vi 
inte mycket om deras läs- och skrivkunskap eller om andelen finskspråkiga 
skriftlärda bland senare medeltidens prästerskap.
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3. Varför språkblandning?
I den mån blandspråkighet i medeltida diplom alls har diskuterats i den ti-
diga forskningen, har oftast forskarna förklarat detta som en följd av skrivar-
nas bristfälliga språkkunskaper. Särskilt gäller detta i fall där latinet har varit 
ramspråket. Schendl och Wright (2011:16–18) går i detalj genom tidigare för-
klaringsmodeller för språkblandning i brittiska medeltida skriftstycken, där 
latin, anglonormandiska och engelska användes sammanblandat. Forskarna 
citerar värdeladdade begrepp som dog latin, patois och beskrivningar som 
”the degenerate condition of the Latin”, vilket visar på hur stark språkrik-
tighets- och enspråkighetsnormen varit hos tidigare filologer. Hélène Carles 
(2011:4) anför en tidig dogmatisk uppfattning hos forskaren Clovis Brunel i 
hans utgåva av senlatinska texter från Occitanien, enligt vilken ”textutfor-
maren, som skriver på ett barbariskt latin, ibland inte förmår uttrycka sina 
tankar utan att tillgripa inlånade ord eller frasdelar ur sitt folkliga språk” (Ar-
tikelförfattarens översättning). Denna förväntan på enspråkig textuell och 
grammatisk koherens är också närvarande hos Jan-Eskil Löfkvist (1976:258) 
då han kommenterar blandspråkiga namnfraser i latinska diplom från det 
medeltida Sverige: ”Det tycks inte ha stört skrivarna, att latiniserade dop-
namn och icke-latiniserat tillnamn bildade par”.1 När det gäller svensk-finsk 
språkblandning i äldre finländska källor har även bristfällig språkkunskap 
dykt upp som en förklaring till att partier på finska förblivit oförsvenskade. 
Saulo Kepsu (1991:43) säger följande om förekomsten av icke-normaliserade 
finska förnamn i 1500- och 1600-talskällor: 

Trots att de normaliserade svenska formerna starkt dominerar, före-
kommer folkliga namn i vissa handlingar lokalt och under vissa tider. 
Det beror oftast på skrivarna, deras kunskaper om namnen och normal-
iseringen. Om skrivaren inte visste, hur ett förnamn normaliserades, 
kunde han använda det folkliga namnet.

Martti Rapola (1969:28–30) talar om ”finskspråkigt material som irrat sig in 
i medeltidsurkunder på främmande språk [svenska, latin]” samt ”den hjälp-
löshet som präglar de medeltida tingsskrivarnas sätt att nedteckna enskilda 
finska ord” (Artikelförfattarens översättning). Skrivarnas bristfälliga språk-
kunskaper har alltså enligt denna uppfattning lett till att de åstadkommit 
approximerande littereringar av för dem mer eller mindre obegripliga fin-
ska ljudsekvenser.

1 Det bör visserligen påpekas att Löfkvist också noterar att latinisering av ortnamn var 
vanligare i kyrkliga sammanhang, och att även mera avlägsna socknar osv. – ur skriva-
rens synpunkt –behåller fornsvensk namnform (Löfkvist 1976:259), vilket i sig öppnar 
för en sociolingvistisk eller pragmatisk tolkning av skrivarnas val.
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Bibehållandet av finsk språkdräkt vid angivningen av personidentifie-
rade tillägg till dopnamnet har hos Anthoni (1951) föranlett tolkningen att 
det återspeglar ordagrant hur personen i fråga har identifierat sig själv för 
skrivaren. Eftersom den rådande tendensen i materialet är försvenskning, 
framstår detta som en rimlig tolkning, då det är osannolikt att en skrivare 
skulle översätta ett på svenska uttalat binamnselement till finska inom ett 
juridiskt skriftstycke som de jure skulle författas på svenska. En slående 
parallell till namnbruket i de finska medeltidsbreven skildras av Richard 
Ingham (2011). Han har studerat medeltida engelska manuskriptrullar som 
innehåller ett slags skatteregister över allmogen. Ramspråket i registren är 
latin, och förnamnsformer är ofta latiniserade. Däremot förekommer bi-
namn ofta i fransk eller engelsk språkform och uttrycks som en preposi-
tionsfras som anger personens lokalitet. Språket i dessa tillnamn varierar 
mellan latin, franska och engelska. Ingham (2011:103) tolkar språkväxlingen 
i namnfraserna på följande vis: 

They provide a window on individual language preferences, since the 
vernacular data they incorporate presumably originated in some form 
of oral interaction with the people designated, and their choice of lan-
guage may have been recorded in their by-name.

Vi kan alltså anföra en ytterligare förklaring till blandspråkighet i diplo-
men: de åsyftade personernas eget språkbruk.

Hélène Carles (2011) studerar förekomsten av occitanska språkfragment 
i latinska diplom utfärdade i Auvergne i tidsrummet 800–1050. Hon konsta-
terar att occitanska språkfragment framför allt dyker upp i toponymer, och 
att beläggen återfinns i textuella delar med hög pragmatisk innebörd. Enligt 
Carles är det två till synes motsatta tendenser som kan spåras i återgivning-
en av occitanska namnformer och lexem i hennes material. Dels en önskan 
hos skrivarna att bevara en latinsk språklig och textuell koherens, dels det 
kommunikativa imperativet – de icke-latinkunniga intressenternas behov 
av att förstå nyckelinnehållet i de juridiska handlingarna. De lokala ortnam-
nen, som återges i diplomen och som väsentligen är muntliga former som 
existerade i det lokala allmogespråket, måste genomgå förvandlingen från 
ljud till skrift (”oralité mise à l’écrit”), samtidigt som mottagarhänsynen 
dikterade att de skriftliga formerna måste kunna läsas högt och igenkännas 
av åhörarna (”scripturalité à destin vocal”) (Carles 2011:525). Vi kan alltså 
tillfoga en ytterligare dimension som belyser blandspråkig skriftlig utform-
ning: det pragmatiska värdet i att återge central information på ett språk som 
är förståeligt för åhörarna kontra önskan om språklig och textuell koherens.

Att medeltida skrivare kan ha haft en hög språklig medvetenhet och 
varit funktionellt flerspråkiga, är således inte otänkbart. Särskilt tydligt kan 
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det ses i det medeltida Estland, där lågtyskan fungerade som administra-
tionsspråk. De baltiska språken och estniskan kallades av hanseaterna Un-
deutsch och det finns vittnesmål om hur hanseaterna bemödade sig att lära 
sig de lokala språken för att bedriva handel (Johansen & von zur Mühlen 
1973). Mikko Bentlin (2008:40) citerar för övrigt också medeltida vittnesmål 
om hanseater som skickades till Åbo för att lära sig finska, vilket tyder på 
att finskan upplevdes som ett nyttigt språk att behärska om man bedrev 
handel i Östersjöområdet. I estniska urkunder på lågtyska finns också rika 
förekomster av estniska person- och ortnamn samt inlånade eller citerade 
appellativer ur estniskan, vilket kan ha inneburit att skrivare tillägnat sig 
en viss nivå av kunskaper i folkspråket (Mägiste 1970). Detta kan vi sam-
manfatta som en ytterligare orsak till uppkomsten av blandspråkiga texter: 
skrivarnas och den övriga befolkningens flerspråkighet.

4. Finska språkfragment i svenska medeltidsdiplom
Undersökningens material består av ett urval på ca 150 originaldiplom som 
är utfärdade inom Åbo stift fram till ca 1530. Det tidigaste diplomet i mitt 
material är daterat år 1353. Diplomen har valts ut ur en mängd av totalt 
682 diplom i databasen Svenska diplomatariets huvudkartotek (SDHK), vilka 
fyller följande kriterier: a) utfärdade i Finland, b) bevarade i original, c) är 
skrivna på svenska och d) innehåller finska ord. Några kommentarer om 
kriterierna är nödvändiga för att klargöra urvalet.

Kriterium a) innebär i praktiken att diplomen i SDHK har sållats med 
sökningskriteriet att de tryckts i skriftserien Finlands medeltidsurkunder 
(FMU), eftersom sökapparaten inte medger geografiska sökkriterier som 
omfattar områden utöver dem som står i diplomets ortsbestämning. Såle-
des går det inte att söka direkt på finländska diplom, utan urvalet består av 
det som företagits av redaktören Reinhold Hausen då han sammanställde 
utgåvan över finländska medeltidsdiplom. Dessa inkluderar också diplom 
som utfärdats utanför Finland, i vilket fall de inte har betraktats som rele-
vanta för min undersökning. Jag har dessutom hittat ett finländskt origi-
naldiplom (SDHK 34637) som enligt uppgifter i SDHK inte har tryckts, och 
inlemmat detta i materialet efter att ha transkriberat och excerperat det ur 
en fotokopia i Institutet för språk och folkminnen (ISOF) i Uppsala. Samt-
liga diplom i mitt material har jag granskat i original, antingen i tryckt eller 
digital fotokopia i ISOF, Riksarkivet i Sverige eller finska Arkivverket. Kri-
terium b) är ett val som företagits av mig för att försäkra att de excerperade 
beläggen är så tillförlitliga som möjligt som förstahandsspråkvittnen från 
epoken i fråga. Utöver originaldiplomen finns mångfaldigt fler diplom be-
varade i avskrifter, både medeltida och senare. Exempel på dessa sekundära 
(eventuellt tertiära) språkvittnen är Åbo domkyrkas svartbok och spridda 
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vidimationer samt avskrifter i eftermedeltida domböcker. Att jag inte in-
kluderat dessa i undersökningen har inneburit en naturlig avgränsning med 
tanke på materialets omfång, och varit ett sätt att kringgå textkritiska kom-
plikationer. Detta betyder inte att dessa källor är oanvändbara som språk-
vittnen. Dessa kan med fördel utnyttjas, men gärna först då man med basis 
i originalkällor har klarlagt allmänna språkliga mönster, mot vilka avskrifter 
sedan kan speglas för att skapa en bättre bild över de sistnämndas trovärdig-
het. Kriterium c) innebär att diplom som utfärdats på latin och lågtyska inte 
har beaktats. Kriterium d) är det mest problematiska och svårförklarade av 
urvalsgrunderna och förtjänar en utförligare diskussion.

Eftersom belägg på finska i urkundsmaterialet i all huvudsak består 
av beteckningar på personer och orter, det vill säga har unikt refererande 
funktion, kunde man argumentera för att de inte utgör språkblandning i 
egentlig bemärkelse, utan enbart lånenamn. Lånenamnen är, sitt ursprung 
till trots, att räkna som fullvärdiga medlemmar av sitt låntagande språks 
namnförråd, inte som blandspråkighet. Det finns dock en klar invändning 
mot denna uppfattning. Dels är medeltida personbeteckningar inte namn i 
samma bemärkelse som våra moderna komplex av förnamn och efternamn. 
De i diplomen förekommande personbeteckningarna är sammansatta enhe-
ter som består av rent onymiska element, såsom förnamn, och element som 
tjänar till ytterligare personidentifiering, såsom hemort, yrke, beskrivande 
epitet, fadersnamn och dylikt (så kallade binamn). Dessa binamn måste på 
grund av den identifierande funktionen anses vara betydelsebärande och 
inneha semantisk referens, vilket gör att de ipso facto inte är namn (Coates 
2005). Det går ändå inte att vara alltför kategorisk och säga att binamnen 
aldrig är egentliga namn i medeltida sammanhang – det kan tänkas att ett 
binamn befästes och användes regelbundet i samband med en person, till 
och med kunde användas i stället för förnamnet/dopnamnet, i vilket fall 
det kan sägas ha åstadkommit ett slags namnstatus. Binamnen kunde också 
gå i arv, så att föräldrar och barn bar samma binamn, vilket gör att de miste 
sin semantiska innebörd och blev unikt refererande personnamnsformer.

För excerperingens del har jag varit så inkluderande som möjligt i min 
bedömning av vad som utgör ett ”finskt” ord, och endast väletablerade 
och frekvent förekommande ur finskan inlånade ortnamn som Satagunda, 
Kumo, Virmo, Tövsala har uteslutits. Ifall det svenska ortnamnet, finsk ety-
mologi oaktat, inte har en etymologisk motsvarighet i finskt namnskick, 
som i Virmo-Mynämäki, Kumo-Kokemäki eller det ovannämnda Tavastland-
Häme, har inte det heller ansetts vara relevant. I denna bedömning har jag 
främst använt mig av Lars Huldéns (2001) förteckning över finlandssvenska 
bebyggelsenamn.
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4.1 Indelning av binamn enligt semantisk innebörd
Den överordnade indelningen som jag använder här för att åskådliggöra de 
olika personbeteckningarna har en semantisk-onomastisk basis, med en 
språklig-strukturell finindelning. Eftersom beläggen ifråga är person- och 
ortbeteckningar, är det väsentligt att utgå från hur dessa är uppbyggda un-
der medeltiden, det vill säga vilken typ av information de förmedlar, och 
sedan på nästa nivå dela in beläggen enligt hur denna information är språk-
ligt kodad, med särskild fokus på vad som uttrycks på svenska respektive på 
finska i de medeltida finländska diplomen. I det följande presenterar jag 
olika binamnstyper som innehåller finska element och ger exempel på hur 
de realiseras språkligt i diplommaterialet. Indelningen bygger på Lena Pe-
tersons (1983) indelning av medeltida svenska binamn i fyra grupper. Lis-
tan är inte avsedd som en komplett förteckning över binamnstyper under 
medeltiden, utan som prominenta exempel på den svensk-finska medeltida 
blandspråkighet jag undersöker. 

4.1.1 Binamn som anger ort
De flesta av de finska binamnen faller in i kategorin binamn som anger ort. 
Personen som benämns i skrift identifieras med en ort som kan vara födel-
seort, bostadsort eller en annan typ av ort som har en innebörd för personen 
i fråga. Det bör påpekas att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att nå 
säker kunskap om namngivningsgrunden till medeltida binamn (varför den 
åsyftade personen identifieras med just ett visst ortnamn, vilken typ av an-
knytning den omnämnda personen har till orten). Detta oaktat kan de geo-
grafiska binamnen ändå ofta anknytas till en identifierbar ort i närområdet 
till diplomets utgivningsort. Om en sådan koppling kan göras är det rimligt 
att tolka binamnet som betydelsebärande, om än namngivningsgrunden 
kan förbli dunkel. I identifieringen av de orter som benämns i diplomen, 
då dessa inte har angivits i FMU eller SD, har jag använt Lantmäteriverkets 
söktjänst Kartplatsen, samt samlingen ”Finland” i ISOF:s ortnamnsregister. 
Syntaktiskt kan den semantiska innebörden ’ort’ uttryckas på följande sätt:

– Apposition: SDHK 29381, <biørn pwndarmæki> (Puntarmäki i Lundo 
socken).

– Sv. prepositionsfras: SDHK 24771 <hannus j katanemi> (*Kataniemi, 
trol. i Ijo socken).

– Sv. prepositionsfras med dativböjt komplement: SDHK 6512 <eriker af 
kuritulum> (Kurittula, Masku socken).

– Sv. ändelse, t.ex. -bo:  SDHK 37333 <thoyolaboo> (*Toijola l. *Toijala, 
Lemo socken).
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– Fi. elativböjt (med ändelsen -sta/-stä l. apokoperat -st) ortnamn: FMU 
2939 <siluester ok staffan hemmolast> (Hemmola, Vahto socken); 
SDHK 12578 <eric kodialasta henric ibidem> (Kotiala, Vånå socken).

– Fi. ablativböjt (med ändelsen -lta/-ltä l. apokoperat -lt) ortnamn: SDHK 
26945 <mattis pinomægælthæ> (*Pinomäki, Lundo socken).

– Fi. denominalt adjektivattribut med ändelsen -lainen/-inen: SDHK 
25923 <Olaff ewralainen> (Eura socken).

– Fi. efterställt genitivböjt (med ändelsen -n) ortnamn: SDHK 26944: 
<niels byrgilan> (trol. Pirilä by i Reso socken).

– Fi. pseudopatronymikon, sammansatt binamn med finskt ortnamn som 
genitivförled och efterleden -poika (’-son’): SDHK 25180 <jønis reskan-
poyka> (trol. Rieskala by i Vittis socken).

4.1.2 Binamn som anger yrke
Yrkestitlar och beskrivande epitet som tillägg till dopnamnet kan både ange 
faktiska yrken och syfta till orter, eftersom många toponymer, t.ex. gårds-
namn, är bildade på dopnamn eller övriga personbenämningar. Ifall alltså en 
person exempelvis heter Niclis Seppä (’Smed’), kunde ordet Seppä även syfta 
till en gård eller en by, och behöver inte betyda att personen ifråga haft ett 
yrke som smed. I dessa fall är kategoriseringen av binamnet som antingen 
yrkestitel eller lokalitet oviss. Ibland kan en person betecknas med fler än en 
bestämning, t.ex. <niclis seppa j kultarantha> (SDHK 24861), där yrkestiteln 
suppleras med ett ortnamn. Även i detta fall kunde det tänkas att Seppä inte 
syftade till en yrkestitel, utan till t.ex. en gård inom byn Kultaranta. I det 
aktuella fallet finns dock personen omnämnd som Niclis smed av Kultaranta 
i ett annat diplom (SDHK 26977), vilket styrker antagandet om att det fak-
tiskt rör sig om en yrkestitel som angivits på finska. 

– Efterställd fi. yrkestitel: SDHK 16433 <niclis kynthæiæ> (kyntäjä, ’plö-
jare’); SDHK 24032 < marcus sæppæ> (seppä, ’smed’).

4.1.3 Binamn som anger släktskapsförhållanden:
Det är en vedertagen uppfattning att finska patronymika (med efterleden 
-poika) i äldre skriftfkällor ofta inte är egentliga patronymika, utan anger 
annat än faderskapsrelationer, såsom ortsanknytning (Alanen 1991; Kepsu 
1991). Även om de är bildade på personnamn, kan dessa personnamn i sin 
tur härstamma från ortnamn, t.ex. i namnfrasen <marchus ij kallenpoyca> 
(SDHK 22792) där förleden Kallen- inte syftar på en person som heter Kalle, 
utan på en ort vid namn Kallela, något som också framgår av den svenska 
prepositionen i och av att det i diplomet rör sig om ett gods som ligger i 
Kallela by. Det finns dock också egentliga finska patronymika som ser ut 
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att ange just faderskap eller eventuellt mågskap. Ainiala (2008: 212) näm-
ner att patronymika också kunde uttryckas som avledda ord med ändelsen 
-nen/-inen, men inga entydiga exempel på detta framträder i mitt material. 
Namn av typen Olaff Gerikainen  (SDHK 25923) (Gerike + avledningssuf-
fix), kan också syfta på ortnamn med personnamnsrot (t.ex. gårdsnamnet 
Gerk i Esbo, eller stadsdelen Gerknäs i Lojo).

– Fi. genitivförled + efterleden -poika: SDHK 25401 <olaff martinpoyca> 
(’Marttis son’); SDHK 26814 <henric tomanpoica> (’Tomasson’).

4.1.4 Övriga beskrivande epitet:
Kategorin beskrivande epitet fungerar närmast som en restkategori för typer 
av namntillägg som inte faller in i de vanligare kategorierna ort, yrke/social 
roll och släktskap. Gemensamt för dem är att de på något sätt ser ut att 
beskriva en persons yttre eller inre egenskaper, antingen metaforiskt (djur-
namn eller föremål) eller med deskriptiva adjektivattribut eller nominala 
sammansättningar.

– Djurnamn: SDHK 37333 <mattis hirffui> (hirvi, ’älg’); SDHK 44037 
<heike kæki> (käki, ’gök’).

– Kroppsliga, andliga egenskaper: 
– Framförställt fi. adj. SDHK 19175 <musta heyki> (’Svarte Heikki’); SDHK 

28526 <hædherlik man theris kirke herre her pædher andree kallandis 
paxanthe> (Paks’ Antti, ’Tjocke Antti’2). 

– Fi. substantiviskt binamn: SDHK 20899 <olaf haghon ladfua> (Haon-
latva, förleden hako- dial. ’kvist av barrträd’, ’murken trästock’, även 
metaforiskt använt om en storbyggd, trög el. lat person (Suomen murtei-
den sanakirja, ”hako”), efterleden latva, ’trädtopp’); SDHK 28517 <olaff 
koningas> (kuningas, ’kung’).

5. Diskussion
Jag vill föreslå att de fyra framförda förklaringsmodellerna till förekomsten 
av blandspråkighet i medeltida texter kan kasta ljus över det finländska 
materialet. Hittills har blandspråkigheten endast i ringa mån diskuterats 
explicit, och som det framgår ovan, nästan enbart som ett resultat av skri-
varnas bristfälliga språkkunskaper. I linje med de övriga förklaringarna an-
ser jag det för troligt, att förekomsten av finska fragment i diplomen kan 
ha underlättat mottagandet av besked för den illitterata allmogen, som inte 
nödvändigtvis förstod svenska. Skrivarna kan därför medvetet ha anpassat 

2  Leinberg (1895:81).
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nedteckningen av personer och orter på ett sådant sätt att de kunde läsas 
upp i en förståelig form. För denna balansgång mellan svensk textuell ko-
herens och mottagarhänsyn kan man anta en grad av språklig medvetenhet 
och säkerligen ett mått av finskkunskaper hos skrivarkåren, även om denna 
kunde variera stort mellan olika skrivare. I fall där denna balansgångs utfall 
var att maximera mottagarhänsynen kan det ha varit både lättast och mest 
ändamålsenligt att nedskriva t.ex. personbeteckningar eller råmärken i en 
närmast muntlig, oförsvenskad form. 

Den centrala frågan ur diplomens avsändarperspektiv är huruvida de fin-
ska fragmenten i binamnselement av skrivaren själv uppfattades som rena 
tilläggsnamn eller som språkliga enheter med semantisk betydelse. I tillfäl-
len där fler än en person åsyftas med ett och samma personidentifierande 
tillägg, antingen genom samordning (FMU 2939 <siluester ok staffan hem-
molast>) eller med anaforisk referens (SDHK 12578 <eric kodialasta henric 
ibidem>), är det troligt att även skrivaren uppfattat det semantiska-gram-
matiska innehållet i de finska binamnselementen han nedskrivit. I syn-
nerhet gäller det fall där en finsk kasusböjd ortsbestämmelse åsyftas med 
fraser som ther sama stadhz eller ibidem. I andra fall däremot är det tydligt 
att skrivaren har missuppfattat det språkliga innehållet i ett finskt ord. I 
namnfrasen <henric taffwiasta> (SDHK 26527, Nådendal 15.6.1454) är det 
finska ortnamnet Tahvio böjt i elativ, en lokalkasusform med innebörden 
’från, ur’. I ett annat diplom som utfärdats på samma ort och samma dag, 
men med annan skrivarhand benämns samma person som <henric taffwias-
tan>. Det ser ut som att skrivaren lagt till en finsk genitivändelse efter den 
ursprungliga elativändelsen, antagligen eftersom det föregående namnet 
i samma diplom <henric wastialan> haft ett nasalstreck ovanpå den sista 
vokalen. Denna skrivarkontamination tyder på att den som fört pennan 
enbart kopierat namnet ur en tidigare skriven förteckning, utan att förstå 
ordets morfologiska form. Den samlade finska språkskatten i medeltidsur-
kunderna rymmer alltså också exempel på uppenbar språkförbistring hos 
skrivarna, men även i dessa fall måste man anta att namnformernas prag-
matiska funktion i viss mån måste ha varit utslagsgivande för den slutliga 
skriftliga utformningen. 

Med andra ord tycks det inte ha funnits något strikt formellt krav på 
försvenskning, och skrivarna har visat en viss trogenhet gentemot de finska 
formerna även om de inte alla gånger har kunnat dechiffrera dem gram-
matiskt. Denna trogenhet är säkert följden av skrivarens önskan att inte 
förvränga namnformer så de blir oigenkännliga. Å andra sidan kräver även 
försvenskning av ett finskt namn att skrivaren uppfattat den finska for-
men, och känner till en ekvivalent form på svenska, som sedan används 
som skriftlig översättningsmotsvarighet till den finska. En närläsning av 
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de finska språkbeläggen tyder därmed på 1) att försvenskning inte var en 
enarådande norm, 2) att de åsyftade individernas språkval har spelat en roll 
för den nedskrivna namnformen, 3) att binamnens pragmatiska funktion 
(igenkännandet av individer) för mottagarna kan ha varit utslagsgivande för 
den skriftliga utformningen och 4) att skrivarna ofta haft ett visst mått av 
kunskap i finska och metaspråkliga insikter i semantiskt motsvarande ut-
tryck i finskan och svenskan.
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DAVID HÅKANSSON

Förklaringar i språkhistorisk  
forskning

ABSTRACT This study examines explanations within the field of histori-
cal linguistics. Three general types of explanations are discussed: causal ex-
planations, functional explanations, and goal-based explanations. In other 
disciplines, such as history and social science, non-causal explanations play 
a significant role, but in historical linguistics causal as well as non-causal 
explanations are common. I argue that the use of causal explanations in 
historical linguistics follows from the interest of knowledge, and that this is 
in line with the natural sciences. Because a technical interest of knowledge 
is common in the field of historical linguistics, language change can be ex-
plained causally. I also discuss whether the neo-grammarian approach to 
language change can be regarded as providing causal explanations. Even if 
causal explanations are widespread in historical linguistics, language change 
can be explained non-causally, and some general problems concerning 
non-causal explanations in linguistics are also discussed in the article.

KEYWORDS historical linguistics, explanation, scientific theory

1. Inledning
I all vetenskaplig verksamhet spelar förklaringar en central roll. Det är 
måhända inte så konstigt; själva syftet med vetenskapen är ju ytterst att 
försöka skapa förståelse av vår värld. Vad som menas med en förklaring är 
däremot inte självklart, och syftet med denna artikel är därför att disku-
tera just förklaringsbegreppet. Jag ska begränsa mig till en specifik gren av 
vetenskapen, nämligen historisk språkvetenskap. Vidare kommer jag att 
fokusera på hur någonting förklaras i språkhistorisk forskning (explanans), 
men jag kommer avslutningsvis också mycket kort att beröra vad det är som 
förklaras (explanandum). Innan jag griper mig an mer specifikt språkhisto-
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riska problemställningar ska jag dock börja med att sätta in mitt ämne i ett 
vetenskapsteoretiskt sammanhang.1

2. Vetenskapliga förklaringar
Inom alla vetenskaper finns ett behov av att förklara olika händelser eller 
sakförhållanden – att söka svaret till varför något förhåller sig på ett visst 
sätt. Förklaringarnas natur skiljer sig åt mellan olika vetenskaper, och van-
ligen skiljer man mellan tre olika typer av förklaringar: förklaringar genom 
orsaker, s.k. orsaksförklaringar, förklaringar genom faktiska verkningar, s.k. 
funktionalistiska förklaringar, och förklaringar genom avsedda verkningar, 
s.k. ändamålsförklaringar (Elster 1988:7). Vilken typ av förklaring som ac-
cepteras varierar stort mellan olika vetenskapsgrenar. Inom flera naturve-
tenskapliga ämnen, som t.ex. fysik, är orsaksförklaringen den enda godtag-
bara förklaringstypen: fenomenet A kan endast vara en giltig vetenskaplig 
förklaring till varför fenomenet B inträffar om det kan påvisas att ”A alltid 
efterföljs av fenomen typ B givet bestämda yttre villkor (’initialvillkor’)” 
(Elster 1988:27). En vetenskap som fysik har ingen plats för ändamålsförkla-
ringar – det går t.ex. inte att förklara en fysikalisk lag genom att hänvisa till 
avsikten. Inte heller funktionalistiska förklaringar accepteras inom fysik, 
men i andra naturvetenskapliga discipliner, som biologi, spelar de en be-
tydelsefull roll. Olika organismers beteende och struktur förklaras genom 
funktionen, alltså vilka gynnsamma effekter det finns för en individs för-
måga till överlevnad och fortplantning.

Vilka förklaringstyper används då inom humaniora? Sedan drygt 100 
år tillbaka har de humanistiska vetenskapernas (eventuella) särart diskute-
rats. Ofta har diskussionen förts med utgångspunkt i historievetenskapen 
(se t.ex. Collingwood 1946). I grova drag kan två skolor urskiljas: dels den – 
ibland kallad den positivistiska – som förnekar den skarpa gränsdragningen 
mellan historia och naturvetenskap, dels den som betonar att historieveten-
skapen har helt andra målsättningar än naturvetenskapen; ”den vill ’förstå’ 
en händelse eller ett händelsesammanhang” och visa att de är ”moment i en 
meningsfull helhet” (Marc-Wogau 1980:48). Om vi riktar fokus mot språk-
vetenskapen – och då särskilt den historiska språkvetenskapen – så kan det 
konstateras att den skarpa gräns som ofta målas upp mellan naturvetenskap 
och historia knappast verkar omfatta även historisk språkvetenskap; inom 
historisk språkvetenskap är det ju inte ovanligt att möta orsaksförklaringar 
av nästan samma slag som inom naturvetenskapen. En orsak till detta kan  
 
1 Jag vill tacka Jan Svensson och en anonym granskare för värdefulla kommentarer till 

en tidigare version av denna artikel. Min forskning har finansierats genom ett akademi- 
forskaranslag från Kungl. Vitterhetsakademien.
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enligt min mening vara att den historiska språkvetenskapen (i vid mening) 
inte har en forskningslogik som direkt kan likställas med övriga historieve-
tenskaper. Jag ska närmare utveckla detta resonemang i nästa avsnitt.

3. Den historiska språkvetenskapens forskningslogik
I ett stort arbete, Erkenntnis und Interesse, har den tyske filosofen Jürgen 
Habermas (1973 [1968]) drivit tesen att olika vetenskapsområden domine-
ras av olika kunskapsintressen.2 Habermas föreslår en modell med tre olika 
vetenskapsområden som alla kännetecknas av sin forskningslogik: empirisk-
analytiska, historisk-hermeneutiska samt kritiska vetenskaper (Molander 
1988:245). De empirisk-analytiska vetenskaperna utmärks av att de arbetar 
med hypotetiskt-deduktiva teorier: genom att utgå från vissa övergripande 
lagbundenheter som har samband med varandra är det möjligt att härleda 
andra lagbundenheter, som i sin tur kan ligga till grund för förutsägelser. 
Genom att pröva giltigheten av sådana förutsägelser kan man få en uppfatt-
ning om deras räckvidd, och däri ligger det tekniska kunskapsintresset. Inom 
de historisk-hermeneutiska vetenskaperna söker man däremot inte lagbun-
denheter utan strävar istället efter att nå förståelse av ett innehåll eller ett 
sammanhang. Inom historisk-hermeneutiska vetenskaper spelar ofta tolk-
ningen av texter en väsentlig roll, och kunskapsintresset kan sägas vara prak-
tiskt eftersom vetenskaperna har som mål att skapa gemensam förståelse av 
bestämda situationer. De kritiska vetenskaperna påminner om de empirisk-
analytiska vetenskaperna i det att de intresserar sig för lagbundenheter, 
men till skillnad från de empirisk-analytiska vetenskaperna rör det sig om 
statistiska snarare än absoluta samband som kan ligga till grund för föränd-
ringar av samhället. Om sådana förändringar bidrar till att befria männi- 
skan från ”det tvång som ligger i de samhälleliga lagbundenheterna” kan 
man tala om ett frigörande kunskapsintresse (Kjørup 1999:92). 

Det finns en viss överensstämmelse mellan Habermas vetenskapsom-
råden och forskningsdiscipliner såtillvida att naturvetenskaperna förstås 
är prototypiskt empirisk-analytiska, humanistiska ämnen först och främst 
historisk-hermeneutiska och samhällsvetenskaperna kritiska, men som Mo-
lander (1988:245) framhåller finns det inte någon direkt koppling mellan 
Habermas vetenskapsområden och den institutionella ämnesindelningen – 
särskilt inte inom humaniora och samhällsvetenskap. Inte heller svarar ett 
enskilt forskningsämne alltid mot ett vetenskapsområde i Habermas’ mo-
dell. Svensson (1988:21) framhåller att språkvetenskapen på det hela taget 
inte tycks ”kunna placeras in i någon av de tre grupperna” utan snarare tycks 
det vara så att ”olika grenar av språkvetenskapen tillhör olika grupper”. Det-

2  Innehållet i detta avsnitt bygger på framställningen i Kjørup 1999 och Svensson 1988.
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samma gäller den historiska språkvetenskapen. Det är svårt att direkt passa 
in den i Habermas modell; även den historiska språkvetenskapen verkar allt-
så ha drag från alla de tre vetenskapsområdena. Texttolkningen – filologin – 
ligger naturligtvis närmast det historisk-hermeneutiska vetenskapsområdet 
med förståelse som kunskapsnorm. Den gren av den historiska språkveten-
skapen som är inriktad på språkliga förändringar – historisk lingvistik – har 
i någon utsträckning förståelse som norm, men det överordnade syftet är att 
beskriva de lagbundenheter som förekommer (jfr Fischer 2007). Detta gäl-
ler redan för den komparativa språkforskningen men i ännu högre utsträck-
ning för junggrammatiken, strukturalismen och den forskning som utgår 
från grammatikaliseringsteori eller generativa grammatikmodeller. Även 
den historiska sociolingvistiken, språkkontaktforskningen och den histo-
riska textforskningen har som uttalat syfte att beskriva regelbundenheter, 
men har genom sitt fokus på språkanvändningen i samhället också drag av 
samhällsvetenskapen och närmar sig därmed åtminstone ibland de kritiska 
vetenskaperna.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att den historiska språk-
vetenskapen har en forskningslogik som präglas av flera olika kunskapsin-
tressen. Men i mångfalden finns förstås också likheter. En gemensam näm-
nare för den forskning som studerar språkliga förändringar är inslaget – i 
varierande utsträckning, förstås – av ett tekniskt kunskapsintresse. En kon-
sekvens av detta kunskapsintresse är att förklaringar inom den historiska 
språkvetenskapen kan skilja sig ganska genomgripande från förklaringar 
inom andra historiska discipliner för att många gånger istället påminna om 
naturvetenskapliga förklaringar. Det innebär dock inte att språkhistoriska 
förklaringar direkt kan likställas med naturvetenskapliga. Som jag framhöll 
inledningsvis finns det vissa skillnader inom naturvetenskaperna när det 
gäller vilka förklaringstyper som accepteras: i biologin spelar t.ex. funktio-
nalistiska förklaringar en avgörande roll, medan sådana helt avvisas inom 
fysiken. Inom den historiska språkvetenskapen förekommer däremot både 
orsaksförklaringar, funktionalistiska förklaringar och ändamålsförklaringar. 

4. Kategorier av språkhistoriska förklaringar
I detta avsnitt ska jag närmare diskutera olika förklaringstypers roll i den 
historiska språkvetenskapen. Jag inleder med orsaksförklaringar och går 
därefter vidare med ändamålsförklaringar för att slutligen behandla funk-
tionalistiska förklaringar.

4.1 Orsaksförklaringar
Orsaksförklaringar har en stark ställning inom naturvetenskaperna, och 
också inom historisk lingvistik har de ofta lyfts fram som de ”riktiga” för-
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klaringarna till språkförändringar. Så framhåller t.ex. Bybee (1988) nödvän-
digheten av att söka efter orsaksförklaringar till språkförändringar. Men 
även om det kan framstå som eftersträvansvärt att i linje med Bybee ur-
skilja orsaksförklaringar är det inte självklart vad som kan betraktas just 
som orsaksförklaringar till språkförändringar. Enligt Faarlund (1990) måste 
en språkvetenskaplig förklaring alltid hämtas från en annan domän för att 
ha något värde. Inom språkvetenskapen är det dock inte oproblematiskt att 
avgöra till vilken domän som en viss förklarande faktor hör; en sådan av-
gränsning kräver, som Mæhlum (1999) framhåller, bl.a. att det är möjligt 
att urskilja relevanta gränser mellan de olika områdena. Så är nu inte fallet, 
men vanligt förekommande är att göra en uppdelning mellan interna och 
externa orsaker – något som t.ex. Gerritsen & Stein (1992) gör. Med interna 
orsaker avses här sådana som har att göra med språksystemet, medan externa 
orsaker har att göra med användningen av språket. 

Just uppdelningen mellan språksystem och språkbruk är vanligt före-
kommande i språkhistoriska orsaksförklaringar. Ett exempel kan hämtas 
från den forskning som utgår från grammatikaliseringsteori. Studieobjektet 
är här lexikala och grammatiska förändringar, och förklaringen till de stu-
derade språkstrukturella förändringarna hämtas ofta från språkbruket. Ett 
belysande exempel är en studie av ordet typ i modern svenska (Rosenkvist 
& Skärlund 2011). Det har genomgått ett ordklasskifte: från att uteslutande 
ha varit ett innehållsord, ett substantiv (som i exempel 1), har det blivit ett 
formord, ett adverb (som i exempel 2).

(1) En viss typ häckar i bebyggda områden.

(2) Just nu har hon typ inga pengar.

Utvecklingen från substantiv till adverb kan beskrivas som ett resultat av 
grammatikalisering, men att bara hänvisa till grammatikalisering skulle na-
turligtvis inte innebära någon förklaring av det observerade fenomenet utan 
snarare en pseudoförklaring. Rosenkvist & Skärlund (2011) visar emellertid 
att övergången från substantiv till adverb har sina orsaker i ett utökat an-
vändningsområde som ger upphov till semantisk omtolkning och syntaktisk 
reanalys. Förklaringen till språkförändringen hämtas därmed från en annan 
domän, från språkbruket.

Vad som ska betraktas som interna respektive externa orsaker till språk-
förändringar hänger dock samman – som Falk (1999) påpekar – med vilken 
enhet som ligger till grund för gränsdragningen. Att låta språket som system 
vara den avgränsande entiteten, som Gerritsen & Stein gör, kan vid en första 
anblick verka självklart men är inte oproblematiskt eftersom ett begrepp 
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som språk inte har någon klar ontologisk status. För att det ska vara me-
ningsfullt att överhuvudtaget operera med ett domänbegrepp är det således 
nödvändigt att klart definiera inte bara vad som avses med språk utan också 
hur domänen i fråga ska avgränsas. Campbell (1980) använder t.ex. biologiska 
egenskaper hos människan som den avgränsande enheten och alla faktorer 
som ligger innanför denna gräns kommer därmed också att betraktas som 
interna. En delvis annorlunda avgränsning gör däremot Giacalone Ramat 
(1992) som bland de mänskliga egenskaperna skiljer mellan lingvistiska och 
icke-lingvistiska egenskaper. Därigenom urskiljer Giacalone Ramat en gram-
matik som är avskild (men därigenom inte avstängd) från andra kognitiva 
förmågor. Det är naturligtvis hypotetiskt att anta att grammatiken existerar 
som ett autonomt system, men faktiskt har en sådan hypotes en stark ställ-
ning inte bara inom formell grammatik, utan den är också förenlig med 
den funktionella grammatikens antaganden i den meningen att det finns 
ett kognitivt system särskilt knutet till språket (Newmeyer 1998).3 

Betydligt mer kontroversiellt är det däremot att anta att det existe-
rar inte bara en autonom grammatik utan också en autonom syntax i den 
meningen att det skulle finnas ett särskilt kognitivt system som varken är 
avhängigt av diskurs eller semantik. Ett sådant antagande görs inom den 
generativa grammatiken (Newmeyer 1998), och givet detta antagande kan 
alla orsaker som inte är relaterade till den autonoma syntaxen betraktas som 
externa – även om de tillhör någon annan nivå i det språkliga systemet. 
På så sätt har t.ex. morfologiska förändringar inom generativ grammatik 
utnyttjats som förklaringar till syntaktiska förändringar. Ett exempel är eta-
bleringen av den moderna bisatsledföljden i svenskan. I fornsvenska hade 
huvudsatser och bisatser samma ledföljd såtillvida att det finita verbet fö-
regick eventuella satsadverbial (se exempel 3). I modern svenska skiljer sig 
däremot ledföljden i bisatser från ledföljden i huvudsatser genom att sats-
adverbial i bisatser föregår finita verb (se exempel 4).

(3) a. … at fang æru eigh al af roten
 b. … nar skaffaren tändher ekke lyus

(4) a. … att virket inte är helt ruttet
 b. … när förvaltaren inte tänder ljus

I termer av generativ grammatik har skillnaden mellan forn- och nusvensk 
bisatsledföljd tolkats så att det finita verbet i äldre svenska lämnade sin bas- 
 
3 Det ska dock sägas att det råder starkt delade meningar om vad detta system innehåller 

och om det är medfött eller inte.
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position och flyttade till en högre strukturell position, vilket alltså ger en 
annan ordföljd än i nusvenskan, där motsvarande flyttning uteblir. 

Inom generativ grammatik har man argumenterat för att flyttning av 
det finita verbet till en strukturellt högre position enbart förekommer i 
språk med verbkongruens (Chomsky 1986). Platzack (1988) och Falk (1993) 
har också kunnat visa att etableringen av den moderna bisatsledföljden 
skedde parallellt med nedmonteringen av subjekt–verb-kongruensen i 
svenskt talspråk under 1600-talet, och ser förlusten av kongruensböjningen 
som orsak till ledföljdsförändringen. En morfologisk förändring utnyttjas 
därmed som förklaring till en syntaktisk förändring. Argumentationen kan 
förefalla cirkulär: vilka skäl finns det att anta att verbflyttning till en struk-
turellt högre position skulle vara motiverad av verbets person- och nume-
ruskongruens? Som Platzack (1988) påpekar är dock korrelationen mellan 
verbets strukturella position och kongruensböjningen motiverad av helt 
andra orsaker än bisatsledföljden i de nordiska språken. Det finns med an-
dra ord flera oberoende empiriska iakttagelser som utgör stöd för hypotesen 
om verbflyttning i språk med subjekt–verb-kongruens, och det är just dessa 
oberoende egenskaper som ger den förklarande kraften i resonemanget.4 
Johansson (1999:109) talar om vikten av förening, d.v.s. att man inte enbart 
kan förklara en speciell företeelse utan även flera andra på en gång: ”för-
klaringvärdet [ligger] inte primärt […] i själva härledningen utan i den sam-
manfattning eller förening av disparata kunskaper som en bra förklaring 
ger”. Genom att syntaxen betraktas som en egen domän avskild från andra 
nivåer i det språkliga systemet kan alltså förändringar på en annan nivå i det 
språkliga systemet användas som en vetenskaplig förklaring till en syntak-
tisk förändring. Rent vetenskapsteoretiskt är det därmed svårt att invända 
mot resonemanget, men själva grundvalen för förklaringen, nämligen hur 
pass motiverad som hypotesen om en autonom syntax egentligen är, kan 
naturligtvis diskuteras.

Diakronisk generativ grammatik arbetar hypotetiskt-deduktivt: genom 
att utgå från vissa övergripande lagbundenheter (i detta exempel att det 
finns ett samband mellan morfologi och syntax) kan en annan lagbunden-
het härledas (i detta exempel verbflyttning till en strukturellt högre posi-
tion), och denna härledning kan i sin tur ligga till grund för förutsägelser (i 
detta exempel om bisatsledföljden i de nordiska språken). Forskningsupp-
giften inom diakronisk generativ grammatik handlar med andra ord mycket  
 

4 Sambandet mellan morfologi och syntax var framför allt centralt inom 1980- och 
1990-talens generativa grammatik (se t.ex. Holmberg & Platzack 1995; Rohrbacher 1999) 
men har därefter kommit att kritiseras (bl.a. av Sundquist 2002) och spelar idag en min-
dre betydelsefull roll (se dock Holmberg 2010).
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om att testa teorier mot verkligheten; med andra ord är kunskapsintresset i 
första hand tekniskt. Det hypotetsikt-deduktiva arbetssättet utmärker inte 
bara diakronisk generativ grammatik utan även junggrammatiken. Inom 
junggrammatiken spelar ljudlagar en central roll, hypotetiska omdömen 
som anger att ett visst bestämt resultat oundvikligen inträffar under vissa 
givna omständigheter. Dessa ljudlagar kunde sedan utnyttjas för att beskriva 
språkförändringar (som t.ex. att [ɑː] övergick till [ɔː] under yngre fornsvensk 
tid). Att ljudförändringar beskrevs i termen av lagar innebar att språkför-
ändringsprocessen kom att få klara drag av naturvetenskap; till detta intryck 
bidrog också att ljudlagarna antogs vara undantagslösa: ”Aller lautwandel, 
soweit er mechanisch vor sich geht, vollzieht sich nach ausnahmslosen ge-
setzen” (Osthoff & Brugmann 1878:xiii). Det är ingen tvekan om att jung-
grammatiken arbetar med hypotetiskt-deduktiva resonemang, typiska för 
empirisk-analytiska vetenskaper, men det är betydligt svårare att avgöra om 
junggrammatikens förklaringar till språkförändringar också kan betraktas 
som orsaksförklaringar. Det finns en uppenbar risk för att beskrivningsmo-
dellen blir själva förklaringen. Gadamer (1965:144) talar i detta sammanhang 
om förklaringens tautologi: ”man spricht da von den Gesetzen der Lautver-
schiebung, die den Lautwandel einer Sprache ’erklären’. Aber die Gesetze 
sind natürlich nichts anderes als das, was sie erklären”. I jämförelse med 
naturvetenskapliga lagar skiljer sig därmed junggrammatikens ljudlagar 
när det gäller förenande egenskaper. Till skillnad från naturvetenskapliga 
lagar kan alltså ljudlagarna bara förklara en speciell företeelse och inte även 
flera andra på en gång. Därmed kan också förklaringsvärdet hos ljudlagarna 
ifrågasättas.5

4.2 Ändamålsförklaringar
Ändamålsförklaringar utgår från avsedda verkningar och kan karaktärise-
ras av tre krav: för det första att beteendet var ett medel för att förverk-
liga en önskan eller en uppfattning, för det andra att önskningen eller 
uppfattningen gav upphov till beteendet och för det tredje att detta skedde 
på ett relevant sätt (Elster 1988:51ff.). En förutsättning för en ändamåls-
förklaring är att det finns ett subjekt – en handlande – som kan styra sitt 
beteende. Inom språkhistorisk forskning är det inte ovanligt att språket 
framställs just så – som ett subjekt som kan styra sitt eget beteende. Natur- 
 

5 Även om det alltså enligt min mening kan diskuteras i vilken utsträckning som 
junggrammatiken har bidragit till att förklara språkförändringar har den naturligtvis 
spelat en enormt viktig roll för att vidga vår kunskap om äldre språkskeenden. Brit 
Mæhlum (1999:27) lyfter dessutom fram den avgörande roll som junggrammatiken har 
haft när det gäller ”vitenskapeliggjøring av lingvistikken som akademisk disiplin”.
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ligtvis är det omöjligt att tänka sig att språket, som något unikt mänskligt, 
skulle kunna variera, förändras eller finnas utan människan, men inom den 
historiska språkvetenskapen framkommer detta inte alltid tydligt; Teleman 
(1985:65) har påpekat att ”de flesta språkvetare under vårt århundrade har 
medvetet eller omedvetet utgått ifrån att språket är ett autonomt studieob-
jekt”. Språket tillskrivs med andra ord en vilja att förändra sig självt. 

Synen på språket som en autonom företeelse får också konsekvenser för 
vilka förklaringar som accepteras inom språkhistorisk forskning: genom att 
betrakta språket som en autonom företeelse öppnar man för möjligheten 
att förklara språkförändringar utifrån ändamålet. Ett exempel på hur än-
damålsförklaringar har använts inom den historiska språkvetenskapen kan 
hämtas från Jöran Sahlgrens (1930) utredning av begreppet ordlängdsba-
lans. Sahlgren visar hur korta vokaler som inte ursprungligen eller på grund 
av bortfall av ett följande ljud stod i ordslut förlängdes: gotiskans sa ’den’ 
och þu ’du’ motsvaras av sá och þú i fornvästnordiska. Denna förlängning 
kan enligt Sahlgren (1930:69) ”knappast förklaras på annat sätt än att språ-
ket hade ett visst minimikrav på ordlängd” och de ord som avvek från dessa 
normer fick ”sin kvantitet reglerad efter majoritetens”. Sahlgrens ändamåls-
förklaring återkommer i Lennart Elmeviks (2001:81) diskussion av ortnam-
net Runsten där ljudutvecklingen Rūna- > Rŏna- förklaras som resultatet av 
en ordlängdsbalans, ”en språkets strävan att reglera ordens kvantitetsförhål-
landen”.

Även om jag menar att det finns goda skäl att diskutera värdet av språk-
historiska ändamålsförklaringar innebär det inte att det därigenom blir 
poänglöst att operera med begrepp som t.ex. ordlängdsbalans. En lösning 
kan vara att sätta in begreppet i ett funktionalistiskt sammanhang, så som 
Fridell (2010) gör i sin diskussion av differentiering. Fridell visar hur Malm-
berg (1950:89) hänvisar just till avsikten i sin beskrivning av differentiering: 
”Om en assimilationstendens hotar att omintetgöra en viktig ljuddistink-
tion, reagerar […] språket mot tendensen i fråga.” Fridell (2010:30) påpekar 
att begreppet här kan uppfattas teleologiskt: ”Språket eller språksystemet 
framställs som subjekt, som reagerar på hotande tendenser och hindrar as-
similation eller andra försvagningar”. Så långt har vi förstås att göra med en 
pseudoförklaring, men Fridell underkänner inte förklaringsvärdet hos be-
greppet i sig. Istället menar han att det är nödvändigt att man slutar tala om 
”’språkets reaktion’ på ’hotande assimilationer’ och ’tendenser’ och i stället 
sätter in begreppet i ett variationslingvistiskt perspektiv” (Fridell 2010:31). 
Det Fridell här föreslår är alltså att begreppet ska ges en funktionalistisk 
förklaring snarare än en ändamålsförklaring.
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4.3 Funktionalistiska förklaringar
Funktionalistiska förklaringar kan betraktas som något av motsatsen till 
orsaksförklaringar. Istället för att förklara vad ett fenomen har orsakats 
av tar en funktionalistisk förklaring fasta på vad fenomenet är orsak till. 
Funktionalistiska förklaringar spelar en stor roll inom biologin där olika 
organismers beteende och struktur förklaras genom funktionen, men de 
förekommer även inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(Elster 1988). I de sistnämnda vetenskaperna har de dock ibland beskyllts 
för att vara mindre väl underbyggda. Det kan förefalla orimligt att förklara 
något med de effekter som ett fenomen är orsak till eftersom fenomenet ju 
måste existera innan det överhuvudtaget kan få några effekter. Enligt Elster 
kan en funktionalistisk förklaring dock ha sitt berättigande om ett fenomen 
existerar över längre tid. Effekterna av fenomenet vid en viss tidpunkt kan 
då användas för att förklara att fenomenet existerar även vid ett senare till-
fälle. Så är naturligtvis ofta fallet inom språkhistorien där funktionalistiska 
förklaringar alltså kan vara fullt befogade.

Även om funktionalistiska förklaringar kan ha sin plats inom den histo-
riska språkvetenskapen måste det framhållas att det finns en grundläggande 
skillnad mellan funktionalistiska förklaringar inom å ena sidan en naturve-
tenskap som biologin och å andra sidan inom samhällsvetenskap och hu-
maniora (Elster 1988). Inom biologin finns en generell teori, teorin om det 
naturliga urvalet, som innebär att en förklaring som tar sin utgångspunkt 
i egenskaper gynnsamma för individens överlevnads- och fortplantnings-
förmåga alltid har ett värde. Någon motsvarande teori finns inte inom sam-
hällsvetenskap och humaniora – inte heller inom historisk språkvetenskap 
– utan förklaringarna måste istället rättfärdigas var för sig. En ytterligare 
skillnad som Elster (1988) framhåller är att ändamålet i en funktionalistisk 
förklaring inom humaniora eller samhällsvetenskap varierar beroende på 
situationen medan den inom biologin alltid är konstant (verkningar med 
avseende på överlevnads- och fortplantningsförmåga).

Det är alltså förekomsten av en generell teori, teorin om det naturliga 
urvalet, och de konstanta verkningarna som ger de funktionalistiska för-
klaringarna inom biologin sitt berättigande. Om en sådan teori däremot 
saknas hamnar vi istället i pseudoförklaringar. Ett exempel på en sådan 
funktionalistisk förklaring som närmar sig pseudoförklaringen kan hämtas 
från den tidiga generativa grammatiken. Den generativa grammatiken an-
vändes till en början uteslutande för synkroniska språkbeskrivningar men 
under 1960-talet började teorin också att tillämpas diakroniskt. Precis som 
inom modern generativ grammatik utgick man inom den tidiga generativis-
men, den s.k. standardmodellen (Chomsky 1965), från att språkförändring 
innebar en förändring av grammatiken, d.v.s. av språksystemet, och inte av 



113

språkbruket. Drivkraften bakom en sådan förändring ansågs vara att nya 
generationer skapade grammatiker som var enklare i förhållande till tidi-
gare generationers grammatiker. Skälet till en förändring låg således i själva 
målet med förändringen; den hade verkningar som var gynnsamma eller 
nyttiga. Detta är naturligtvis en typ av förklaring som faller inom ramen för 
den funktionalistiska traditionen. 

Den tidiga generativa grammatikens diakroniska tillämpningar kom 
dock att utsättas för hård kritik. Om vi vill förklara en förändring som re-
sultatet av en förenkling i samband med förstaspråksinlärningen krävs en 
restriktiv teori som begränsar möjligheten av alternativa härledningar av 
ett visst grammatiskt fenomen. Någon sådan restriktivitet fanns inte inom 
tidig generativ grammatik. Uppkomsten av subjektstvång i svenskan (se 
exempel 5) kunde t.ex. vara resultatet av både en regelförenkling eller ett 
regeltillägg. Antingen kunde subjektstvånget förklaras genom att den un-
derliggande strukturen i fornsvenska innehöll ett subjekt som ströks genom 
en särskild regel och att denna regel senare har fallit bort eller genom att 
den underliggande strukturen saknar ett subjekt och subjektstvånget beror 
på att grammatiken kompliceras med ett regeltillägg som kräver insättning 
av subjekt. Enbart i det första fallet kan förändringen förklaras som resulta-
tet av en förenkling i samband med barnets språktillägnande, men av teorin 
följde inte att enbart denna härledning var den möjliga.

(5) a. Sva ska uittni bæræ.
 b. Så ska man bära vittne.

Ett ytterligare problem för den tidiga generativa grammatikens förklaringar 
av språkförändringar var att man såg en direkt koppling mellan två gene-
rationers grammatiker. Någon sådan koppling finns naturligtvis inte: bar-
net konstruerar sin grammatik på basis av föräldragenerationens språkbruk. 
Barnet kan däremot inte veta hur föräldrarnas grammatik ser ut, så någon 
direkt koppling mellan barnets och föräldragenerationens grammatik finns 
inte. Kopplingen mellan de båda generationernas grammatiker är därmed 
indirekt; den framträder via språkbruket. Men det är enbart i jämförelse 
med en tidigare generations grammatik som barnets grammatik kan fram-
stå som enklare, och om en sådan koppling mellan föräldragenerationens 
och barnens grammatiker inte finns kan inte heller strävan efter förenkling 
förklara varför språkförändringar sker. 

Funktionalistiska förklaringar ställer alltså stora krav på en generell 
teori som kan rättfärdiga detta sätt att tänka. Inom tidig generativ gram-
matik saknades en sådan teori, och värdet av de funktionalistiska förkla-
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ringarna kan därmed ifrågasättas. 6 Inom modern generativ grammatik fö-
rekommer däremot funktionalistiska förklaringar som i högre utsträckning 
svarar mot kravet på en generell teori och därmed åtminstone påminner om 
funktionalistiska förklaringar inom biologin. Det rör sig om den generativt 
baserade grammatikaliseringsforskningen som utgår från att syntaktiska 
förändringar alla är resultatet av en och samma verkning, nämligen 
ekonomiprinciper. Ekonomiprinciperna följer i sin tur av en gemensam 
teori, det minimalistiska programmet. Det skulle föra för långt att här när-
mare gå in på alla detaljer i teorin men i grova drag handlar det om att det är 
mer ekonomiskt att ett element genereras sent i strukturen, istället för att 
genereras tidigt och därefter flytta till slutdestinationen. Strukturen i (6b) 
skulle alltså vara mer ekonomisk i den meningen att ledet x direkt basgene-
reras på sin slutdestination utan att genomgå någon flyttning, istället för att 
som i strukturen i (6a) genereras i en hierarkiskt underordnad position och 
först genom flyttning nå sin slutdestination (så som pilen visar). 

Den ledande företrädaren för denna teori, Elly van Gelderen, har på det-
ta sätt förklarat ett antal förändringar i engelskans historia, bl.a. när det 
gäller subjunktions- och negationssystemet (se t.ex. van Gelderen 2003). 
Förekomsten av en sammanhållande teori och den konstanta verkningen 
gör att van Gelderens förklaringar till språkförändringar måste kallas 
funktionalistiska. Samtidigt haltar naturligtvis liknelsen med biologin som 
vetenskap eftersom det knappast råder koncensus om den grundläggande 
teorin när det gäller generativ grammatik. Sammanfattningsvis kan alltså  
 
6 Se vidare Anttila 1975 och Bandle 1995.

(6) a. b.
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sägas att det har gjorts försök att förklara språkförändringar funktionalis-
tiskt, men att sådana förklaringar många gånger har kritiserats antingen för 
att vara rena postulat (som inom den tidiga generativismen) eller knutna 
till teorier som kan kritiseras för att ha bristande förklaringsvärde (som mi-
nimalismens ekonomiprinciper).

5. Slutsatser
I språkhistorisk forskning förekommer olika typer av förklaringar. Orsaks-
förklaringarna framstår sammantaget som minst diskutabla, men de förut-
sätter att det fenomen som används som förklaring hämtas från en annan 
domän än själva förklaringen. Det är inte heller självklart att hypotetiskt-
deduktiva resonemang, som t.ex. junggrammatikens ljudlagar, utan vidare 
kan betraktas som orsaksförklaringar. Ett problem uppstår när de brister i 
förening, d.v.s. när de enbart kan förklara en speciell företeelse och inte även 
flera andra på en gång.

Förekomsten av ändamålsförklaringar inom språkhistorien förutsätter 
att språket kan betraktas som ett autonomt system med en egen drivkraft att 
vilja förändra sig. En sådan språksyn är naturligtvis svår att försvara, och det 
gör också att ändamålsförklaringarna har kommit att kritiseras. En lösning 
kan då bli att sätta in ändamålsförklaringarna i ett funktionellt perspektiv. 
I linje med Elster (1988) har jag pekat på ett generellt problem med att göra 
så, nämligen bristen på en sammanhållande teori och konstanta verkningar. 
Utan tvekan ställer de funktionalistiska förklaringarna större krav på en res-
triktiv teori om språkförändring än vad orsaksförklaringarna gör.

Att förklara språkförändringar är en central del av den historiska språk-
vetenskapen. De språkförändringar som förklaras betraktas då ofta som 
långdragna processer, ungefär som förändringen av ett fysiskt föremål. Men 
att jämföra språk över tid kan inte likställas med att jämföra fysiska föremål 
över tid. När det gäller fysiska föremål är det motiverat att tala om en lång-
dragen förändring eftersom det hela tiden rör sig om samma föremål. Med 
språket är det annorlunda; det existerar inte på samma sätt som ett fysiskt 
föremål över tid utan är en produkt av många olika människors användning. 
Jag vill därför avslutningsvis framhålla att det är viktigt att komma ihåg att 
en term som språkförändring avser ett flertal sinsemellan olika fenomen, 
alltifrån innovationer i den enskilde språkbrukarens grammatik till sprid-
ningar i språksamhället (se vidare Håkansson 2011). 

Av mitt resonemang här följer att den historiska språkvetenskapen ex-
plicit måste definiera inte bara det empiriska fenomen som undersöks utan 
också vilket moment av språkförändringen som är i fokus. Först då kan vi 
också på allvar utvärdera värdet av en språkhistorisk förklaring. Eftersom 
människan är bärare av språket och initiativtagare till språkförändringar 
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kan vi aldrig hoppas på att presentera språkhistoriska förklaringar som har 
samma exakthet som naturvetenskapens förklaringar, men om vi strävar ef-
ter att precisera både explanans och explanandum kommer det säkerligen 
att stärka historisk språkforskning som vetenskap. 
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LARS-ERIK JOHANSSON

Historisk språksociologi
Prolegomena till ramverk för analys 

av varietetsval

ABSTRACT The study outlines a framework for the analysis of socially 
determined choice of linguistic variety. The framework requires a time 
and space extended analysis of how societal valuation structures change 
and how this affects individual, group related and societal related choices 
of linguistic variety in different genres. The framework comprises two le-
vels of analysis, one overall level, tied to the world view of individuals and 
groups, and another level, tied to language use. The first level (the ”com-
munity” level) includes social values and relates to the social environment 
that people live in and constructively relate to; the second level (the ”lan-
guage” level) includes genre related use of linguistic varieties and refers to a 
conceptualization that is conscious and observable for language users. The 
framework is intended to be independent of theory and method.

KEYWORDS language varieties, history of genres, social history of lan- 
guage, sociolinguistic change, values

1. Bakgrund
Historien innebär strukturering av händelser i tid och rum i oavbrutet 
samspel mellan aktörer och strukturer. Den förenar enskilda händelser i 
det vardagliga livet med strukturer av olika slag, institutionella, sociala och 
materiella, som i longue durée sträcker sig över flera århundraden och över 
stora områden. Språkhistoriestudiet visar att språkligt medvetna aktörer i 
det kungliga kansliet strax efter Gustaf II Adolfs trontillträde genomför en 
förändring av ändelsevokalismen i kanslitexter (Svensson 1981) men också 
att kraftfulla strukturer i form av språkbrukstraditioner, som ett retoriskt 
system och en hävdvunnen svensk bibelstilsvarietet, i århundraden kan 
konservera språkbruk. Faktorer utanför det autonoma språksystemet har 
uppenbarligen betydelse för språkbruket. All språkförändring kan inte för-
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klaras utifrån externa förhållanden, i form av ett slags speglingsteori, där 
samhällsförändring speglas i språkförändring. Emellertid är varietetsval in-
direkt produkter av samhälleliga faktorer, varvid individers och gruppers 
uppfattning om och värdering av sociala, kulturella, politiska och idémässi-
ga men även ekonomiska och kommunikationstekniska faktorer är viktiga.

Intresset för forskning om språkförändring med sociala förtecken har 
inte varit stort. Externa faktorers påverkan på språkförändring analyseras 
inom svensk forskning i Svensson & Teleman (1985), Teleman (1985) och 
Svensson (1988), dock utan att sociala aspekter nämnvärt behandlas. En 
svensk pionjär inom det sociolingvistiska området är Widmark (1973, 1991). 
Några studier berör generellt sociala aspekter på språkförändring (The-
lander 1982, 2001 och Nordberg 2002, 2007, 2014). Internationellt märks 
Romaine (1982), Burke & Porter (1987) och en handbok, Hernández Cam-
poy & Conde Silvestre (2012); den senare visar den hittillsvarande forsk-
ningens begränsade omfattning och resultat men också dess potentiella 
möjligheter. Däremot har gränsområdet mellan disciplinerna historia och 
sociologi tilldragit sig ett betydande intresse. Historisk sociologi har som 
mål att belysa historiska skeenden med hjälp av historiska källor och med 
användning av analysverktyg som knyter an till sociologisk teori och metod 
(en god uppfattning av området ger två samlingsverk, Delanty & Isin 2003, 
Hall & Bryant 2005).

2. Syfte
Mitt syfte är att inom ramen för ett språksociologiskt synsätt utforma ett 
ramverk för analys av varietetsval. I ett samhälle brukas i tal och skrift inte 
endast en varietet utan flera, ibland tillhörande samma språk, ibland olika: 
det har i Sverige exempelvis varit möjligt att växla mellan svenska standard- 
och dialektvarieteter men också mellan nylatinska och svenska varieteter 
och – framför allt i skriven text – mellan olika typer av nylatinska varieteter.

Språksociologin behandlar social och samhällelig organisation av språk-
beteende, inte endast språkbruk utan även attityder till språk och öppet 
visade beteenden gentemot språk och språkbruk (Fishman 1972:1–15). Teo-
ribildningen kan betraktas som en kommunikationsbeteendets sociologi, 
där språkbruksmönster beskrivs under användningsspecifika betingelser: 
särskilt studeras status-, makt- och funktionsskillnader hos språkvarieteter. 

3. Ett språksociologiskt ramverk för språkbruks- 
förändring: krav och begränsningar
Målet är primärt inte att skapa en övergripande teori för språkbruksba-
serat varietetsval. I stället är syftet mera modest, nämligen att föreslå ett 
ramverk för beskrivning och analys av val och förändring av varietetsbruk i 
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ett samhälle: en noggrann analys av tillgängligt material är en självklar ut-
gångspunkt för teoribildning. Ett sådant ramverk bör på ett naturligt sätt 
förena en socialt grundad analysdimension med en språkbruksrelaterad 
dimension: analysnivåerna bör väljas så att det är möjligt att dra slutsatser 
från ett begränsat material. En förutsättning är att analysnivåerna har inte 
endast emisk utan även etisk relevans, dvs. de skall i någon mån vara med-
vetna för språkbrukare, exempelvis genom att de samhälleligt namnges, dis-
kuteras och i någon mån även regleras. Det bör finnas en överensstämmelse 
mellan brukares och forskares analyser; verkligheten bör inte återges i form 
av två olika kartbilder.

Ramverket behandlar inte språkbruksvariation inom ett politiskt de-
finierat ’språk’ utan variation inom ett huvudsakligen geografiskt bestämt 
område; numera finns dock även virtuella gemenskaper utan lokal anknyt-
ning. Ramverket bör dels möjliggöra användning av såväl olika teoretiska 
modeller för beskrivning och analys av social och språkbruksrelaterad 
förändring som olika metodologiska ansatser, dels skapa god överensstäm-
melse mellan analytiska begrepp av teoretisk och operationell art för be-
skrivning och förståelse av förändringsskeenden.

Språksociologiskt inriktade historiska analyser av språkförändring 
måste förankras i en övergripande tolkningsram. Denna kan avse en sam-
hällelig struktur eller tidsperiod som helhet. Det är nödvändigt att redo-
visa ett explicit uttryckt helhetsperspektiv och inom detta en medveten 
korrespondens mellan totalitet och enskildheter: endast så är det möjligt 
att bestämma relativa beroendeförhållanden och registrera relativa tyngd-
punktsförskjutningar mellan olika språkbrukspåverkande typer av struktu-
rer, såsom ekonomiska, politiska och sociala faktorer, kulturella och idémäs-
siga strömningar osv. (av forskningsekonomiska skäl kan normalt inte alla 
aspekter belysas samtidigt).

Vid studier av äldre språkskeden kan man någorlunda säkert endast ut-
tala sig om förändringar inom skriftbundna genrer. Ett språksociologiskt 
studium av äldre språkskeden avser således nästan alltid det bildade fåtalets 
”stora” kulturtradition och inte det stora flertalets ”lilla” tradition (Burke 
1978). Det språkbruk som kan studeras blir knappast socialt representativt. 
Under 1600-talet skriver, översätter och bearbetar ett mycket litet antal per-
soner texter, som har en potentiell läsargrupp omfattande högst 5 procent 
av befolkningen.

4. Val av analysnivåer
Ramverket omfattar två analysnivåer, en övergripande, knuten till indivi-
ders och gruppers världsuppfattning, en mera ”språknära”, knuten till de-
ras språkbruk. Den första nivån (”samhällsnivån”) innefattar sociala värde-
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ringar och hänför sig till den sociala omvärld som människor lever i och 
konstruktivt förhåller sig till; den andra nivån (”språknivån”) innefattar 
genreanknutet bruk av språkliga varieteter och hänför sig till en för språk-
brukare medveten och iakttagbar social begreppsbildning. I detta perspek-
tiv är värdering av språkbruk i princip jämställd med värdering av andra 
socialt betingade företeelser. Även om varietetsval alltså betraktas som ett 
socialt motiverat bruk, innebär detta inte att individer har lika lätt att för-
ändra språkbruk som exempelvis bruk av kläd- eller musikstil. Språkbruk 
kan skilja sig från andra sociala företeelser, exempelvis genom att språk-
strukturer inte är lika medvetna för individer som andra sociala faktorer 
och/eller att språkstrukturer generellt sett är stabila och svårförändrade i 
jämförelse med mera ”ytliga” sociala manifestationer. Bland annat förefaller 
generella sociala värderingar tillägnas tidigare än språkliga värderingar (jfr 
Aniansson 1996:239).

4.1. Värderingsnivå
Varietetsval påverkas av språkexterna samhälleliga, politiska och kulturella 
faktorer. Hit hör många olika slags företeelser: alltifrån flyttningsrörelser 
och andra demografiska förhållanden, förändring av näringsstruktur och 
social skiktning samt teknikutveckling till förändringar av samhälleliga och 
grupprelaterade ideologier och normsystem, kort sagt förändringar i om-
världen som leder till förändringar av den sociokulturella strukturen. Det 
är inte omvärldsförändringar per se som orsakar – eller inte orsakar – språk-
bruksförändringar; grunden för varietetsval är i stället hur sociala aktörer 
dels kognitivt uppfattar, dels utifrån ett normperspektiv värderar samhälls-
företeelser. Individer använder som samhällsaktörer värderande ”filter”, 
ett slags ”mentala program” (termen mental programming är hämtad från 
Hofstede 2001), med vilkas hjälp dels externa samhällsfaktorer bearbetas, 
dels socialt grundade uppfattningar konstrueras för att underlätta oriente-
ringen i samhällslivet. Dessa värderande filter utgör en del av svårgripbara 
individuella och grupprelaterade strukturer, som benämns med termer som 
livsstil, livsform, ideologi, mentalitet, världsbild etc.

Den första analyskomponenten utgörs alltså av individers och gruppers 
uppfattning om och socialt betingade värdering av sin omvärld. Det är svårt 
att konkret inringa denna analyskomponent: den innehåller teoretiska an-
taganden och existentiella föreställningar hos individer om deras relation till 
världen och den är ytterst avhängig individers vilja att förstå och konstruera 
samband i sin upplevelsevärld. Till dessa huvudsakligen kognitiva strukturer 
hör även sociokulturella värderande strukturer, där olika typer av företeelser 
och samband värderas. Sådana värdestrukturer (värdemönster) är centra-
la, då de styr individers inställning till omvärlden. Exempelvis är valet av 
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språklig varietet i olika genrer, som medveten handling eller vanebeteende, 
i mångt och mycket ett uttryck för samhälleliga, grupprelaterade eller indi-
viduella värderingar av vad som från instrumentell eller målrelaterad syn-
punkt är önskvärt eller inte.

Den begreppsbildning som utgör detta ”värdekomplex” är central för 
ett teoretiskt ämne som filosofi men även för mera empiriinriktade ämnen 
som psykologi, sociologi, antropologi och historia (se exempelvis Bergström 
1990, Rokeach 1973, Handy 1969). Här är inte möjligt att djupare tränga in i 
detta komplex, men några grundläggande samband skall anges.

Grundbegreppet ’värde’ är en teoretisk konstruktion som kan avse ob-
jekt, tillstånd etc. som är/anses vara goda (dvs. värdefulla storheter) eller 
egenskaper hos dessa objekt och tillstånd som gör att de anses vara goda 
(dvs. värdekriterier). En funktionellt inriktad sociolog som Parsons (1951:12) 
ser ‘värde’ som den del av ett gemensamt symbolsystem ”which serves as 
a criterion or standard for selection among the alternatives of orientation 
which are intrinsically open in a situation”. Sociala värden förenar kogni-
tiva, emotiva, estetiska och målrelaterade element i syfte att skapa mening 
och vägledning i den sociala omvärlden; sådana värden kan vara både inåt-
riktade (exempelvis metafysiska) och utåtriktade (materiella och estetiska). 
Utåtriktade värden, som är viktigast för språkbruksval, består av individers 
föreställningar om dels det i materiellt hänseende ’nyttiga’ etc., en bas för 
”konsumtionspreferenser” i vid mening (hit hör bland annat värden som 
hänför sig till upplevd prestige), dels estetiskt färgade föreställningar om 
’det vackra’ etc., viktiga för omdömen om konst, litteratur och språk.

Förändring av sociala värden sker genom flera olika processer, exem-
pelvis av livsvillkor genom tekniska innovationer, av politisk, ekonomisk 
och social organisation och av kulturellt betingade ideologier. Värden i ett 
samhälle eller i en grupp liksom hos en individ kan förändras på flera sätt: 
nya värden tillkommer, gamla värden omfattas inte längre, ny rangordning 
av gamla värden görs, gamla värden får nytt innehåll, exempelvis så att det 
som tidigare har värderats högt efter hand värderas lågt eller tvärtom, ny 
tolkning av gamla värden sker, gamla eller nya värden får nytt tillämpnings-
område, vilket kan innebära både inskränkning och utvidgning; värdeför-
ändringar kan även ske genom en kombination av dessa möjligheter.

Begreppet ’värdering’ avser en uppfattning om huruvida ett beteende 
är mer önskvärt än dess motsats. Värderingar har samband med världsbilder 
och avgör hur individer agerar i konkreta situationer. Värderingar anses vara 
förhållandevis stabila men inte beständiga. En effekt av fullständigt bestän-
diga värderingar skulle ju vara att förändring vore omöjlig. På motsatt sätt 
skulle fullständigt föränderliga värderingar leda till att all form av individu-
ell och samhällelig kontinuitet skulle omöjliggöras. Eftersom värderingar är 
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stabila men samtidigt föränderliga, torde värderingsförändringar normalt gå 
relativt långsamt, numera dock sannolikt snabbare än i äldre tid. Det finns 
både grundläggande och mera perifera värderingar; till den senare typen hör 
sannolikt värderingar av språkbruk.

Värderingar är organiserade och sammankopplade i sociokulturella vär-
deringsstrukturer, som förenas när de internaliseras av individuella aktörer 
eller institutionaliseras av kollektiva aktörer. Sociala värdestrukturer kan 
relatera till officiellt angivna eller på annat sätt institutionaliserade värden 
i en organisation eller i ett samhälle eller till kollektiva, delade värden hos 
individer, som utgör en social enhet i form av en informell referensgrupp, 
en formell organisation, ett samhälle eller en samhällelig subgrupp som de-
finieras av gemensamma egenskaper.

Eftersom social struktur, innefattande såväl organisatoriska som kulturel-
la relationer, förenar olika värdestrukturer, existerar strukturerade relationer 
mellan aktörers värdestrukturer. En konsekvens härav är att individer endast 
inom vissa gränser kan agera som fristående aktörer. Samhälleliga diskursiva 
praktiker, ofta präglade av synlig eller osynlig maktutövning av en elit, styr 
i hög grad värderingsklimatet. I tider som präglas av instabilitet i normsys-
tem finns större spelrum för individer och grupper att ansluta till nya vär-
deringsstrukturer. Även icke-elitiska grupper kan dock markera avvikande 
värderingar i relation till språk. Amund B. Larsens term knot är ett uttryck 
för ett traditionellt bondesamhälles negativa värdering av språkbrukare som 
i tal ändrar en ursprunglig dialektal varietet i riktning mot någon form av 
standardvarietet, dvs. ett explicit uttryck för vad sociolingvister benämner 
’dold prestige’, ett fenomen som givetvis baseras på värderingar.

Värderingar bildar i sin tur en grund för attityder och normer; de senare 
skiljer sig från värderingar, på så sätt att de är mindre allmänna och visar 
vad som bör eller inte bör göras i väl avgränsade kontexter. En särskild viktig 
form av normbildning är den kodifierade, något som är vanligt i språkliga 
sammanhang (retorikhandböcker, grammatikor, ordböcker etc.). 

4.2. Språkbruksnivå
Den andra analysnivån måste väljas, så att den klart speglar olika språkbruk. 
Utgångspunkt är begreppet varietet, vilket innebär att språkbruk (språkar-
ter, språkliga mönster) förbinds med yttre faktorer (diatopiska, diastratiska 
eller diasituativa varieteter relateras till geografiska, sociala eller situatio-
nella faktorer). Urskiljandet av varieteter förutsätter att man genom ett 
konstruktivistiskt förfarande aggregerar en viss uppsättning språkdrag och 
relaterar dessa till utomspråkliga faktorer; varietetsbegreppet innehåller så-
ledes två viktiga komponenter, en lingvistisk och en utomspråklig.

Varietetsbegreppet är emellertid inte oproblematiskt. Dess konstruk-
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tiva karaktär bekräftas av att såväl forskare som språkbrukare kan identifiera 
olika varieteter, ofta dock inte på samma sätt. Forskningen kan, exempel-
vis genom analys av hur olika språkdrag statistiskt fördelas i olika situa-
tioner, urskilja ett antal varieteter som vanliga språkbrukare knappast gör. 
Kristensen (1977) urskiljer i ett danskt stationssamhälle inte mindre än sju 
språkliga varieteter (varav fem är blandningsvarieteter); flertalet språkbru-
kare skulle nog urskilja endast två varieteter, en standard– och en dialektnä-
ra. Den traditionella distinktionen mellan ’regional standard’ och ’utjämnad 
dialekt’ torde vara lika främmande för språkutövare som omöjlig att opera-
tionalisera för lingvister. Omvänt konstaterar Ag (2010) att invandrarflickor 
påstår sig använda olika varieteter (hemspråk som urdu och turkiska, multi-
etnolekt resp. dansk standard); i realiteten gör de emellertid enligt Ag inte 
detta. Ag menar i stället att flickorna använder sig av icke-varietetsanknutet 
språkande (s.k. languaging), där språkdrag utan direkt systematik hämtas 
från olika håll. Av Ags analys framgår dock indirekt att flickorna använder 
medvetna registergjorda stilar, dvs. diasituativa talvarieteter, genom praxis 
knutna till externa värde- och språkmönster. I detta fall använder individer 
olika varieteter som roll- och identitetsskapande instrument.

Särskilt problematisk torde tillämpning av varietetsbegreppet vara 
i situationer där språkbruk präglas av språkkontakt; under medeltiden 
existerar i Sverige sannolikt inte en lågtysk varietet utan flera (dialektalt 
präglade varieteter beroende på talares tyska hemort, inlärarvarieteter av 
olika slag hos ursprungligen svenskspråkiga individer etc.). Vid analys av 
språkbruksförändringar bör emellertid grundinställningen vara att utgå 
från etiskt iakttagbara varieteter; man måste acceptera en viss spännvidd 
i språkbrukares återgivning av en varietet, dvs. en varietetstyp har i någon 
mån olika realisationer på allonivå (på liknande sätt som ett fonem kan rea-
liseras i form av olika allofoner).

Att välja konkret analysnivå är inte enkelt. Olika nivåer kan användas. 
Språksociologisk forskning har ofta nyttjat ett analytiskt makrosociologiskt 
begrepp på mesonivå, nämligen domän ’funktionsområde’, bestående av tre 
komponenter (ämne, lokal, rollrelationer). Problemen med detta begrepp är 
flera, framför allt dock att det efter hand har blivit så urvattnat, att det knap-
past existerar konsensus om vad det skall beteckna. Hos Fishman (1965:75) 
är domäner relativt välavgränsade (familj, skola etc.). Hos Falk (2001) däre-
mot syftar domänbegreppet på mycket stora områden; Falk redovisar domä-
ner som ’högre utbildning och forskning’, ’arbetsliv’ etc., områden som inte 
präglas av något enhetligt varietetsval, vilket däremot enskilda genrer inom 
dessa områden ofta gör. Inte heller ett analytiskt begrepp som kommunika-
tionssituation fungerar i en praktisk analys, bland annat för att begreppet 
torde sakna praktisk relevans för flertalet språkbrukare.
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Emellertid har ett mesobegrepp som ’genre’ en påtaglig social relevans: 
en genre är en socialt och kulturellt förankrad kommunikationsform genom 
avtal mellan avsändare och mottagare, dvs. en konventionaliserad form för 
kommunikation som språkbrukare inom en språkbruksmiljö använder för 
att uppnå vissa bestämda syften. Genrer erbjuder beprövade lösningar på 
problem som kan möta en avsändare; i äldre tid är genrestrukturen ytterst 
rigid. Genre är för flertalet språkbrukare således en medveten begreppsbild-
ning, som rymmer en urskiljbar språklig komponent. Textgenrer bestäms 
utifrån egenskaper som ämne, innehåll, användning, textutformning och 
komposition. De är delar av återkommande sociala aktiviteter, som dels 
ofta, i synnerhet i skriftgenrer, är namngivna, dels styr hur texter produ-
ceras, konsumeras och distribueras, dels kännetecknas av aktivitetspräglat 
språkbruk (innefattande val av språklig varietet och övergripande protyp-
föreställningar om text-, stil- och språkmönster på olika nivåer alltifrån 
textstruktur till fonologi). Därtill kommer att genrers utformning – som 
en konsekvens av förändrade värderingar – kan förändras över tid: nya för-
utsättningar kan leda till värderingsförändringar och därmed till minskad 
användning, försvinnande eller framväxt av nya genrer och/eller modifie-
ringar av äldre genremönster.

5. Relation till sociologisk teori och metodik
En grundförutsättning för det föreslagna ramverket är att det skall vara teo-
rioberoende, dvs. olika sociologiska teoribildningar skall kunna tillämpas. 
Det går inom makrotraditionen att anknyta antingen till konsensusinriktad 
amerikansk systemfunktionalism, den makrosociologiska inriktning som 
flertalet svenska variationistiskt inriktade sociolingvister – utan öppet ställ-
ningstagande – de facto bekänner sig till eller till marxistisk teori, exem-
pelvis Gramscis betonande av hegemonisk dominans i kulturella relationer, 
och andra typer av konfliktteorier. En annan möjlig anknytning är till olika 
typer av diskursteorier med inriktning mot diskursiva och sociala praktiker. 
Svårare – åtminstone vid studium av äldre språkstadier – är anknytning till 
mikroteorier inom socialantropologi, symbolisk interaktionism eller etno-
metodologi (CA), eftersom dessa teoribildningar kräver observation och 
analys av samtal; etnometodologin förnekar dessutom i hög grad existeran-
de normbildningars betydelse för aktörers val.

Särskilt tilltalande är kanske en teoretisk anknytning till den typ av 
modern social teori, som söker förena mikro- och makroperspektiv och 
ibland kan ha en inriktning mot värderingsförändringar av betydelse för 
språkbruk: exempelvis Elias’ civilisationsteori, Giddens’ strukturerings-
teori, Habermas’ teorier om dels kommunikativt handlande, dels livs- och 
systemvärld (med olika typer av genrer knutna till respektive värld) och 
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Bourdieus teori om olika typer av symboliskt och språkligt kapital. Vid stu-
dier av nutida värderings- och språkbruksförändringar kan teoretisk – och 
framför allt metodisk – anslutning ske till den typ av avgränsad sociologisk 
teoribildning som har särskild fokus på värden, värderingar och livsstilar (jfr  
Rokeach 1973 och Mitchell 1983). Eftersom i elektroniska medier olika for-
mer av förprogrammerade, värdebaserade expertsystem bestämmer varie-
tetsval i genrer (exempelvis kan språkval i webbaserad annonsering anpassas 
till datorbrukares geografiska hemvist), bör teorier om hur sociala funktio-
ner rutinmässigt utförs av teknologier kunna tillämpas.

Sociala fenomen måste förstås i sina sociala sammanhang; vad som me-
nas med ett socialt sammanhang är dock skiftande och kan avse alltifrån 
primärgrupper till totala samhällsmiljöer. Metodvalet får således styras dels 
av sammanhangets karaktär (makronivå i form av ett stort samhälle såsom 
en nation, mesonivå i form av en gruppering inom detta eller mikronivå i 
form av individer i nära interaktion), dels av den teoribildning som väljs.

Två traditionella metodtraditioner kan urskiljas: makrostudier där 
kvantitativa historiska data används på aggregerad nivå och mikrostudier 
där kvalitativa historiska data används. Makroundersökningar kan bygga 
på ett statistiskt historiskt material, i huvudsak relaterat till produktion av 
tryckta (eller under senare tid digitala) alster i olika genrer över tid; an-
knytning till bok- och litteratursociologiska synsätt bör eftersträvas. Detta 
angreppssätt präglas av ett struktursynsätt, där varietetsbegreppet närmast 
blir essentialistiskt (i motsats till konstruktivistiskt): en språklig varietet ex-
isterar snarare primärt än skapas av aktörer. Synsättet blir således närmast 
deterministiskt: individer väljer vid genrerealisering mellan ett antal exis-
terande mönster för varietetsbruk. Mikroundersökningar kan möjliggöra 
observationer av (systematiska) förändringar av språkligt beteende i olika 
genrer, av (explicit) uttryckta värderingar i medier och av förändringar i 
debattklimat samt därtill möjliggöra observationer av förändringar i språk-
bruksrelaterade norm- och regelsystem. Metodiken innebär texttolkning i 
form av ett slags historisk diskursanalys; idé- och innehållsanalys blir nöd-
vändig. Ett konstruktivistiskt synsätt blir möjligt vid analys av språkbruks-
förändringar i modern tid. Vid studium av förändringar i nuet kan dessutom 
gängse sociologiska metoder (enkäter, intervjuer etc.) användas.

6. Värderings- och varietetsvalsförändringar: exempel 
från olika språkbruksmiljöer
I detta avsnitt ger jag ett antal exempel på hur förändringar av sociala vär-
deringar kan ge upphov till förändrade val av språkvarietet i olika genrer. 
Utgångspunkt är att olika infallsvinklar kan belysa skilda aspekter på varie-
tetsvalsmekanismer.



128

Grupprelaterade värderingsstrukturer Under svensk stormaktstid är den 
vanligaste skrivvarieteten inte svensk utan latinsk. Cirka tre fjärdedelar av 
boktrycket under 1600-talet är latinspråkigt (Johansson 2014a:103). Givet-
vis har latinvarieteten en förmedlings- och bildningsfunktion men i lika 
hög grad är varietetsvalet ett uttryck för akademigruppens grundläggande 
värdering av behovet av att avgränsa sig från de olärda och de obildade. Dia-
stratiska, elitistiska latinvarieteter används genomgående inom muntliga 
och skriftliga universitetsanknutna genrer (disputation, oration, disserta-
tion) men även i genrer som privatbrev och dagboksanteckningar och syftar 
till att symboliskt manifestera tillhörighet till en gemenskap med bestämda 
traditioner, värden och spelregler; varietetsvalet är en av flera symboler för 
en eftersträvad social livsform, en virtuell europeisk akademisk intresse-
gemenskap (jfr Lindberg 1984:16).

Värderingar kan även vara relaterade till samhälleligt tillskrivna köns-
roller. I stormaktstidens Sverige lär sig unga adelsmän i universitetsmiljö att 
disputera, orera och skriva brev på latin, medan unga adelskvinnor i hem-
met utbildas för ett mondänt sällskapsliv inom ”salongsretorikens” genrer 
som konversation, familjär och galant brevskrivning samt herde- och tillfäl-
lighetsdiktning, där kraven på esprit, galanteri och takt är höga; i detta fall 
blir den föreskrivna varieteten inte latinsk utan i stället fransk eller möjli-
gen italiensk (jfr Hansson 1993). Även männens varietetsval förändras efter 
hand. Johan Ekeblad och andra unga adelsmän avvisar på 1650-talet en äldre 
formell retorisk brevtradition till förmån för en ny genrenorm som odlas av 
’les mondains’ i det samtida Frankrike och som närmast kan betecknas som 
’lettre galante’. Här ersätts en äldre diasituativ varietet av en ny franskin-
spirerad varietetstyp (jfr Allén 1965:LV). Förändringar av diasituativa gen-
revarieteter möter även inom lagstilen: stilförändringar i Kristoffers lands-
lag kan sannolikt tillskrivas beundrande efterbildning av stilideal i latinsk 
skriftkultur vid sidan av ändrade värderingar i ett mer genomorganiserat 
och centraliserat samhälle (Wendt 1997).

Genom sin höga värdering av antiken och medeltiden kommer nyro-
mantiker som Atterbom att på bred front introducera antika och medeltida 
versgenrer (såsom pindariska oden och medeltidsballader) och nedvärdera 
klassicismens retoriskt grundade genrerepertoar. En viss genomslagskraft 
för varietetsval får under 1800–talet en framväxande nationell ideologi, där 
begreppet ’folk’ konstruktivistiskt ges nya innebörder och där historiskt 
traderade varietetsformer uppvärderas. Av sådana skäl nyttjas litterärt in-
fluerade dialektvarieteter inom sagogenren (exv. hos Djurklou) och skapas 
en särskild litterärt-poetiskt färgad sagostilsvarietet (av Hyltén-Cavallius 
m.fl.), avvikande från de varieteter som förekommer i samtida muntliga 
uppteckningar. En genretyp som uppvärderas vid denna tid är dialektdikten 
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med företrädare som F.A. Dahlgren, Fröding och Levi Rickson (under renäs-
sansen används dialektvarieteter främst i uppsluppna bröllopsdikter).

Individuell värdestruktur Ibland kan enskilda individer som sociala ak-
törer visa mot grupper avvikande värderingar. En individuellt grundad vär-
dering, inte accepterad inom en större grupp, resulterar i att Olof Rudbeck 
1677 använder en svensk varietet inom genren akademiskt inbjudningspro-
gram. Rudbeck hänvisar till att både Aristoteles och Cicero hade använt sina 
modersmål och inte det götiska eller skytiska språket, som dock är det äldsta 
av alla, varför han nyttjar ”goda rena Swenskan wårt modersmål”. Åtgärden 
föll inte väl ut bland kollegerna; enligt retorikprofessorn Schefferus var åt-
gärden djupt vanärande för akademin, som i utlandet kunde betraktas som 
föga bättre än en trivialskola. 

Stabilitet och förändring Värderingar kan förbli intakta under hundratals 
år. Hit hör värderingar som ryms inom den från antiken härstammande 
retoriktraditionen (i äldre tid innefattande poetiken), värderingar som i 
mångt och mycket anger ramar för ”den allmänt godkända smaken” och 
fungerar som språkbrukets ”stadgade lagar”, som styr offentlighetens skrift-
liga och muntliga genrer. Traditionen har medverkat till dels en negativ 
inställning till diatopiska och diastratiska varieteter, knutna till lägre sam-
hällsskikt, och motsvarande uppvärdering av urbant präglade högvarieteter, 
dvs. standardvarieteter, dels ett regelstyrt val av diasituativa varieteter inom 
standardens ram, innefattande en rigorös beskrivning av genreutformning-
ar och stilarter (Johansson 2014b).

Olika värderingsstrukturer kan under viss tid leva sida vid sida; efter 
hand kommer normalt en ”modernare” struktur att dominera. Ökad använd-
ning av standardvarietet i hemmamiljöns talgenrer i övre Dalarna minskar 
på sikt älvdalsvarieteternas genrebredd; dessa varieteter anses på grund av 
sin ringa räckvidd värderingsmässigt inte representera ungas ambition utåt 
och uppåt i världen (Helgander 1994).

I dissertationsgenren vid svenska universitet används i äldre tid 
alltid latin; efter hand, men ytterst långsamt, växer en tradition med 
svenskspråkiga dissertationer fram, inledningsvis inom det praktiskt 
inriktade ekonomiämnet. Av bevarade dissertationer från svenska univer-
sitet under perioden 1600–1855 är 92 procent skrivna på en latinvarietet 
(Östlund & Örneholm 2000). Denna dominans baseras på grundläggande 
värderingar hos det ecklesiastiska komplexet kyrka – skola – universitet, 
grunden för undervisning och vetenskap i det förindustriella Sverige. Först 
på 1850-talet blir de svenskspråkiga dissertationerna fler till antalet än de på 
latin. I dag är förhållandet – genom uppvärdering av engelska varieteter – 
likartat: år 2006 skrivs drygt 87 procent av doktorsavhandlingar i Sverige på 
engelska och knappt 12 procent på svenska.
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Flertalet diplom från Sverige är skrivna på latin. Dessutom finns diplom 
skrivna på svenska och lågtyska varieteter. För tiden fram till 1350 kan diplo-
men på latin räknas i tusental, medan det endast finns några tiotal på svens-
ka. Emellertid sker en långsam ökning av det svenskspråkiga brevmaterialet 
efter 1350. Bakom ligger politiska värderingar, kodifierade i lagstiftningen i 
mitten av 1300–talet, där lands- och stadslagarnas språkparagrafer, bestäm-
melser om att domar skall skriftfästas, reglerande av hur egendomstransak-
tioner skall ske och normering av vissa brevgenrer, speciellt fastebrev, ak-
tivt bidrar till svenskspråkigt varietetsval i juridiska brevgenrer (jfr Larsson 
2003 som emellertid endast behandlar svenskspråkiga brev, vilket omöjlig-
gör en reell språksociologisk analys).

Exempel finns emellertid även på att värderingsförändringar kan ske 
relativt snabbt. Sannolikt hänger betydande värderingsförändringar nära 
samman med stora samhälleliga strukturförändringar. Ett konkret exempel 
är det genombrott som reformationsidéerna, understödda av såväl ny bok-
tryckningsteknik som expanderande kungamakt, får i Sverige, en utveckling 
som även avspeglar sig i val av språklig varietet: latinet ersätts av svenska i 
bibelutgåvor och i genrer som religiös uppbyggelse och agitation men får 
svårare att få genomslag i den konservativa liturgiska genren. Grunden för 
varietetsval är idén om att den kristne i enlighet med protestantisk ideologi 
själv skall ha primärkunskap om bibelordet, en kontakt som i Sverige under 
lång tid endast förblir indirekt genom att bibeltexter läses och för övrigt 
ofta reciteras sjungande i gudstjänsten. Resultatet blir att de religiösa genrer 
som vänder sig till gemene man utformas i svenskspråkig varietet, en ef-
fektiv bas för framväxt av en standardvarietet (den teologiska vetenskapens 
genrer utformas dock i latinvarieteter).

Även framväxten av svenskspråkig varietetsanvändning i skriven 
lagtext sker relativt snabbt; inom loppet av cirka hundra år har flertalet 
landskapslagar skriftfästs och en rikslagstiftning tillkommit. Skälet härtill 
är primärt inte själva teknikförändringen att latinsk skrift introduceras i 
Sverige (ersättande tidigare runskrift) utan den värdering som medeltids-
samhällets starka aktörer, dvs. kungamakt, stormän och kyrka, gör av att 
de förändringar av samhällsstrukturen som den växande kyrkan medverkar 
till ställer nya krav på lagstiftningen, i synnerhet processrätten; nordisk lag-
stiftning anammar europeiska rättsideologier och rättsprinciper men an-
passar dessa till en given inhemsk samhällsstruktur (jfr Andersen 2006). 
Det är alltså ideologiska värderingar som gör att det blir lagtext och inte 
andra genrer som först gestaltas i svensk varietet. De värderingar som i 1734 
års lag radikalt förändrar en traditionell genrevarietet är ytterst betingade 
av ideologiska krav som formuleras i kontinentala rättsföreställningar med 
rötter i romersk rätt (Pettersson 1985).
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Värderingsstrukturer kan sannolikt ändras relativt snabbt i modern tid, 
beroende på värdefragmentering och ökad pluralism i livsmönster och livs-
stilar. Sannolikheten för att en viss uppsättning av värderingar skall bilda 
övergripande och sammanhängande mönster minskar; den senmoderna 
människan anses vara värderingsmässigt mer trolös än sin moderna föregång-
are. Exempel på nya subnormer är en typ av konstruktiv varietetsnybildning 
(i form av multietnolekter, crossing etc.) som sker i flerspråkiga storstads-
miljöer: individer markerar i olika kontexter att deras identitet är uppbyggd 
utifrån anknytning till ett visst land, till global diasporaanknytning eller till 
global ungdomskultur. Ytterligare ett exempel är en under senare delen av 
1900-talet begynnande upplösning av en relativt stabil, i viss mån elitistisk 
standardvarietet. Utvecklingen innebär att nya varieteter/varietetsmönster 
utbildas, även inom offentligheten (exv. etermedier), där bland annat an-
slutningen till tidigare stigmatiserade diatopiska och diastratiska varieteter 
ökar; resultatet blir en påtaglig diasituativ varietetsbredd. Sannolikt kom-
mer, som en konsekvens av genreutvecklingen i digitala medier, där bland 
annat gränsen mellan tal och skrift uppluckras, nya genreutformningar 
att utbildas och värderingar av varietetsutformning att ändras. Ibland kan, 
särskilt i regioner där dialekt- och standardvarietet skiljer sig markant åt, 
även dialektvarieteter få förnyad livskraft i digitala medier.

Konkurrerande värdemönster i värderingsstrukturer Ett modernt exem-
pel får illustrera. En fördröjd standardvarietetstillnärmning, som Sundgren 
(2002) anser sig kunna urskilja hos vissa språkbrukare i Eskilstuna, hänger 
inte omedelbart samman med en kvantifierbar yttre tillbakagång för kom-
munen (med stagnerande befolkningsutveckling och vikande ekonomi) 
utan är relaterad till vissa gruppers värdering av iakttagbara negativa pro-
cesser: ortslojalitet och vilja till social integrering kan ge sådana grupper, 
främst lokalt integrerade män, incitament till att aktivt och medvetet i en 
given talspråksgenre, den sociolingvistiska intervjun, välja att bevara en 
vikande lokal varietet. Andra språkbrukare, med skiljaktiga sociala värde-
ringar, kan utifrån samma externa faktorer välja att i stället prioritera en 
standardnära varietetsutformning, för att markera sin samhörighet med na-
tionella värden snarare än lokala.

Även inom professionella grupper kan mellan motsägelsefulla värde-
ringsstrukturer finnas konkurrens, som ibland kan vara lättare, ibland svå-
rare att hantera. För en skribent som Stiernhielm måste i första hand latin-
varieteterna ha framstått som centrala och eftersträvansvärda; det mesta 
som denne har skrivit är nämligen på latin. Under en kort period i sin kar-
riär utför emellertid Stiernhielm, delvis som beställningsarbeten i form av 
texter till kungliga baletter och upptåg, ett programmatiskt arbete med att 
framhäva svenska som möjligt varietetsval i ett större antal litterära genrer, 
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som dittills endast har haft latinspråkiga varietetstillämpningar i Sverige. 
Bland annat introducerar han för svenskan nya versgenrer med bas i antik 
diktning. Adelstraktakten Hercules är ett medvetet mästarprov, ett exempel 
på hur en skicklig skald, inom ramen för en stabil retoriktradition och i 
anknytning till götiskt motiverad språkforskning, kan förmå muserna att 
dansa även på svenska.

I det latindominerade svenska 1600-talet framväxer successivt en kon-
kurrerande värderingsgemenskap, riktad mot latinets helt överskuggande 
roll: i stället betonas vikten av folkspråkiga varietetstillämpningar, dock 
med en slavisk anslutning till renässanspoetikens regelsystem. Renässans-
diktarna i Sverige ser uppenbarligen som sitt mål att – i anslutning till ut-
ländska teoretiker som du Bellay och Opitz – dels generellt brännmärka 
äldre svensk diktning som estetiskt underlägsen, dels medvetet introducera 
utländska genrer, såväl antikanknutna som moderna, och visa dessas lämp-
lighet för svenska varietetstillämpningar. Exempelvis introduceras avant-
gardistiska former som sonett (Skogekär Bärgbo), sestin, ottave rime och 
madrigal (Johansson 2014a:107). Denna ”motrörelse” är i ett makroperspek-
tiv emellertid marginell i relation till den inom poesin helt dominerande 
latinanvändningen.

Estetik och prestige som del av värderingsstrukturer Sociala värderings-
trukturer som innefattar språk integrerar ofta estetiska och prestigemässiga 
värden. Såväl vanliga språkbrukare som professionella språkvårdare använ-
der gärna estetiska beteckningar som stötande, ful, löjlig, oskön, klumpig och 
löjeväckande om olika varietetstillämpningar. Varietetsvärderingar knutna 
till prestige är sannolikt ännu vanligare. Exempelvis står i den polyglotta 
svenska 1600-talstaten flera talvarieteter till förfogande: svenska, tyska, 
finska, holländska och prestigeladdade språk som franska och italienska. I 
detta samhälle värderas främst latin och franska som högvarieteter; svenska 
varieteter är knappast bärare av något symboliskt språkligt kapital (dock 
värderas inom den götiska rörelsen svenska varieteter från äldre språksta-
dier, exempelvis medeltida lagstilsvarieteter, som studieobjekt). Inom till-
fällesdiktningens olika genrer skriver Lucidor på inte mindre än sju olika 
språk: förutom svenska även latin, tyska, franska, italienska, holländska och 
engelska. Diktare som Columbus, Brenner och Runius använder svenska, 
tyska, franska, italienska, engelska samt latin och grekiska. Flerspråkighet i 
diktningen förefaller vara ett grepp som associeras till högre stilart, ensprå-
kighet till lägre stilart; Lucidors sjuspråkiga tillfällesdikter har högadliga 
adressater (Hansson 1984:88 f.). Även i många av renässansens boksamlingar 
i Sverige är den språkliga mångfalden påfallande: i några fall är åtta till nio 
språk representerade (Johansson 2014a:103).
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7. Avslutande perspektiv
Ett ramverk för analys av socialt betingat val av språklig varietet förutsätter 
en i tiden och rummet utsträckt analys av hur samhälleliga värderingsstruk-
turer fortlever och förändras och hur detta påverkar individuella, grupp-
relaterade och samhälleliga varietetsval inom olika genrer. Min rapsodiska 
exemplifiering uppfyller ingalunda detta krav. Syftet har emellertid endast 
varit att antyda hur en analys inom ramverket i princip kan fungera, inte att 
i detalj analysera relationerna mellan samhälls- och språkbruksförändring. 
Mycket tyder dock på att en varietetsvalets historiska språksociologi utifrån 
ett genreperspektiv vore värd att skriva.

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Ag, Astrid 2010. Sprogbrug og identitetsarbejde hos senmoderne storbypiger. København: Univ.
Allén, Sture (1965). Inledning. I: S. Allén. Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad. 

Göteborg: Univ. S. XI–LXVI.
Andersen, Per 2006. Lærd ret og verdslig lovgivning. København: Jurist- og Økonomfor-

bundet.
Aniansson, Eva 1996. Språklig och social identifikation hos barn i grundskoleåldern. Uppsala: 

Univ.
Bergström, Lars 1990. Grundbok i värdeteori. Stockholm: Thales.
Burke, Peter 1978. Popular culture in early modern Europe. London: Temple Smith.
Burke, Peter & Porter, Roy (eds.) 1987. The social history of language. Cambridge: Cam-

bridge U. P.
Delanty, Gerard & Isin, Engin (eds.) 2003. Handbook of historical sociology. London: SAGE.
Falk, Maria 2001. Domänförluster i svenskan. København: Nordiska ministerrådet.
Fishman, Joshua A. 1965. Who speaks what language to whom and when? La linguistique. 

2. S. 57–88.
Fishman, Joshua A. 1972. Language in sociocultural change. Stanford, Calif.: Stanford U. P.
Hall, John A. & Bryant, Joseph M. (eds.) 2005. Historical methods in the social sciences. 2. 

London: SAGE.
Handy, Rollo 1969. Value theory and the behavioral sciences. Springfield: Thomas.
Hansson, Stina 1984. Svenskans nytta, Sveriges ära. Göteborg: Univ.
Hansson, Stina 1993. Salongsretorik. Göteborg: Univ.
Helgander, John 1994. Dalmålen i upplösning: bakgrund och förklaringar. I: U.-B. Kotsinas 

& J. Helgander (red.). Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. 
Stockholm: Univ. S. 63-80.

Hernández Campoy, Juan Manuel & Conde Silvestre, Juan Camilo (eds.) 2012. The hand-
book of historical sociolinguistics. Malden, MA: John Wiley & Sons Inc.

Hofstede, Geert 2001. Culture’s consequences. 2. ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage
Johansson, Lars-Erik 2014a. Domänförändring under svensk renässans. I: M. Bylin, C. Falk, 

& T. Riad (red.). Studier i svensk språkhistoria 12. Stockholm: Univ. S. 100–109.
Johansson, Lars-Erik 2014b. Retorik och språkvård under 1900-talet. I: J. Lindström, 

S. Henricson, A. Huhtala, P. Kukkonen, H. Lehti-Eklund & C. Lindholm (red.)
Svenskans beskrivning 33. Helsingfors. S. 172–181.



134

Kristensen, Kjeld 1977. Variationen i vestjysk stationsbymål. Dialektstudier. 4:1. S. 29–109.
Larsson, Inger 2003. Svenska medeltidsbrev. Stockholm: Norstedt.
Lindberg, Bo 1984. De lärdes modersmål. Göteborg: Univ.
Mitchell, Arnold 1983. The nine American lifestyles. New York: Macmillan.
Nordberg, Bengt 2002. Nordic language history and sociolinguistics. I: O. Bandle (ed.).  

The Nordic languages. 1. Berlin: de Gruyter. S. 198–212.
Nordberg, Bengt 2007. Om språksociologiska aspekter på språkhistorien. I: L. Elmevik 

(red.). Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för svensk folkkultur. S. 89–105.

Nordberg, Bengt 2014. Några problem inom historisk sociolingvistik. I: M. Bylin, C. Falk, & 
T. Riad (red.). Studier i svensk språkhistoria 12. Stockholm: Univ. S. 143–152.

Parsons, Talcott 1951. The social system. New York: The Free Press of Glencoe.
Pettersson, Gertrud 1985. Lagspråket under 1800-talet: en studie av strafflagen. I: De nor-

diske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet. 2. Oslo: Nordisk språksekretariat. S. 
202–225.

Rokeach, Milton 1973. The nature of human values. New York: Free Press.
Romaine, Suzanne 1982. Socio-historical linguistics. Cambridge: Cambridge U.P.
Sundgren, Eva 2002. Återbesök i Eskilstuna. Uppsala: Univ.
Svensson, Lars 1981. Ett fall av språkvård under 1600-talet. Lund: Univ.
Svensson, Jan 1988. Kommunikationshistoria. Lund: Studentlitteratur.
Svensson, Jan & Teleman, Ulf 1985. Språkförändring. Lund: Univ.
Teleman, Ulf 1985. Historien och språkhistorien. I: S. Allén (red.). Svenskans beskrivning 15. 

Göteborg: Univ. S. 64-91.
Thelander, Mats 1982. Språklig variation och förändring. I: Svenskans beskrivning 13.  

Helsingfors: Univ. S. 45–68.
Thelander, Mats 2001. Socialiserad språkhistoria?: om sociolingvistikens bidrag till 

förståelsen av språkförändringar. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien. Årsbok. S. 161–188.

Wendt, Bo-A. 1997. Landslagsspråk och stadslagsspråk. Lund: Univ.
Widmark, Gun 1973. Språkförändring och socialgruppsbyte. I: Svenskans beskrivning 7. 

Åbo: Åbo akad. S. 10–23.
Widmark, Gun 1991: Taldifferentiering och språkhistoria. I: S.-G. Malmgren & B. Ralph 

(red.). Studier i svensk språkhistoria 2. Göteborg: Univ. S. 230–238.
Östlund, Krister & Örneholm, Urban 2000. Avhandlingsspråk vid Uppsala universitet 

1600–1855. Lychnos 2000. S. 180–182.

Lars-Erik Johansson
johl@grydbeck.se



135

 MIKAEL KALM

Prepositioner och infinitivmärken
Om till som infinitivmärke i äldre 

svenska

ABSTRACT This article investigates the use of prepositions in combina-
tion with the infinitive in Old Swedish (OSw) and Early Modern Swedish 
(EMSw). The preposition til (‘to’, ‘at’) is often used in combination with 
an infinitive phrase containing the infinitive marker at in OSw and EMSw. 
Sometimes the infinitive marker is omitted and til alone is standing in front 
of the infinitive. The main goal of this article is to discuss whether, in such 
cases, til should be regarded as an infinitive marker or as a preposition. It 
has often been claimed that til in combination with a bare infinitive should 
be analyzed as an infinitive marker. The data for the analysis is taken from 
40 OSw and EMSw texts containing more than 3300 infinitive phrases, and 
it is shown that the infinitive marker at is sometimes omitted after other 
prepositions than til. This, however, does not mean that these prepositions 
are infinitive markers because the prepositions governing bare infinitives 
are only found in very specific lexical or semantic contexts, whereas the 
infinitive marker at can be found in all contexts without any distributional 
restrictions. The proposed analysis suggests that til is not to be regarded an 
infinitive marker in OSw, and that it is only when the combination of til 
and at is grammaticalized into an infinitive marker in EMSw that til is also 
being used as such. Thus, the use of til as an infinitive marker is dependent 
on the earlier grammaticalization of til at into an infinitive marker.

KEYWORDS Old Swedish, prepositions, infinitive marker, grammaticaliza-
tion

1. Inledning
Redan i våra äldsta texter på fornsvenska förekommer infinitiven i två va-
rianter: en ren och en med infinitivmärket att (fsv. at). Jämför exemplen i 
(1) nedan. 
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(1) a. þa ær egh hon uærþ arf sit mista (ÖgL Eds 23)  
’Då är hon ej värd att mista sitt arv’

 b. þy æm iak uarþær orþiuua at varæ (ÄVgL TB 14) 
Därför är jag värd att vara urtjuva’

Distributionen av at var inte helt densamma i äldre fornsvenska som i mo-
dern svenska (jfr exemplet i (1a) ovan), men infinitivmärket var helt klart en 
etablerad del av fornsvenska infinitivfraser. Under yngre fornsvensk tid börjar 
det dyka upp belägg på prepositionen til i förbindelse med ren infinitiv. Ofta 
har man tolkat detta som en etablering av ett nytt infinitivmärke i svenskan. 
Jämför exemplen i (2) nedan, hämtade från Söderwall (artikeln til). 

(2) a. enghen aff them [fåglarna] oppflyffte sina winga til flygha (Leg 3 306)
 b. byriadho the til fly (ST 344)

Det är intressant att just prepositionen til börjar användas i förbindelse med 
ren infinitiv på detta vis, dels därför att infinitivmärket at etymologiskt är 
en preposition (identisk med den moderna svenskans åt och följaktligen be-
tydelsemässigt nära til) och dels därför att til var en preposition som oftare 
än andra tog at-infinitiver som rektion i fornsvenska. I fokus för den här 
artikeln står relationen mellan dessa båda formord, at och til. 

2. Syfte
Med utgångspunkt i en korpusundersökning kartlägger jag distributionen 
av til + infinitivfras (med och utan at) i fornsvenska och äldre nysvenska och 
försöker spåra den eventuella uppkomsten av ett infinitivmärke til. Syftet 
är (1) att redogöra för distributionen av til (i förbindelse med infinitivfras 
med och utan at) i fornsvenska och äldre nysvenska samt (2) att diskute-
ra hur til ska analyseras när ordet står i förbindelse med ren infinitiv. Om 
til ska betraktas som ett infinitivmärke i äldre svenska är övergången från 
preposition till infinitivmärke ett fall av grammatikalisering. En viktig frå-
ga som aktualiseras i artikeln är därför hur man kan avgöra vilken status til 
har (som preposition eller infinitivmärke) i ett språkhistoriskt material. Är 
alla belägg på til + ren infinitiv (hädanefter: til + V) att betrakta som infini-
tivfraser med til som infinitivmärke, eller finns det andra möjliga analyser? 

3. Bakgrund och tidigare forskning
Det finns en hel del forskning om infinitivmärket, både sådan som gjorts på 
svensk/nordisk botten, men kanske framförallt om andra germanska språk. 
Det är ett västeuropeiskt fenomen att en preposition med ursprunglig rikt-
ningsangivande funktion också kommit att användas i förbindelse med in-
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finitiv (Beckman 1934). Denna övergång har ådragit sig stort intresse i den 
internationella lingvistiska litteraturen, se t.ex. Haspelmath 1989 för en funk-
tionellt orienterad analys av tyskans zu och Roberts & Roussou 2003 (s. 97f.) 
för en översikt över olika analyser inom ramen för generativ grammatik. I det 
som följer ska jag kortfattat redogöra för relevanta delar av den forskning som 
behandlar nordiska förhållanden. Mot bakgrund av detta kommer jag sedan 
att formulera en hypotes för hur til (+ at) + V har använts i äldre svenska. 

3.1 Infinitiv som verbform
Det som vi i dag uppfattar som verbets grundform, infinitiven, är ursprung-
ligen ett verbalsubstantiv som i urgermanskan haft ändelsen –an. Det verkar 
inte ha funnits någon gemensam indoeuropeisk infinitivbildning eftersom 
olika språk(familjer) har olika nominalbildningar som utgångspunkt för in-
finitiven (se vidare härom Wessén 1965:144f. samt utförligare Falk & Torp 
1900:193f.). Infinitiven har använts som objekt särskilt till vissa verb som 
senare skulle utvecklas till våra modala hjälpverb. I äldsta tid tänker man sig 
att dessa blivande modalverb hade starkare lexikal betydelse än senare och 
att denna efterhand kommit att förblekna så att infinitiven övergår från 
nominalt objekt till infinit huvudverb i en hjälpverbskonstruktion. Också i 
konstruktionen ackusativ med infinitiv har infinitiven tidigt blivit använd 
(Wessén 1965:338f.). För en utförlig diskussion av modalverben i svenskans 
historia, se Lagervall 2014.   

3.2 Infinitivmärket at
Som jag redan nämnt är infinitivmärket att etymologiskt identiskt med 
prepositionen åt och bägge går tillbaka på fornsvenskans at (med formsam-
manfall mellan preposition och infinitivmärke) (jfr Hellquist 1948). At har 
troligen först använts för att signalera att infinitiven ska ha final tolkning, 
dvs. betyda ungefär ’för att…’. I västgermanska språk finns belagt att den 
prepositionsstyrda infinitiven tagit dativändelse (at styr dativ också i forn-
svenska), men från nordiskt språkområde finns inga belägg på kasusböjda 
infinitiver (jfr Prokosch 1939:205). Förbindelsen at + infinitiv är alltså ur-
sprungligen att betrakta som en prepositionsfras med final betydelse. Ef-
tersom ”[o]bjekt för en handling och avsikt med en handling [ofta] kommer 
vartannat rätt nära till betydelsen” har bruket av at-infinitiv spridit sig (på 
den rena infinitivens bekostnad) och at har börjat uppfattas som ett rent 
formord och inte (enbart) som en markör av finalitet (Wessén 1965:146f.). 
Infinitivmärket har dock inte konkurrerat ut den rena infinitiven helt. Ock-
så i fornsvenska är det regel att modala hjälpverb tar rena infinitiver som 
komplement, och ackusativ med infinitiv konstrueras normalt också utan 
infinitivmärke (även om undantag förekommer). 
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3.3 Tidigare forskning om infinitivmärket
Infinitivmärket har som sagt varit föremål för en hel del forskning. För 
svenskans del är det framför allt Kristina Hagren som i sin avhandling 
(2008) redogör för en omfattande kartläggning av bruket av å, till å och till 
framför infinitiv i svenska dialekter. Hagren uttalar sig dock försiktigt om 
hur ”elementet till” ska analyseras. Erik Lundin (1919; 1920–1921) beskriver 
infinitivmärkets distribution i det tidiga 1900-talets svenska och gör då bl.a. 
vissa iakttagelser om bruket av preposition i förbindelse med ren infinitiv 
(se vidare nedan). Cecilia Falk (2010) har argumenterat för att infinitivmär-
kets syntaktiska status förändras under svenskans historia. För resonemang-
et i denna artikel har Falks analys mindre betydelse. 

Också i norskan finns ett til som använts i förbindelse med ren infinitiv. 
Agneta Nesse (2002) undersöker den bergenska dialekten och tar fasta på 
infinitivmärket te som ett för dialekten utmärkande drag. Nesse väljer att 
se te som ett resultat av språkkontakt med lågtyska. Lågtyskan (och modern 
tyska) har ett system där infinitivmärket också är en preposition. Nesse me-
nar att man i Bergen har lånat detta system, inte själva infinitivmärket, från 
lågtyskan (Nesse 2002:198f.). 

Jan Terje Faarlund (2004) vänder sig mot Nesses förklaring och ser 
istället infinitivmärket til som ett resultat av att til reanalyserats från pre-
position till infinitivmärke på samma sätt som tidigare at (jämför ovan). 
Faarlund menar att ursprunget till infinitivmärket til står att finna i kontex-
ter där prepositionen til kommit att stå omedelbart framför at-infinitiven 
för att markera final betydelse. At:s funktion har sedan överförts på til som 
kommit att fungera både som markör av final betydelse och som infinitiv-
märke. Efter etableringen av detta finala infinitivmärke kan det fortsätta att 
sprida sig till andra, icke-finala kontexter. Strykningen av at verkar endast 
ha ägt rum efter prepositionen til, inte efter andra prepositioner. Hagren 
(2008:16–17) ansluter sig till Faarlunds analys, men menar samtidigt att hen-
nes material inte lämpar sig för att dra några egentliga slutsatser om den 
språkhistoriska utvecklingen (Hagren 2008: 253). 

Om man ser till svenska förhållanden finns vissa saker värda att anmär-
ka i Faarlunds framställning. För det första utgår Faarlund från att til haft 
som primär funktion att markera final betydelse och att det är denna finala 
preposition som fått spridning och utvecklats till ett infinitivmärke. Faar-
lund nämner dock inte att til också varit en lexikalt bunden preposition och 
som sådan också stått framför at-infinitiv, så är fallet i fornsvenska om inte 
annat. Vi har alltså att göra med två olika til: ett lexikalt bundet med olika 
betydelser och ett finalt. Det verkar också som om det föreligger vissa skill-
nader i det språkhistoriska förloppet om man jämför äldre svenska och äldre 
norska. Medan Faarlunds första exempel på til + V är från 1700-talet, är det 
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för svenskans del möjligt att finna sådana exempel redan på 1300-talet.1 En 
sista olikhet gäller Faarlunds påstående att det endast är efter prepositionen 
til som infinitivmärket at har kunnat strykas. Detta stämmer inte in varken 
på fornsvenska eller nysvenska förhållanden där man kan finna exempel på 
utelämnat infinitivmärke efter flera andra prepositioner. I (3) nedan ges i 
tur och ordning exempel på lexikalt bundet til (3a), til + V från 1300-talet 
(3b) och utelämning av infinitivmärke efter andra prepositioner (3c–d).

 
(3)  a. thz hörir gudhi til at giffwa maal (Svm 130, 1300-t. slut) (jfr ’höra 

någon till, tillhöra’)
 b. at hon kome thöm androm til äta (Bona 217, 1300-t. slut) (’få dem att 

äta’)
 c. Jt[em] legg[er] id[er] win om bespise slotteth (Sigge 41, 1502)
 d. När thesse [kanoner osv.] begynna på brumma (SAOB: Stiernhielm 

1649)
 

Det är heller inte så att infinitivmärket at utelämnas endast efter finala til 
utan det är (minst) lika vanligt att lexikala til tar rena infinitivfraser som 
rektion. Jämför exemplen i (4) nedan. 

(4) a. ængen diæuul skal diruaz tel coma þæn tima. for þin øghon (Bur 13, ca 
1300) (dirva til ’våga’)

 b. han tok nu maklica til gaa tha han var thröttir (Bona 84, 1300-t. slut) 
(jfr Sdw: taka til ’börja’)

I den här artikeln kommer jag att argumentera för en delvis annan analys 
än Faarlunds. Enligt Faarlund sammanhänger uppkomsten av ett infinitiv-
märke til med en möjlighet att stryka at efter finalt til. Bruket av til + V har 
sedan spridit sig till icke finala kontexter ungefär på samma sätt som man 
tänker sig att det ursprungligen finala at långsamt fått ökad användning 
och kommit att uppfattas som ett formord utan särskild egenbetydelse (jfr 
genomgången ovan). Jag tror dock att man måste se spridningen av til + V i 
ljuset av den utökade användningen av förbindelsen til + at + V. Det är i min 
mening inte själva processen ”strykning av at efter til” som gör att til börjar 
uppfattas som ett infinitivmärke, det är istället spridningen av förbindelsen 
til at som leder till att til + V också får spridning. Jag menar således att till  
+ V är ett slags förkortad version av til at + V, och att man måste studera de 
båda förbindelserna tillsammans för att förstå hur processen har gått till. 

1  Faarlund nämner dock (s. 98) att til + V förekommit också på 1600-talet, men han re-
dovisar inga belägg från denna period. 
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4. Material
Utgångspunkten för de vidare resonemangen är en korpusundersökning 
omfattande totalt 40 texter varav 26 fornsvenska och 14 äldre nysvenska. 
Texterna har excerperats helt eller delvis. Vid jämförelser med modern 
svenska har jag använt mig av delar av Korp:s tidningsmaterial. För närmare 
upplysningar om texterna som ingår i undersökningen hänvisas läsaren till 
Appendix.

Eftersom jag upplevt mängden belägg på til + V som otillfredsställande 
efter genomgången av detta material har jag också gjort riktade sökningar 
utanför huvudundersökningens texter. Jag har då använt mig av Fornsven-
ska textbanken samt av 1700-talsdramerna i korpusen Svensk dramadialog 
(se Melander Marttala & Östman 2000). Detta får som följd att det finns 
belägg på til + V från 1700-talet, till skillnad från til + at + V, som endast 
excerperats fram till 1600-talets slut. Totalt ingår drygt 3 300 infinitivfraser 
i undersökningen. En stor del av beläggen på til + V har tillkommit med 
hjälp av de kompletterande sökningarna. 

5. Resultat
Resultatet från excerperingen av infinitivfraser redovisas i tabell 1 nedan 
(där V står för verb i infinitiv och PR för preposition). Jag har delat den 
yngre fornsvenska perioden i två delar: tidig yngre fornsvenska (nedan: yfsv 
I) för perioden 1375–1450 och sen yngre fornsvenska (nedan: yfsv II) för peri-
oden 1450–1526.2 Den äldre nysvenska perioden är också tudelad: tidig äldre 
nysvenska (nedan: änysv I) innehåller texter skrivna efter 1529 av författare 
födda före 1599 och sen äldre nysvenska (nedan: änysv II) innehåller texter 
skrivna av författare födda mellan 1600 och 1675. 

I det som följer ska jag försöka att mer i detalj beskriva de excerperade in-
finitivfraserna med fokus på dem som fungerar som rektion (dvs. til + at + 
V och til + V). 

2 Ett undantag utgör dock Historia Trojana som trots att den tillkommit 1529 räknas till 
den fornsvenska perioden. Se Ståhle 1967:121.

 Äfsv  Yfsv I Yfsv II Änysv I Änysv II 1700-tal Totalt

at + V 526 798 404 258 419 – 2405

PR + at + V 44 152 159 296 163 – 814

til + V 2 4 10 13 19 71 119

Totalt 572 954 573 567 601 60 3327

Tabell 1. Resultat från excerpering
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5.1 Infinitivfrasen som rektion
I modern svenska fungerar infinitivfrasen ofta som rektion till preposition. 
Prepositionsfrasen är då antingen bundet adverbial till vissa verb, adjektiv 
och particip, fritt adverbial eller attribut i nominalfraser. Jfr exemplen i (5) 
nedan (hämtade från SAG). 

(5) a. Ingen av dem är intresserad av att följa med. 
 b. Han sålde företaget utan att tillfråga de anställda.  
 c. fördelen med att vara statsanställd.

Samma funktioner finner vi också i äldre fornsvenska, men med vissa skill-
nader. För det första verkar det vara vanligare att infinitivfraser är rektioner 
i modern svenska än i äldre fornsvenska. För det andra tycks de preposi-
tionsfraser med infinitivfrasformad rektion som fungerade som fritt adver-
bial uteslutande ha haft final betydelse (dvs. ungefär ’för att…’). Slutligen är 
det i äldre fornsvenska ovanligt att andra prepositioner än til tar at-infiniti-
ver som rektion. Detta gäller i alla funktioner som exemplifieras i (5) ovan. 
Jämför sammanställningen över infinitivfraser som rektion i tabell 2 nedan.

Tabell 2. Andel infinitivfraser i procent som utgör rektion sorterat efter preposition

Preposition Äfsv Yfsv I Yfsv II Änysv I Änysv II Press+GP

till 6 % 9 % 27 % 51 % 27 % 2 %

för 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 17 %

övriga 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 12 %

totalt 8 % 12 % 29 % 53 % 29 % 31 %

Av uppgifterna i tabell 2 ovan kan vi dra vissa slutsatser. För det första ser 
vi att andelen infinitivfraser som fungerar som just rektioner ökar kraftigt 
mot slutet av den fornsvenska perioden och når en extrem nivå under tidig 
äldre nysvensk tid (53 %) för att sedan minska på nytt under sen äldre ny-
svenska (27 %). För det andra är det tydligt att det i äldre svenska framför 
allt varit en preposition som tagit infinitivfraser som rektion, nämligen til. 
Också i modern svenska dominerar en preposition (för), men dominansen 
är inte alls lika stor och andelen övriga prepositioner med infinitivfrasfor-
made rektioner är betydligt högre än i äldre stadier av svenska. När andelen 
infinitivfraser som rektion ökar i sen yngre fornsvenska och tidig äldre ny-
svenska gäller det endast de til-styrda at-infinitiverna. Övriga prepositioner 
håller sig på en jämn, låg nivå mellan en och tre procent. Jag har tidigare 
argumenterat för att den extrema ökningen av til-styrda at-infinitiver delvis 
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beror på att förbindelsen til at börjat uppfattas som ett slags sammansatt 
infinitivmärke (Kalm 2014). 

Ökningen av til + at + V är dock inte generell, utan i takt med att 
förbindelsen ökar i materialet blir den individuella variationen allt mer 
påtaglig. Detta kan illustreras med hjälp av ett s.k. låddiagram (eng. box 
plot). Se figur 1 nedan.

I låddiagrammet ovan visas andelen til + at + V i materialets texter förde-
lat på fem perioder. Varje grå låda rymmer de mittersta 50 procenten av 
texterna och ”svansarna” visar åt var sitt håll de resterande övre respektive 
under 25 procenten. Slutstrecken visar mini- respektive maxvärde. I äldre 
fornsvenska och tidig yngre fornsvenska är lådorna väl sammanhållna och 
svansarna är korta. Det tyder på att variationen mellan texterna som hör 
till dessa perioder är begränsad. Mot slutet av den fornsvenska perioden blir 
lådan större och svansarna längre. Störst är lådan på 1500-talet, och avstån-
det mellan lådan och svansarna är stort åt bägge håll. På 1600-talet är lådan 
något mindre och avståndet till den nedre svansen är obetydligt, men det är 
istället desto större till den övre. Detta beror på en avvikande text i mate-
rialet, nämligen Agneta Horns memoarer. Låddiagrammet visar alltså att i 
takt med att til + at + V ökar i frekvens, tilltar den individuella variationen 
mellan olika språkbrukare i mitt material. 

Figur 1. Låddiagram: tilltagande variation i andel til at.
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Bruket av til i förbindelse med at-infinitiv blir alltså vanligare redan 
under slutet av 1400-talet, men det är först på 1500-talet som man kan tala 
om en verklig etablering av til at som ett alternativt infinitivmärke (även 
om det finns exempel redan tidigare) (jfr Kalm 2014). Mot slutet av den 
fornsvenska perioden, verkar det som om fakultativt til blir vanligare. Un-
der medeltidens slut är det alltså snarare fråga om en ökad användning av 
til i lexikalt och semantiskt motiverade kontexter, än om en spridning som 
tyder på grammatikalisering. I (6) nedan ges exempel på hur til at används 
med starkt försvagad lexikal/semantisk motivering på 1500- och 1600-talet. 

(6)  a. …,  then artickel gaff Hans K. M:t myckit til at betenckie, … (Ludvig 
34, 1560-tal)

 b. H. K. Mtt: weet deet wäll till at förtälia. (Hand 11, 1620)
 c. Tÿ thet är sÿndh til at neka ett barn sin glädie. (Horn 68, 1650-tal)

Utanför materialet har jag också antecknat ett exempel från Dalins Argus 
där til at + V är rektion efter prepositionen för. Exemplet, som återges i (7) 
nedan, visar tydligt hur til inte längre uppfattas som en preposition framför 
infinitivmärket at utan som en del av infinitivmärket til at eftersom en an-
nan preposition, för, föregår til. 

(7) Jag har ont för til at beskrifwa hennes Deijlighet (Dalin, 1730-tal, citerat 
efter Lamm & Hesselman 1919:CIL)

5.2  Ren infinitiv som rektion
Som jag nämnde ovan är beläggen på til + V relativt få. Totalt har jag an-
tecknat 119 belägg varav 71 stycken kommer från 1700-talet. 

5.2.1 Modern svenska
Enligt SAG är det i modern svenska obligatoriskt för infinitivfraser att inledas 
av infinitivmärke när de fungerar som rektion direkt efter preposition (SAG 
3:596). Lundin (1919:156) anför dock flera exempel på hur infinitivmärket har 
utelämnats även efter preposition. Lundins exempel återges i (8) nedan. 

(8) a. Miss H. hade inte haft en tanke på uppsöka mrs G. 
 b. Han är för äkta allmogeman för beröfva sin sång de ärliga uttrycken af 

lidelse.
 c. … du lärde oss gråta för sjunga … [i stället för: ’och icke’]
 d. Man har lagt, för lura staten, / sågspån uti mjöl.
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Carin Pihl (1970) redogör utförligt för bruket av preposition i förbindelse 
med ren infinitiv i Överkalixmålet (Pihl 1970: 554–560) och Hagren anför 
prov också från andra dialekter (2008:153f.). En sökning i Korp visar att fe-
nomenet också förekommer i modern standardsvenska. Det finns belägg 
både från tidningstext och bloggar. I (9) ges några belysande exempel. 

(9) a. När jag gick ut för titta såg jag att hela paradentrén var full av rök. 
(Press 96)

 b. Det var efter dessa samtal som jag beslöt mig för skildra de svenskar 
som … (Press 97)

 c. I tisdags avled han på ett sjukhus efter ha sårats i ett bakhåll. (Press 96)
 d. För den som är intresserad av träffa och se gamla medaljprydda vete-

raner (…) rekommenderas ett besök i Moskva (…). (Bloggmix 2006)

Prepositionerna i (8) och (9) ovan uppfattar jag inte som infinitivmärken. 
Anledningen till detta är att prepositionerna endast tycks ta rena infiniti-
ver som rektioner i specifika lexikala och semantiska kontexter. I (9a) är för 
en markör av finalitet och således semantiskt bunden till kontexten, i (9b) 
däremot är för snarare knuten till matrisverbet (besluta sig för någonting). 
Prepositionsfrasen i (8c) är fritt adverbial och prepositionen är semantiskt 
bunden medan den i (9d) återigen hör samman med matrisverbet (vara in-
tresserad av någonting). För att prepositionerna ska uppfattas som infinitiv-
märken bör man kunna finna dem i kontexter där det saknas motivering för 
prepositionen, dvs. där den inte är lexikalt bunden eller semantiskt moti-
verad. 

5.2.2 Fornsvenska
Beläggen på til + V i fornsvenska är mycket få. Totalt har jag endast funnit 
16 exempel, och då har jag utökat sökningen till att omfatta stora delar av 
Fornsvenska textbankens material. Förutom de exempel som redan diskute-
rats (se (4a–b) ovan) är de äldsta beläggen från sent 1300-tal. Sedan återfinns 
exempel lite varstans ur 1400-talslitteraturen. De äldsta beläggen förekom-
mer endast i specifika kontexter där til antingen har en klart final betydelse 
(jfr (10) nedan) eller där prepositionen kan sägas vara en del av den lexikala 
konstruktionsramen (jfr (11) nedan). 

(10) a. thy wastena klosther haffwer ey annor tilfälle wthsända sina perso-
nor til stwdera (Måns 334, 1519)

 b. jak nidherfoor til Colne til ath thär faa reliquias. som jak oc thär fik … 
(Måns 332, 1518)
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(11) a. nw haffwom wi thima til them fördärffwa (Sdw: MB2: 265)
 b. thu hafwer ey tima til / at thu mit breff alt läsa wil (Sdw: Al 6047)  

(… att kunna läsa hela mitt brev)

Infinitivfraserna i (10a–b) har båda final betydelse (’för att’) och til verkar 
här fungera som en preposition med funktion att markera denna finala an-
vändning av infinitiven. I dessa exempel är alltså til semantiskt bunden till 
den finala konstruktionen. I (11a–b) ser vi hur uttrycket hava tima til kan 
konstrueras både med en bisats och med en infinitivfras (utan at). Här är 
alltså til snarast en del av den lexikala konstruktionsramen, inte ett infini-
tivmärke. 

De fornsvenska beläggen på til + V är alltså få och de verkar följa ett 
mönster där förbindelsen endast uppträder i specifika kontexter. Jag är där-
för inte beredd att analysera til som ett infinitivmärke i fornsvenskan, utan 
ser det som mer rimligt att anta att til här är en preposition som ibland kan 
ta en ren infinitiv som rektion, precis som i modern svenska. 

5.2.3 Äldre och yngre nysvenska
Som jag visat ovan (jfr tabell 2 och figur 1) ökar bruket av til + at + V kraftigt 
under 1500-talet, och jag har argumenterat för att man under denna period 
kan tala om en etablering av ett infinitivmärke til at. Också exemplen på til 
+ V tycks öka något under samma period. I ett betydligt färre antal under-
sökta texter finner jag nämligen fler belägg på til + V. I vissa 1700-talsdramer 
är til + V relativt vanligt (i dramat Kusinerna från 1791 finns hela 55 belägg 
på te + V).  Många av beläggen är av samma slag som de fornsvenska, dvs. 
att til är en lexikalt eller semantiskt motiverad preposition som tar en ren 
infinitiv som rektion. Men det finns också exempel på hur til används i för-
bindelse med ren infinitiv i kontexter där det är svårt att tala om til som en 
del av den lexikala konstruktionsramen eller som en markör av final bety-
delse. Här kan vi alltså tala om en etablering av ett infinitivmärke til. Några 
belysande exempel på detta bruk av til + V ges i (13) nedan. 

(13) a. edra barn som högst ähr till agta (OxBer 15, 1630-tal) 
 b. Män iag, […], hinte och dena gången til härda vt mädh det onda (Horn 

11, 1650-tal) 
 c. Hwa har du då för fler skader te opräkna? (1e Banqueroutieren, 1753) 
 d. Ä de inte Ni, som kom te mej för te berätta hur Ni har hört... (2c Kusi-

nerna, 1791) 

Det verkar alltså som om exemplen där til inte kan knytas till den lexikala 
eller semantiska kontexten inte uppträder på allvar förrän under äldre ny-
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svensk tid. Detta sker alltså parallellt med, eller t.o.m. något senare än, den 
etablering av det sammansatta infinitivmärket til at som jag redogjort för 
ovan (och mer utförligt i Kalm 2014). 

6. Analys och sammanfattning 
I modern svenska liksom i fornsvenska och äldre nysvenska förekommer 
det marginellt att prepositioner tar rena infinitiver som rektioner. Det finns 
inget som tyder på att denna process i sig skulle leda till att prepositionerna 
börjar uppfattas som infinitivmärken eftersom distributionen är begränsad 
till specifika kontexter, antingen sådana där prepositionen är bunden till 
den lexikala konstruktionsramen (t.ex. till ett verb) eller där prepositionen 
har specifik semantisk funktion (t.ex. som markör av final betydelse). 

I äldre fornsvenska liksom i modern svenska är det möjligt för preposi-
tioner att ta infinitivfraser som rektion. Det normala är då att infinitivfrasen 
konstrueras med infinitivmärket att (fsv. at). I äldre fornsvenska och tidig 
yngre fornsvenska är prepositionsstyrda at-infinitiver betydligt ovanligare 
än i dagens svenska och andra prepositioner än til tar endast marginellt infi-
nitivfraser som rektion. Mot slutet av den fornsvenska perioden, och under 
tidig äldre nysvenska i synnerhet, ökar bruket av til-styrda at-infinitiver kraf-
tigt och man kan tala om en etablering av ett infinitivmärke til at hos vissa 
författare. Parallellt med att til-styrda at-infinitiver blir vanligare ökar också 
användningen av til-styrda rena infinitiver, och man kan börja tala om en eta-
blering av ett infinitivmärke til. Denna etablering tycks alltså ske samtidigt 
som, eller t.o.m. något senare än, etableringen av til at som infinitivmärke. 

Faarlund (2004) har argumenterat för att det är strykningen av at efter 
finalt til som leder till att prepositionen til så småningom börjar uppfattas 
som allmänt infinitivmärke. Jag tror inte att detta är hela sanningen bakom 
infinitivmärket til:s historia, i varje fall inte i svenskan. Som jag visat ovan 
förekommer det att prepositioner tar rena infinitiver som rektioner utan 
att dessa för den sakens skull börjar uppfattas som generella infinitivmär-
ken. Det som skiljer til + V från övriga prepositioner i förbindelse med ren 
infinitiv är att det i äldre nysvenska etableras ett infinitivmärke til at. Det 
är när detta infinitivmärke, som är relativt vanligt under 1500- och 1600-ta-
let, får spridning som också til + V får spridning, som ett slags förkortad 
version av til at + V. Jag menar alltså, till skillnad från Faarlund (2004) att 
det inte är själva strykningen av at som gör att til + V får spridning, utan 
att det är spridningen av til at + V som möjliggör en användning av til som 
infinitivmärke. Man kan sammanfatta min tänkta grammatikaliseringsgång 
i sex steg. Dessa återfinns i (14) nedan. Skillnaden mellan Faarlunds och min 
analys ligger alltså i att jag ser steg (v) som den viktigaste orsaken till att til 
börjar uppfattas som infinitivmärke.
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(14)  i.  at + V i finala kontexter
 ii.  at + V i alla argumentspositioner
 iii.  til + at + V i specifika semantiska och lexikala kontexter
 iv.  til +V i samma kontexter som ovan
 v.  til at + V i alla argumentspositioner
 vi.  til + V i alla argumentspositioner
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Appendix: Excerperade texter och digitala korpusar
Äldre fornsvenska
Äldre Västgötalagen (ÄVgL) enl. Holm B 59. SSGL 1, utg. av Collin & Schlyter.
Östgötalagen (ÖgL) enl. Holm B 50. SSGL 2, utg. av Collin & Schlyter.
Upplandslagen (UL) enl. Ups. B 12. SSGL 3, utg. av Schlyter.
Dalalagen (DL) enl. Holm B 54. SSGL 5, utg. av Schlyter.
Hälsingelagen (HL) enl. Ups. B 49. SSGL 6, utg. av Schlyter.
Gutalagen (GL) enl. Holm B 64. SSGL 7, utg. av Schlyter. 
Skånelagen (SkL) enl. Holm B 76. SSGL 9, utg. av Schlyter. 
Fornsvenska legendariet enl. Bureanus (Leg) enl. Holm A 34 (Bureanus). SSFS 7:1, utg. av 

Stephens. 
Fem moseböcker på fornsvenska (MB 1B) enl. Holm A 1. SSFS 60, utg. av Thorell. 

Tidig yngre fornsvenska
Karl Magnus saga (KM) enl. Holm D 4. SSFS 28, utg. av Klemming. 
Barlaam och Josaphat (BJ) enligt A 110. SSFS 28, s. 3–107, utg. av G. E. Klemming. 
Järteckensbok (Jär) enligt A 110. SSFS 22, s. 1–123, utg. av G. E. Klemming.
Sju vise mästare (Svm) enligt D 4. SSFS 28, s. 113–172, utg. av G. E. Klemming.
Helga manna leverne (HML). SSFS 34, utg. av Geete.
Själens tröst (ST) enl. Holm A 108. SSFS 59, utg. av Henning.
Bonaventura betraktelser (Bona). SFSS 15, utg. av Klemming.  
Ängelns diktamen (ÄD). SSFS 14:4, utg. av Klemming. 
Äldsta postillan (MP 1). SSFS 23:1, utg. av Klemming.  
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Sen yngre fornsvenska
Didrik af Bern (Did). SSFS 10, utg. av Hylthén-Cavallius. 
Arvid Siggessons brev (Sigge) I: Gamla papper angående Mora socken II, s. 9–86, utg av L. 

Sjödin.  
Om den heliga fru Karin, S. Birgittas dotter (Karin) I: Jöns Buddes bok, Skrifter utgivna av 

Svenska litteratursällskapet i Finland. 31, s. 191–229, utg. av O. F. Hultman.
Peder Månssons brev (Måns) I: Små stycken på fornsvenska 2, s. 299–336, utg. av R. Geete.
Historia Trojana (Troja) enligt D 4. SSFS 29, s. 1–120, utg. av R. Geete. 
Själens kloster (SKl). SSFS 20, utg. av Klemming. 
Bondakonst (Bond). SSFS 75, utg. av Granlund. Ragvaldi (Ragv). SSFS 7:3, utg. av Stephens. 

Tidig äldre nysvenska
Rasmus Ludvigssons krönika (Ludvig) HH 20:1, s. 1–120.
Berättelse om k. Gustaf I:s sista stunder och död (G1Död) HH 20:2, s. 121–153.  
Hogenskild Bielkes Anteckningar (Bielke) HH 20:4, s. 164–215.
Johan Hands dagbok (Hand) HH 8:3, s. 3–39.
Lars Tungels dagbok (Tungel) HH 22:1, s. 79–191.  
Nils Gyllenstiernas brev och rapporter (Gyllen) HH 30:1, s. 109–232. Endast partierna på 

svenska har excerperats.  
Anna Vasas brev (Vasa) Efter Fornsvenska textbanken. 
Gabriel Gustafsson Oxenstiernas berättelse (OxBer) HH 8:4, s. 3–17.

Sen äldre nysvenska
Andreas Bolinus Dagbok (Bolin) I: En dagbok från 1600-talet, s. 7–89, utg. av E. Brunnström. 

Endast Bolinus anteckningar har excerperats.  
Agneta Horns Beskrivning över min vandringstid (Horn) Nordiska texter och undersökning-

ar 19, s. 3–113, utg. av G. Holm.  
Claes Rålambs diarium under resa till Konstantinopel 1657–1658 (Rålamb) HH 37:3, s. 3–123.  
Erik Dahlbergs dagbok (Dahl) I: Erik Dahlbergs dagbok 1625–1699, s. 3–129, utg. av H. Lund-

ström. 
Eva Oxenstiernas brev (OxBrev) I: Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna – En brefväxling, 

förra delen: s. 229–251, senare delen: s. 175–189, utg. av C. M. Stenbock. Endast 
breven på svenska har excerperats.  

Johan Rosenhanes dagbok (Rosen) I: Johan Rosenhanes dagbok 1652–1661, Kungl. samfundet 
för utgivande av handlingar rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 18, s. 
15–132, utg. av A. Jansson.
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MAGNUS KÄLLSTRÖM

Vikingatidens själ. Ett runord och 
den svenska missionshistorien

ABSTRACT In 1892 Erik Brate published a study on the word själ (‘soul’), 
which occurs in several different variants in the runic inscriptions such as 
sal(u), sil(u), saul, sol, sial(u), and so on. The word is believed to be a loan-
word brought to Scandinavia by the Christian missionaries in the Viking 
period, and Brate suggested that the different variants found in the runic 
inscriptions could be explained by the nationalities of the foreign mission-
aries. For example, according to Brate the variant siāl(a) was based on an 
Old Saxon form probably introduced by German missionaries in the early 
Viking period, while sāl(a) was ascribed to the English mission in the begin-
ning of the eleventh century.

The present study is an attempt to repeat Brate’s study by using the 
runic corpus as it is known today and relating it to modern datings of the 
carvings and different groups of rune stones. Brate distinguished six dif-
ferent variants of the word in question, but only three of them are more 
frequent in the material: sāl(a), siāl(a), and sēl(a). A thorough investigation 
of the inscriptions in Uppland and Östergötland shows that the ‘English’ 
variant sāl(a) is the most common form and is attested earliest in the runic 
corpus. It is established in the beginning of the eleventh century, while the 
‘German’ variants siāl(a) and sēl(a) are not so numerous and seem to belong 
to a somewhat later period. This does not speak in favor for the former 
assumption that siāl(a) is an early loanword brought to Sweden in the days 
of Ansgar.

KEYWORDS rune stones, runic inscriptions, christianization, christian 
prayers, Sweden, Viking Age

De allra flesta runstenar som restes i vikingatidens slutskede är som bekant 
kristna. Detta framgår inte bara av det kristna korset, som pryder många av 
stenarna, utan också av de böner som ofta förekommer i inskrifterna. En av 
dessa som uppträder på flera mälardalska runstenar lyder Guð hialpi hans 
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and ok sālu bætr þan hann gærði til, vilket brukar översättas med ’Gud hjälpe 
hans ande och själ bättre än han förtjänade’. Detta betyder förmodligen 
inte alls det som vi i dag lätt lägger i orden, nämligen att den avlidne varit 
en dålig kristen, utan att denne liksom alla andra var i behov av Guds nåd. 
I denna artikel kommer jag inte att fördjupa mig vidare i just detta uttryck, 
utan koncentrera mig på ett enda ord i bönen, nämligen själ. Detta är ett re-
lativt frekvent ord i de svenska runinskrifterna och om även det medeltida 
inskriftsmaterialet inkluderas finns sammanlagt mer än 250 belägg.

Trots att ordet själ är germanskt till sitt ursprung och i formen saiwala 
finns belagt redan i gotiskan, antas det vara ett lånord i nordiska språk som 
kommit först med den kristna missionen. En anledning är att ordet här bara 
förekommer i sin kristna betydelse och att det saknas hos de isländska skal-
der som har verkat under hednisk tid.

År 1892 publicerade runologen Erik Brate en artikel om detta ord som 
har blivit mycket inflytelserik. Artikeln heter kort och gott Själ och Brate 
har där samlat alla de varianter från runinskrifterna som han kände till: 
sal(u), sil(u), saul, sol, sial(u) etc. Hans bärande idé var att de skiftande for-
merna hade sitt ursprung i att ordet hade lånats vid skilda tidpunkter och 
från olika germanska språk. De som förmedlade orden var de kristna mis-
sionärerna som ömsom var av tysk och engelsk härkomst. 

Brate (1892:8f.) delade upp beläggen i sex olika typer beroende på väx-
lingen i ”Rotstavelsens vokalisatsjon”:

a
au
o
ia (ie, iæ, ea)
iu (io)
i (e, ”dit väl även ai, æ, ö höra”)

Brate menade att det också gick att bestämma tiden för inlånen genom att 
anknyta till olika skeden av den svenska missionshistorien såsom den hade 
framställts av Henrik Reuterdahl i Swenska kyrkans historia (1838–1866). Un-
der den första perioden från och med Ansgars besök på Birka ca 830 och 
fram till och med 980-talet predikade uteslutande tyska missionärer i Sve-
rige (Brate 1892:10ff.). Under de danska kungarna Sven Tveskäggs (990–1014) 
och senare Knut den stores (1014–1035) regeringar kom i stället många eng-
elska missionärer till Norden och då även Sverige. Detta innebar dock inte 
att den tyska missionen upphörde utan ärkebiskoparna i Bremen fortsatte 
att sända sina företrädare till Sverige under hela 1000-talet.

Enligt Brate hörde varianterna med ia och iu (typ 4 och 5) till den äldsta 
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missionsperioden under 800- och 900-talen och utgångspunkten var de for-
mer av ordet som uppträder i den fornsaxiska 800-talsdikten Heliand: seola, 
siola och siole. Till den engelska missionen kring sekelskiftet år 1000 och 
framöver ville han knyta varianterna med a, au och o (typ 1–3) och jämförde 
med fornengelska former som sāwel (-ol, -ul), sāwl, saul etc. Den återstående 
formen där rotvokalen återgavs med runan i med varianter (typ 6) kunde 
enligt Brate ha sitt ursprung i medellågtyskans sēle och borde i så fall till-
skrivas det senare tyska missionsarbetet under 1000-talet.

Brates teori om skilda lån från västgermanska språk har vunnit allmänt 
gillande (se t.ex. Thors 1957:454f.), även om vissa detaljer har ifrågasatts. Ex-
empelvis opponerade sig Josef Reinius (1897–1900:50ff.) tidigt mot härled-
ningen av sial från fsax. seola, siola etc. där Brate också hade haft svårigheter 
att förklara den oväntade övergången från io till ia. Reinius (1897–1900:53) 
föreslog i stället att sial kunde ha sitt ursprung i en fornfrisisk form, en idé 
som också fick stöd av Elis Wadstein (1925:152 med hänvisn.) och som ofta 
återkommer i senare etymologiska ordböcker (se t.ex. SEO art. själ 1, Wes-
sén 2004 art. själ). Helt oemotsagd har dock inte Brates lånordsteori varit. 
Exempelvis hävdade Axel Kock i en serie av uppsatser att samtliga former 
av ordet själ gick att förklara genom inhemska utvecklingar även om dessa 
blev minst sagt komplicerade (se vidare referatet i Thors 1957:454f. med hän-
visn.).

Brate byggde sin framställning på runbelägg som han hade samlat från 
den då tillgängliga litteraturen, och han tog inte hänsyn till att materia-
let både omfattade vikingatida och medeltida belägg utan betraktade det 
närmast synkront. Däremot var han givetvis fullt medveten om att ingen 
inskrift kunde tillhöra de två första århundradena av missionsarbetet, dvs. 
800- och 900-talet.

År 1983 publicerade Eric Segelberg en liknande undersökning rörande 
fördelningen mellan ordet ande och de olika varianterna av själ i runin-
skrifterna. De senare delade Segelberg (1983:52) upp i ”engelska” och ”tys-
ka” former med hänvisning till de Vries (1961:460), men han nämner inget 
om Brates tidigare undersökning. Enligt Segelberg (1983:52) finns en klar  
”[e]ngelsk dominans” i inskrifterna i Uppland, Västmanland samt Norge 
och en ”tysk i Danmark och på Gotland”. I övriga svenska landskap menar 
han (1983:52) att ”läget” är ”mera balanserat”.

När Brate gjorde sin undersökning låg verket Sveriges runinskrifter ännu 
i sin linda, och det skulle dröja ytterligare ett antal år innan det första ban-
det publicerades. I dag är inte bara större delen av runmaterialet sakkun-
nigt granskat och utgivet, utan vi har dessutom helt andra sökmetoder, inte 
minst genom Samnordisk runtextdatabas. Möjligheterna till findatering 
av runstensmaterialet har också ökat sedan Brates tid, framförallt genom 
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den arkeologiska stildatering som har utarbetats av Anne-Sofie Gräslund.1 
Dessutom har vi i dag en bättre kännedom om förhållandet mellan enskilda 
runristare, framförallt i det runstensrika Uppland.

Det kunde därför vara intressant att göra om Brates undersökning och 
se vilket utfall den får om man går in mer i detalj och dessutom försöker 
skikta de olika varianterna kronologiskt inom olika områden. Detta bidrag 
skall ses som en första skiss där jag prövar detta angreppssätt i några svenska 
landskap. Jag kommer också att koncentrera mig på de vikingatida inskrif-
terna, eftersom det bara är i dessa som variationen finns. I de medeltida 
runinskrifterna – med 85 belägg – uppträder i stort sett bara varianten sial, 
dvs. samma form som finns i medeltida manuskript (fsv. sial, siæl, se Schly-
ter:545; Söderwall 2:342ff.). Här är variationen borta.

Beträffande det vikingatida materialet är det i vissa fall något problema-
tiskt hur de olika varianterna skall återges med normaliserad text. I Svenskt 
runordsregister (Peterson 2006) har sāl(a)/sēl(a)/siāl(a) valts som uppslags-
form för hela ordgruppen, även om återgivningen av rotvokalen i vissa be-
lägg talar för att uttalet ibland kan ha varit ett annat (t.ex. siaol Ög 74, siulu 
U 440). Eftersom ordet enbart är belagt i oblik form och då företrädesvis i 
dativ singularis är det ofta omöjligt att avgöra om ordet haft stark eller svag 
böjning. Skrivningar av typen salu, silu etc. i dativ kan teoretiskt sett vara 
både och, medan sal, sil m.fl. måste återge en stark form. Den enda säkert 
belagda genitivformen (i sammansättningen sialu*botar U 347) visar att or-
det i detta fall har böjts svagt och följaktligen haft grundformen siāla.

De vikingatida beläggen för ordet själ uppgår till drygt 160 inom det 
medeltida Sveriges gränser inklusive Gotland. Ordet är företrätt i de flesta 
landskap som har runstenar, men en stor andel finns inte oväntat i det run-
stensrika Uppland. I Tabell 1 har jag grupperat beläggen efter beteckningen 
av stamvokalen på samma sätt som Brate har gjort och ordnat dem geogra-
fiskt från söder till norr.

1 Denna nu välbekanta typologi bygger på olika element i ornamentiken och framförallt 
på utformningen av rundjurets huvud som med hjälp av väldaterat arkeologiskt ma-
terial har knutits till olika tidsperioder. Rundjur med profilsett huvud (förkortat Pr) 
omfattar följande perioder: Pr 1: ca 1010–1040, Pr 2: ca 1020–1050, Pr 3: ca 1045–1075, 
Pr 4: c. 1070–1100, Pr 5: ca 1100–1130. Till dessa kommer ristningar som saknar orna-
mentik och där runslingan har rak avslutning, vilka antas kunna härröra från tiden ca 
980?–1015, samt ristningar med rundjurshuvudet i fågelperspektiv, vilka har förts till ca 
1010–1050 (Gräslund 2006:126). En grupp med stenar, där runslingan går samman med 
ett centralt placerat kors har getts den vitsiga beteckningen Korsbandsstenar och antas 
tillhöra 1000-talets första hälft. För en närmare beskrivning av de olika grupperna, se 
t.ex. Gräslund 2006. För en problematisering av förhållandet mellan de olika och grup-
perna av den absoluta kronologin, se Källström 2007:64–75. De stildateringar som anges 
i denna uppsats är hämtade från Samnordisk runtextdatabas version 2014.
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Endast i ett enda landskap finns alla sex typerna representerade, nämligen 
Östergötland. I övriga fall är variationen mycket stor. Södermanland sak-
nar typ 2 och 5, Uppland typ 2 och 3. I andra landskap finner man en mer 
likartad fördelning mellan de olika varianterna. Småland, Närke och Väst-
manland har exempelvis bara belägg på typ 1 och 6. Norr om Uppland – i 
Gästrikland, Hälsingland och Medelpad – förekommer endast typ 1, vilket 
dock delvis kan bero på att beläggen är mycket få (i Hälsingland och Med-
elpad endast ett per landskap). Märklig är den likhet som kan iakttas mel-
lan Västergötland och Gotland, som båda saknar exempel på den annars så 
frekventa typ 1. 

Utrymmet tillåter inte en detaljgranskning av beläggen på ordet själ i 
alla landskap, utan jag har valt att skärskåda de två landskap som har flest 
vikingatida belägg, nämligen Uppland och Östergötland. 

Uppland
I Uppland finns inte mindre än 73 förekomster av ordet själ, vilket nästan 
motsvarar hälften av alla vikingatida belägg från Sverige. Beläggsamlingen 
framgår av Tabell 2, där de har fördelats på Brates sex typer.

 Typ 1: Typ 2: Typ 3: Typ 4: Typ 5: Typ 6: Obest./ Summa:
	 ɑ ɑu o iɑ iu i defekt

Småland 2 – – –  –  6 1 9

Öland 3 1 – 3 1 – 1 9

Gotland – – 1 3 – 2 1 7

Västergötland –  1 – 1 – 2 1 5

Östergötland 5  4  1  4  6  1  3  24

Närke  1  –  –  –  –  1  –  2

Södermanland  8  –  2  3  –  7  3  23

Västmanland  3  –  –  –  –  2  –  5

Uppland  47  –  –  14  1  5  6  73

Gästrikland  3  –  –  –  –  –  –  3

Hälsingland  1  –  –  –  –  –  –  1

Medelpad  1  –  –  –  –  –  –  1

Summa  74  6  4  28  8  26  16  162

Tabell 1. De olika skrivningarna för ordet själ ordnade efter Brates sex typer samt geografiskt efter 
landskap från söder till norr
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1.  sal (U 30, U 38(?)2, U 276, U 372, U 690, U 724, U 808, U 813, U 815, U 
819, U 867, U 873, U 940, U 947), salu (U 69, U 108, U 114, U 160, U 201, 
U 241, U 327, U 338, U 341, U 345†, U 358, U 431, U 438, U 490, U 504, U 
512, U 518, U 539, U 540, U 586, U 613, U 617, U 668, U 701†, U 866, U 956, 
U 998, U 1145, U 1149), sahlu (U 1039), sa[l]… (U 371), [sal…] (U 374), salo 
(U 828)

2.    – 
3.  – 
4.  sial (U 56, U 129, U 312, U 496, U 696, U 722, U 1011, U 1036, U 1122, U 

Fv1959;196), sialu (U 272, U 334, U 920), sialua·botar (U 347)
5.  siulu (U 440) 
6.  sil (U 2†), silu (U 363†, U 461, U 681), selu (U 323), (+ ev. siluaus U 996)

Defekta: …aḷu (U 302), s-lu (U 419), -el (U 727), …l (U 807), sa… (U 
ATA3500/43), …u (U Fv1979;244B) 

Som framgår av tabellen är sāl(a) den mest frekventa varianten i Uppland 
och den är också spridd över hela landskapet (se Karta 1). Samtidigt är det 
tydligt att beläggen ofta är knutna till specifika grupper av runstenar. En 
utgörs av de s.k. oornerade stenarna, vilka antas tillhöra de två första decen-
nierna av 1000-talet och som svarar för 14 av beläggen för denna variant (se 
Karta 2). 

Den förekommer också i fyra inskrifter, som har tillskrivits runristaren 
Ulv i Borresta. Hans runstenar är nära relaterade till gruppen av oornera-
de stenar och är av allt att döma ungefär samtida med dessa (se Källström 
2007:267 med hänvisn.). Båda grupperna uppträder också i samma område, 
nämligen sydöstra Uppland.

En annan stor grupp utgörs av runstenar av den kände runristaren 
Åsmund Kåresson, som använder ordet sāl(a) i minst 11 av sina uppländska 
inskrifter. Åsmund har förmodligen påbörjat sin verksamhet under 1030-ta-
let, men även fortsatt under den andra hälften av 1000-talet (se diskussion 
hos Källström 2007:281 med hänvisn.). Hans ristningar har en betydligt 
större spridning än de två tidigare nämnda grupperna och omfattar även 
norra Uppland (se Karta 2).

Dessa tre grupper (de oornerade runstenarna, Ulv i Borresta och 
Åsmund) svarar faktiskt för 62 % av de uppländska beläggen för sāl(a) och 
så gott som alla förekomster av denna variant i östra och norra Uppland. I 
övrigt är det egentligen bara en uppländsk runristare som har använt denna 

2 Det är möjligt att ordet i stället skall läsas isal, vilket också kan tolkas som ett omkast-
ningsfel för sial (jfr det föregående ordet hiebli för hiɑlpi i samma inskrift.)

Tabell 2. De uppländska beläggen för ordet själ ordnade efter Brates sex typer

•
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Karta 1. Spridningen av beläggen för varianten sāl(a) (Brates typ 1) i de uppländska runinskrif-
terna.

Karta 2. Beläggen för varianten sāl(a) (Brates typ 1) i de uppländska runinskrifterna knutna till 
särskilda grupper av runstenar eller enskilda runristare.
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variant i någon större utsträckning, nämligen Balle. Han hade i huvudsak 
sin verksamhet förlagd till den västra delen av landskapet och av beläggen 
från denna del av Uppland härrör inte mindre än sju från hans ristningar. 

Bland övriga namngivna runristare förekommer varianten sāl(a) ganska 
sporadiskt, men den kan beläggas hos Kjule (U 1039), Likbjörn (U 867), Tid-
kume (U 828), Visäte (U 613, U 668), Äsbjörn (U 947) och Öpir (U 940). Av 
dessa tillhör Öpir, men troligen också Kjule och Likbjörn, det allra yngsta 
skiktet av uppländska runristare, vilket visar att denna variant har varit i 
bruk i Uppland åtminstone fram till slutet av 1000-talet.3

Beläggen för varianten siāl(a) (Brates typ 4) är inte alls lika många. Or-
det förekommer endast 13 gånger som simplex samt en gång i sammansätt-
ningen siālubōt f. (U 347) (se Karta 3). Ett par av förekomsterna härrör från 
ristningar som kan tillhöra ett äldre skikt, dock inte det allra äldsta. Hit 
hör U 56 som har förts till Pr 2 och U 920 som har bestämts som en s.k. 
korsbandssten. Enligt den föreslagna absoluta kronologin bör dessa stenar 
tillhöra 1000-talets andra fjärdedel. Huvuddelen av runstenarna med siāl(a) 
tillhör dock stilgrupperna Pr 3 och Pr 4 med en stor övervikt för den sist-
nämnda. Dessutom förekommer ett belägg på en massiv gravkista av sand- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 De signerade inskrifterna av Kjule respektive Likbjörn tillhör alla stilgruppen Pr 4 med 
undantag för U Fv1976;104 som har stilbestämts som ”Pr 2?”. Det är dock ytterst tvek-
samt om denna bedömning av den sistnämnda mycket atypiska ristningen är riktig. 

Karta 3. Spridningen av varianten sāl(a) (Brates typ 4) i de uppländska runinskrifterna.
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sten funnen i Hammarby kyrka (U Fv1959;196) samt i en ristning i fast häll, 
som antas vara så sen som från omkring år 1100 (U 347, se UR 2:94).

Bland de runristare som har svarat för dessa belägg finns ett par mer 
produktiva som Balle (U 696, U 722) och Öpir (U 312 samt eventuellt U 129), 
men flera härrör från mindre namnkunniga runristare som Olev (U 272), 
Kättil (U 334) och Önjut (U 1011, U 1122). 

För siōl(u) (Brates typ 5) finns i det uppländska materialet bara ett enda 
belägg. Det förekommer på en liggande gravhäll i Odensala kyrka (U 440) 
och är skrivet siulu.

Även varianten sēl(a) (Brates typ 6) är ganska sällsynt och uppträder 
endast i 5 inskrifter (se Karta 4). Hit hör möjligen också sammansättningen 
siluɑus på U 996 under förutsättning att förleden här återger en form av 
ordet själ och inte en motsvarighet till fvn. sæla f. ’lycka, sällhet’, vilket är 
lika möjligt (se UR 4:171). Ett av beläggen för sēl(a) finns på en runsten i 
gruppen av oornerade stenar (U 323, skrivet selu), medan de övriga är gan-
ska jämnt fördelade över stilgrupper Pr 2–4.4 En numera försvunnen sten 
har tillskrivits ristaren Balle (U 2†), men i övrigt härrör beläggen från olika 
anonyma ristare.

Som har framgått ovan är alltså sāl(a) den form som är tidigast belagd 
i Uppland. Vi finner den först i den östra delen av landskapet i början av 
1000-talet och den är sedan i bruk fram till århundradets slut. Denna variant 
svarar mot den västnordiska formen av ordet själ, fvn. sál(a), och anses, som 
nämnts, ytterst gå tillbaka på fornengelska varianter av ordet. 

Formen sēl(a), som har antagits återspegla det mlt. sēle, finns på en sten 
i den tidiga gruppen av oornerade stenar, men verkar i övrigt tillhöra en se-
nare del av 1000-talet och den är dessutom mycket sällsynt. Inte heller vari-
anten siāl(a), som slutligen kommer att bli den segrande formen, är särskilt 
tidig eller frekvent i Uppland. De äldsta beläggen härrör från 1000-talets 
andra fjärdedel och varianten har liksom sēl(a) sin tyngdpunkt vid århund-
radets slut. Detta ger inget stöd för att siāl(a) skulle vara en gammal form 
som introducerades redan i samband med den tyska missionen under 800- 
och 900-talen.

Även om sēl(a) och siāl(a) uppträder något senare än sāl(a) bör det no-
teras att de har varit gångbara samtidigt i Uppland och att det finns ristare 
har använt alla tre. Hos Balle, som även var verksam i Södermanland, är ex-
empelvis sāl den dominerande formen, men i hans inskrifter förekommer 
även siāl och sēl(u).

4 U 363† (Pr 4?), U 461 (Pr 2), U 681 (Pr 2–3?), U 727 (Pr 3). Avbildning saknas av U 2†. U 
996 tillhör Pr 4. 
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Östergötland 
De östgötska beläggen på ordet själ uppgår till 24, vilket motsvarar ungefär 
en tredjedel av de uppländska. Skrivningarna är däremot mer varierade och 
det är som nämnts endast i detta landskap som samtliga av Brates sex typer 
finns representerade.

Tabell 3. De östgötska beläggen för ordet själ ordnade efter Brates sex typer

1. sal (Ög Fv1943;317A), saalu (Ög 201, Ög 231, Ög 240), snlu (Ög 220) 
2. saul (Ög 97, Ög 99, Ög 152), saol (Ög Fv1943;317B)
3. sol (Ög ATA322-165-2006B)
4. sial (Ög Fv1958;252), sialu (Ög 41†, Ög 102, Ög 160) 
5. seol (Ög 113), siol (Ög 213), siaol (Ög 74, Ög ÖFT1875;101†), 
 siao- (Ög Hov11;21), [sihol] (Ög 51)
6. selu (Ög 154)

Defekta: s… (Ög ATA4197/55). Svårbestämda: [sienb] (Ög 53†), saflu (Ög 
239).

Karta 4. Spridningen av beläggen för varianten sēl(a) (Brates typ 6) i de uppländska runinskrif-
terna.
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Karta 5. Spridningen av beläggen för varianterna sēl(a), saul, sōl (Brates typ 6) i de östgötska 
runinskrifterna.

Den senvikingatida runtraditionen i Östergötland är rätt annorlunda jäm-
fört med den uppländska och omfattar inte bara runstenar utan också en 
stor grupp av liggande gravhällar och kistformade gravmonument. De flesta 
av beläggen för ordet själ härrör från den senare gruppen. Förhållandet mel-
lan runstenarna och de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland har 
studerats av Cecilia Ljung, som har kunnat konstatera att det finns en tydlig 
tidsmässig överlappning i ornamentiken på de båda monumenttyperna och 
att de delvis måste ha existerat parallellt (Ljung 2013:51–53). Hon har också 
visat att ornamentiken kan användas för att göra en kronologisk skiktning 
av gravmonumenten (Ljung 2009:169–175).

Om man studerar utbredningen av de skrivningar som antas återgå på 
engelska former, dvs. salu, saul, sol etc. (typ 1–3), verkar dessa förekomma 
vid sidan av varandra utan att det går att se något tydligt mönster (se Karta 
5). Möjligen kan det noteras att saul är vanligare på resta stenar, medan salu 
(med varianter) dominerar på gravmonumenten. Samtidigt rör det sig om 
mycket små siffror. Däremot är det slående att flera av de aktuella gravhäl-
larna (Ög Fv1943;317A, Ög 240, Ög Fv1943;317B) av ornamentiken att döma 
tillhör ett äldre skikt, som kan dateras till tiden före 1000-talets mitt. Även 
runstenarna ser ut att härröra från samma period. Två saknar helt orna-
mentik, en bär ett rundjur avbildat i fågelperspektiv medan en fjärde har 
bestämts som tillhörande Pr 2.



162

Går vi till de varianter av själ som har antagits ha tyskt ursprung kan det 
konstateras att varianterna sial(u), siol, siaol etc. är välbelagda och att de 
nästan bara förekommer på gravmonument (se Karta 6). Dessa bär också 
i de flesta fall en ornamentik av yngre typ och bör ha tillkommit under 
1000-talets andra hälft. På kartan ser det också ut som om det skulle finnas 
en geografisk fördelning mellan formerna med ia å ena sidan och io eller iɑo 
å den andra. De förra påträffas i huvudsak i de centrala delarna av landska-
pet, medan de senare har en västlig utbredning mot Vättern.5 Också skill-
naden mellan formerna med ändelsen -u (sialu) i öster och de ändelselösa 
varianterna (siol,	siɑol) i väster kan vara värd att uppmärksamma. Kanske 
avspeglar skrivningarna io,	iɑo här verkningen av ett tidigare u-omljud och 
formerna bör i så fall kanske helst tillskrivas en lokal utveckling och inte 
tolkas som tecken på lån. Visserligen är det relativt ovanligt att omljuds-
produkten markeras i runinskrifterna, men i dessa fall är det svårt att ge en 
bättre förklaring åtminstone till skrivningen iao (jfr Brate i ÖgR:52, Wil-
liams 1990:110f.). Samtidigt måste det påpekas att likande skrivningar också 
finns på annat håll som siul (Öl 46) och siulu (U 440).

5 Belägget [sienb] på den försvunna Ög 53† har tidigare restituerats som sialu (se ÖgR:54), 
men utifrån träsnittets sien… borde ett siaol (skrivet siaol) vara minst lika möjligt eller 
kanske t.o.m. sannolikare.

Karta 6. Spridningen av de östgötska beläggen för varianterna siāl(a) och siōl(a) (Brates typ 4–5) 
i förhållande till monumenttypen (runsten/gravhäll).
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Varianten sēl(a) är i Östergötland bara representerad med ett enda belägg 
(skrivet selu) och uppträder på en runsten i den östra delen av landskapet 
(Ög 154). Rundjuret är här avbildat i fågelperspektiv och stenen tillhör alltså 
den grupp som Gräslund vill förlägga till perioden ca 1010–1050.

Det mönster som fanns i Uppland ser alltså ut att med vissa variatio-
ner upprepas i Östergötland. De ”engelska” formerna är tidigast belagda, de 
”tyska” uppträder först under en något senare period. 

Slutsatser
Enligt runinskrifternas vittnesbörd var det varianten sāl(a) som först fick 
genomslag på svenskt område och den verkar ha varit väl etablerad redan 
i början av 1000-talet. Detta stämmer också bra med en del andra källor. 
Enligt Adam av Bremen (bok 2 kap. 57) lät t.ex. den norske kungen Olav 
Haraldsson sända engelska missionsbiskopar till Sverige under just denna 
period (Adam av Bremen 1984:102). Ordet själ behöver dock inte bara ha 
förmedlats av hitresta missionärer utan också av de svenskar som hade fär-
dats västerut. Om runristaren Ulv i Borresta, som använder varianten sāl(a), 
vet vi exempelvis genom runstenen U 344 att han hade besökt England inte 
mindre än tre gånger. 

Den bild som de ovan undersökta inskrifterna i Uppland och Öster-
götland förmedlar, ger dock sannolikt inte hela sanningen, utan man skall 
säkert även räkna med lokala variationer. I Småland dominerar exempelvis 
sāl(a) (se Tabell 1) och här är det i stället denna variant som uppträder i de 
äldsta ristningarna (dvs. de som saknar ornamentik).

I samband med kyrkoorganisationen är det dock formen siāl som slut-
ligen segrar. Varianten sāl(a) som av runinskrifterna att döma har varit den 
vanligaste i Uppland under 1000-talet försvinner spårlöst förmodligen före 
år 1100. I de östgötska runinskrifterna som har undersökts ovan är det ganska 
tydligt hur siāl(a) med varianter ersätter det äldre sāl(a) redan vid 1000-ta-
lets mitt. I Uppland är däremot sāl(a) i bruk ännu vid århundradets slut, 
även om exemplen inte är lika många som i början av runstensperioden. 

Att siāl slutligen blir den normala formen kan, som det har föreslagits, 
bero på ett starkt tyskt inflytande i samband med att kyrkan fick en fastare 
organisation. 

Runinskrifterna låter oss inte följa ordet själ i svenskan längre tillbaka än 
ca år 1000 och vi har inga möjligheter att bedöma vilka former som kan före-
kommit innan dess. Det finns dock ett intressant fenomen som kan vara värt 
att uppmärksamma i detta sammanhang, nämligen uttrycket ande och själ som 
emellanåt möter på runstenarna. Enligt vanlig uppfattning har det inte funnits 
någon betydelseskillnad mellan dessa ord i detta skede utan de antas ha varit 
i stort sett synonyma (se t.ex. Thors 1957:453; Williams 1996:67 med hänvisn.). 
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Ordet and är i de uppländska runinskrifterna mer än dubbelt så van-
ligt som själ (ca 130 belägg), men anses till skillnad från detta ha varit ett 
inhemskt ord, som har getts en ny kristen betydelse (se Thors 1957:418f.). 
Enligt Carl-Eric Thors (1957:453) är det tänkbart ”att siäl var det äldre or-
det, vilket var mer känt bland folket och därför brukades som förklaring till 
and”. Om and är det inhemska ordet borde det dock ligga närmare till hands 
att anta att förhållandet har varit det omvända och att det i stället är and 
som förklarar siäl. I Uppland är det dessutom bara på de allra äldsta stenarna 
– de oornerade runstenarna och hos Ulv i Borresta – som uttrycket ande och 
själ förekommer, medan man i bönerna på yngre runstenar i regel har nöjt 
sig med ett av orden. Runristaren Åsmund Kåresson använder exempelvis 
både and och sāl(a), men aldrig i en och samma inskrift.

Det är inte omöjligt att de tidiga runstensbönernas ande och själ ger ett 
exempel på det som har kallats oegentlig dubbelöversättning och som kan fö-
rekomma när nya ord introduceras i språket (se t.ex. Haugen 2007:104f. med 
hänvisn.). Om det rör sig om detta fenomen har det kanske inte varit ett 
alltför stort avstånd mellan introduktionen av ordet själ på svenskt område 
och de allra tidigaste runbeläggen, åtminstone inte i Uppland. 
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ERIK MAGNUSSON PETZELL

Svensk ordföljd i stockholmsk  
lågtyska

ABSTRACT Petzell (2014) claims that the usage in older Swedish of the 
word order VfOVi, whereby the finite verb (Vf) comes before, and the 
non-finite verb (Vi) comes after the object (O), was adapted to Middle Low 
German (MLG) during the 15th and 16th centuries. However, Petzell (2014) 
argues, the adaptation was incomplete: the over-all frequency of VfOVi, 
which was lower in MLG than in Old Swedish (i.e. pre-15th century), appears 
to have been transmitted, but not its distribution; in MLG, unlike any vari-
ety of older Swedish, VfOVi was, by and large, a main clause phenomenon. 
In this paper, I show that it is misleading to characterise the MLG influence 
as incomplete. In fact, there appears to have been a mutual transference of 
syntactic patterns between MLG and Swedish. Investigating MLG docu-
ments written in 15th century Stockholm (rather than MLG texts from the 
continent), one finds that VfOVi is used in the same fashion as in contem-
porary Swedish: it is almost as common in subordinate clauses as it is in 
main clauses. This local anomaly, as it were, can in turn be analysed as a con-
tact induced simplification, having originated in second language-learning. 
If second language-traits were indeed incorporated in the MLG contact va-
riety of Stockholm, active bilingualism must have been commonplace. This 
conclusion is quite contrary to what has been the prevailing view among 
contact linguists during the last decades.

KEYWORDS language contact, Old Swedish, Middle Low German, OV 
word order, subordinate clauses, bilingualism

1. Inledning1

Petzell (2014) (i fortsättningen benämnd P14) hävdar att användningen av 
så kallad omfattningsordföljd i äldre svenska kom att anpassas till lågtyska  
 
1 Jag vill tacka Stefan Mähl (Uppsala) för värdefulla synpunkter på en tidigare version av 

denna uppsats.
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under senmedeltiden, men bara delvis; omfattning innebär att objekt och  
andra argument står mellan (”omfattas av”) det finita och infinita verbet 
(som i sekvensen ville mat äta). Enligt P14 blev den svenska omfattningens 
frekvens mer lik den lågtyska, däremot inte dess distribution; ordföljdsty-
pen skall ha varit begränsad till huvudsatser i lågtyska men lika gångbar i 
huvudsatser som bisatser i svenska. 

I denna uppsats skall jag försöka visa att den ofullständighet i svenskans 
anpassning till lågtyska som betonas i P14 bara är skenbar och att det snarast 
rör sig om ett ömsesidigt utbyte. Granskar man lågtyska texter som skrivits 
i Stockholm vid denna tid (istället för kontinental lågtyska som i P14), fin-
ner man nämligen att omfattningsordföljden har samma distribution som i 
svenska. Denna lokala avvikelse kan i sin tur analyseras som en kontaktbe-
tingad förenkling med sitt ursprung i svenska L2-inlärares misstag. 

Att inlärarförenklingar således inkorporeras i den lokala lågtyska va-
rieteten tyder på att aktiv tvåspråkighet måste ha varit tämligen utbredd. 
Att så verkligen var fallet i de skandinavisk-lågtyska kontaktområdena har 
man i den traditionella nordistiken också utgått ifrån (Wessén 1954; jfr även 
Moberg 1989). Sedan början av 1990-talet har forskningen emellertid ställt 
sig alltmer tveksam till denna gamla sanning (se t.ex. Jahr 1995a, Braunmül-
ler 1995, 2002). Numera är det snarast hypotesen om väsentligen receptiv 
tvåspråkighet som får betraktas som omarkerad (jfr Jahr & Elmevik 2012a). 
Med mitt bidrag vill jag med andra ord påminna om att även relativt nya 
sanningar kan behöva ifrågasättas.

2. Bakgrund
Ursprunget till Hansan brukar ofta ledas tillbaka till (ny-)anläggningen av 
Lübeck kring mitten av 1100-talet, och ännu idag lever den på sätt och vis 
kvar, exempelvis i officiella nordtyska stadsnamn (jfr Hansestadt Bremen, 
Rostock, Lübeck, Hamburg etc.).2 I praktiken var emellertid dess betydelse 
som politisk och ekonomisk makt i Nordsjö- och Östersjöregionerna som 
störst från 1300-talets mitt fram till reformationstiden (för en kritisk histo-
risk överblick, se Wubs-Mrozewicz 2013:12ff.). 

Det är också under denna glansperiod som det medellågtyska språ-
ket (Hansans lingua franca) utövade sitt största inflytande. Medellågtyskt 
skriftspråk har visserligen en äldre historia än så; det välkända verket Sach-
senspiegel är exempelvis tillkommet under tidigt 1200-tal. Som kanslispråk 
i de viktiga hansastäderna vinner medellågtyskan dock insteg påfallande 
sent. Stadskansliet i Lübeck går exempelvis över från latin till lågtyska först  
 
2 Om Hansans seglivade roll just i Nordtyskland, i synnerhet förbundet Hamburg-Bre-

men-Lübeck, se Pelus-Kaplan (2013)
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framåt slutet av 1300-talet (Peters 1995). 1400-talet framstår således som det  
viktigaste seklet för den internationella medellågtyskan.

Inom nordistiken har man i olika vågor ägnat sig åt lågtyskans infly-
tande på de skandinaviska folkspråken. Tidigt studerade man inlemmandet 
av lågtyska lånord (t.ex. Holst 1903, Höfler 1931–32). Sedan slutet av 1970-ta-
let har man alltmer fokuserat själva kontaktsituationen (t.ex. Elmevik 1979, 
Moberg 1989, Braunmüller & Diercks 1993, Braunmüller 1995, Jahr 1995b, 
Jahr 2000, Jahr & Elmevik 2012b). 

Det omvända, dvs. svenskans eller de andra skandinaviska språkens på-
verkan på lågtyska, har knappast utretts mer systematiskt. Den enda för-
djupade studie jag känner till är Mähls monografi från 2008 (Mähl 2008), 
där den stockholmska lågtyskans stavning, böjning ordbildning och lexikon 
kartläggs. Olika variantformer knyts till olika lågtyska områden på konti-
nenten. Även svenska inslag undersöks. Dock är dessa rätt få: ”Insgesamt 
kann festgestellt werden, dass der schwedische Einschlag in den mittelnie-
derdeutschen Quellen aus Stockholm nicht umfassend ist” (2008:134). Vi får 
anledning, lite längre fram i denna uppsats, att återkomma till den stock-
holmska lågtyskan, då till dess syntax. 

3. Petzell (2011) – svensk och lågtysk OV-ordföljd
P14 tar sin utgångspunkt i en tidigare studie av svensk OV-ordföljd, näm-
ligen Petzell (2011). Där delas de svenska OV-mönstren in i fyra huvudty-
per; se (1) nedan. Den sista typen, VfOVi, dvs. satser där det finita (Vf) och 
infinita (Vi) verbet ”omfattar” O, är den enda typ som förekommer i både 
huvudsats ((1d)) och bisats ((1dʹ). 

(1) a. när hertigen thetta sågh OVf
  (G-hjelm:259)3

 b. när the nu them förbij gåt hafwer (Kiöping:3) OViVf
 c. tå iagh mitt ährende hadhe uthrättat  OVfVi
  (Gyll:16)
 d. Allir skulu kirkiu dyrka (UL:15) VfOVi 
 dʹ. at hon mate eigh thaen dagh maesso höra VfOVi
  (Fleg:11) 

Samtliga typer, utom just bisatsförekomst av omfattning (dvs. (1dʹ)), kan P14 
belägga i de medellågtyska källor som excerperas; det rör sig om 15 sidor ur 
verket Broder Rusche (från 1488) och de fyra första verserna av Första mose-
bok i Lübecker Bibel (från 1494). I den medellågtyska som undersöks verkar 

3 Understrykningen i exempel och citat är här och i fortsättningen min.
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med andra ord omfattningen vara en ren huvudsatsordföljd. P14 förutsätter 
därför, dock utan att presentera några kvantitativa uppgifter, att omfatt-
ningens relativa frekvens bör ha varit lägre i lågtyska än i svenska, eftersom 
dess distribution alltså var snävare.4 

Att svenskans totala omfattningsanvändning minskar under övergången 
mellan fornsvenska och nysvenska (vilket redan Petzell 2011 visar) måste då 
bero på att omfattningsfrekvensen har anpassats till den vid denna tid infly-
telserika lågtyskan. Utmärkande för anpassningen är emellertid att den inte 
är fullständig; även om omfattningen blir ovanligare, som i lågtyska, är den 
fortfarande jämt spridd över bisatser och huvudsatser, som i fornsvenskan. Att 
anpassningen således är ofullständig tyder, enligt P14, på att de svenska språk-
brukarnas kunskap om lågtyska var ofullständig. Den slutsatsen tas i sin tur till 
intäkt för att det inte kan ha förekommit någon utbredd aktiv tvåspråkighet.

4. Olika lågtyskor, olika OV-bruk 
Att svenskans anpassning var ofullständig förutsätter emellertid att den an-
passats till kontinental lågtyska; det är bara sådan lågtyska som P14 tar hän-
syn till. Men när man söker svenskans lågtyska förebild vid denna tid är det 
egentligen rätt långsökt att bege sig till norra Tyskland. Lågtyska användes 
ju både i tal och i skrift över hela Skandinavien, och det är naturligtvis dessa 
olika lokala yttringar av lågtyska som de olika skandinaviska språken i första 
hand har varit i kontakt med. Det är också centralt att man inte bortser ifrån 
att påverkan i någon mån bör ha varit ömsesidig. 

4.1. Material
I det följande presenterar jag en undersökning av OV-ordföljd i medellåg-
tyska med särskilt fokus på skillnaden mellan kontinentalt och svenskt bruk. 
Jag har studerat sex brev skrivna på lågtyska i Stockholms kanslimiljö under 
slutet av 1400-talet (se närmare Mähl 2014:52–54, 163–164). Därtill har jag 
excerperat de sex första verserna i Första mosebok och de sju första verserna 
i Andra mosebok i Lübecker Bibel från 1494. Det rör sig alltså dels om samma 
lågtyska bibelmaterial från kontinenten (Lübeck) som P14 bygger på, fast i 
större omfattning, dels om svensk lågtyska (från Stockholm). För den kon-
tinentala lågtyskan hämtar jag också jämförelseuppgifter från Mähl (2014).5 

4 Att döma av min utökade och kvantifierade studie är detta riktigt, som vi skall se längre 
fram.

5 Att mitt skandinaviska och mitt kontinentala material representerar olika texttyper 
kan verka problematiskt. Det finns emellertid ingenting som tyder på att förekomst av 
bisatsomfattning skulle påverkas av genre på något avgörande sätt: det som hos Mähl 
(2014) närmast svarar mot bisatsomfattning (nämligen Distanzstellung; se vidare slutet 
av avsnitt 4.3 nedan) är exempelvis lika ovanligt i urkunder från nordtyska städer som i 
hans medellågtyska korpus i stort (för fler detaljer, se a.a.:235–237).
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4.2. Excerperingsmetod
Låt oss inledningsvis beakta de medellågtyska exemplen i (2) nedan. I likhet 
med P14 är jag intresserad av förekomst av objekt (som my i (2c) och gelt i 
(2d) nedan) och predikativ (som vifhundert iar old i (2a) och see i (2b)) som 
föregår en eller flera verbformer. Jag urskiljer med andra ord samma fyra 
huvudtyper som i (1) ovan. Liksom P14 använder jag beteckningen O som en 
allmän term för alla preverbala argument, och Vf och Vi för finit respektive 
infinit verb. Utestängda från OV-kategorin är däremot belägg som enbart 
innehåller adverbiella led pre- eller interverbalt (jfr prepositionsfrasen yn 
dyne hand i (2e)). Sådana mönster finns nämligen inte med i undersökning-
en av fornsvensk OV-ordföljd i Petzell (2011), med vilken jag strax nedan 
jämför mina medellågtyska resultat.6 

(2) a.  Do  Noe vifhundert  iar  old  was (1. Mos. 6) OVf
  när  Noa femhundra  år  gammal  var
  ‘när  Noa var femhundra år gammal’

 b. wo  he  see  nomen  wolde (1. Mos. 2:19) OViVf
  hur  han  dem  nämna  ville
  ‘hur han ville benämna dem’

 c. dat  he  my  sall  dancken (Styffe 4:94) OVfVi
  att  han  mig  skall  tacka
  ‘att han skall tacka mig

 d. modte  de  sulue  mole  rede  werden,  wolde VfOVi
  kunde  art  samma  kvarn  redo  bli  ville 
  ick  noch  gerne  gelt  dar  an keren (Styffe 4:94) 
  jag  ännu  gärna  pengar  där på vända
  ’Om det fanns utsikter till att samma kvarn kunde 
  bli klar, skulle jag gärna bidra med medel därtill.’ 

 e. de  ick  hebbe  yn  dyne  hand *VfOVi
  vilken  jag  har   i  din  hand 
  ghesettet. (2. Mos. 4:21)
  satt.ptc
  som jag har satt i din hand’

Vidare tar jag inte hänsyn till infinita verb som inleds av infinitivmärke 
(som to buwenn i (3) nedan), och heller inte till subjektslösa samordningsled 
(som sekvensen efter vnde), av samma anledning som att jag utesluter ex- 
 
6 För närmare motivering till att utesluta adverbial (även bundna) från kategorin ”O” i 

fornsvensk OV, se Petzell (2011:163).
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empel med adverbial (dvs. (2e)): det fornsvenska jämförelsematerialet inne-
håller helt enkelt inga sådana mönster.7 

(3) de  beghunde  my  to  buwenn  ene  mole  in *VfOVi
 vilken började  mig  att  bygga  en  kvarn  i 
 den  strom  vor  dem  slote  vnde  hadde  syn *VfOVi
 art  ström  framför  art  slott  och  hade  sin 
 dingk  gans  wol  beghundt (Styffe 4:94)
 sak   helt  väl  börjat
 ’som började bygga en kvarn åt mig i strömmen 
 framför slottet och alldeles riktigt också hade påbörjat 
 det överenskomna projektet’

För att skilja ut bisatser har jag tillämpat följande formella kriterium: bisat-
ser inleds av subjunktion (som Do i (2a) och dat i (2c)), relativt pronomen 
eller adverb (som pronomenet de i (2e) och (3)) eller interrogativt prono-
men eller adverb (som adverbet wo i (2b)). Huvudsatser är däremot själv-
ständiga satser som inte har formella bisatsegenskaper (som t.ex. den andra 
satsen i (2d)). Indelningar mellan huvudsatser och bisatser kan sällan bli 
helt kliniska, i synnerhet inte när det som här gäller en historisk varietet 
(se härom Höder 2010, Magnusson 2007:88–98; jfr även Mähl 2014:71–72). I 
nästa avsnitt får vi anledning att närmare diskutera ett specifikt gränsfall.

4.3. OV i kontinental lågtyska
Den kontinentala lågtyskan representeras i min studie alltså av ett drygt 
dussin bibelverser (se 4.1 ovan). Även om materialet är mer än tre gånger så 
stort som i P14, är det ändå förstås högst begränsat. Efter att jag redovisat 
min undersökning gör jag därför en genomgång av delar av Mähls (2014) 
resultat. Mähl studerar visserligen inte OV-ordföljd i den mening som avses 
i denna uppsats, utan ordningen mellan satsens verb, men det går ändå – 
genom att man tar hänsyn till vissa huvudtendenser i Mähls undersökning 
– att få en antydan om min studies representativitet. Som jämförelse tar jag 
också med Petzells (2011) resultat för OV-ordföljd i fornsvenska och äldre 
nysvenska, uppgifter som språkkontaktanalysen i P14 alltså bygger på. Äldre 
nysvenska svarar där mot texter av författare födda mellan 1500 och 1574; 
fornsvenska representeras av texter tillkomna under perioden 1240–1460 (se 
vidare Petzell 2011:160–161)

7 Sedan Magnusson (2007; jfr också Petzell 2010) vet vi att ordföljden i det senare av flera 
samordningsled i äldre svenska kunde avvika avsevärt både från motsvarande ordföljd i 
enkla satser och från motsvarande samordningskontext i nutida svenska. Om ordföljden 
i infinitivfraser med och utan infinitivmärke i fornsvenska, se Falk (2010).
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Låt oss nu granska den övergripande OV-distributionen i tabell 1 nedan. 
Här visas de fyra OV-kategoriernas inbördes fördelning i mitt medellåg-
tyska bibelmaterial (LB står för Lübecker Bibel) och i Petzells (2011) svenska 
material (ÄNSV står för Äldre nysvenska, FSV för Fornsvenska)

 OVf  OViVf  OVfVi  VfOVi  OV, totalt

Varietet antal % antal % antal % antal % antal %

LB 62 44% 27 19% 5 4% 47 33% 141 100%

ÄNSV 44 42% 20 19% 6 6% 36 34% 106 100%

FSV 40 19% 15 7% 10 5% 147 69% 212 100%

Tabell 1. Övergripande OV-distribution

Som vi ser är det påfallande hur lik nysvenskan är lågtyskan i sin totaldist-
ribution. Den tidigare dominanten, omfattningen (dvs. VfOVi), som utgör 
69% av all OV-ordföljd i fornsvenskan, har halverat sin andel i nysvenskan, 
som istället ligger i nivå med lågtyskan (34 % respektive 33 %). Just en sådan 
anpassning av omfattningsandelen skisseras i P14, även om det där alltså 
inte presenteras några kvantitativa resultat. 

När det gäller omfattningens fördelning mellan huvudsatser och bisat-
ser är det istället lågtyskan som skiljer ut sig, som vi ser i tabell 2 nedan. Bara 
ett fall av bisatsomfattning har påträffats i den medellågtyska bibeln. I det 
svenska bruket, både det nysvenska och det fornsvenska, är omfattningen 
däremot jämt fördelad mellan huvudsatser och bisatser.

 VfOVi, huvudsats VfOVi, bisats VfOVi, totalt

Varietet antal % antal % antal %

LB 46 98% 1 2% 47 100%

ÄNSV 17 47% 19 53% 36 100%

FSV 77 52% 70 48% 147 100%

Tabell 2. Omfattning i huvudsats och bisats

Man kan fråga sig hur man skall tolka det enda lågtyska exemplet på om-
fattning i bisats. Är det en indikation på att det är för drastiskt att, som 
P14, kalla den medellågtyska omfattningen för ett rent huvudsatsfenomen? 
Eller bör man tvärtom akta sig för att tillmäta enstaka exempel så stor bety-
delse? Låt oss närmare begrunda exemplet ifråga: 
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(4) Wente gy vnsem roke hebben stynkende VfOVi
 eftersom ni vårt rykte har stinkande
 maket (2. Mos. 5:21)
 gjort
 ’eftersom ni har vanärat oss’

  
Vad vi har här är en sats som inleds av det explanativa wente. Enligt Lübbens 
medellågtyska ordbok (Lübben 1888) är detta ord tvetydigt: det kan vara 
en subjunktion (jfr översättningen med eftersom ovan), men det kan också 
användas som konjunktion, här i så fall motsvarande ty/för. Att jag ändå 
inkluderar exemplet har med ordföljden att göra. Egentligen har jag inte nå-
got ordföljdskriterium att tillgå för att skilja ut bisatser – det vore olämpligt 
bland annat av det skälet att ordföljd ju är det som skall undersökas. Men 
den prefinita placeringen av objektet (vnsem roke före hebben) förekommer 
inte i några andra huvudsatser i mitt material och kunde därför (sekundärt) 
tillgripas som bisatsindikator. 

Det finns visserligen ett undantag; se (5) nedan, där det finita verbet 
(was) i en självständig sats står först efter predikativet (en vrisk man). Det 
framstår emellertid inte som motiverat att räkna den hör sortens V3-ord-
följd som ett normalmönster. I den nästan samtida Halberstädter Bibel är 
det exempelvis vanlig V2-ordföljd på samma ställe. Och bland de totalt 278 
språkexempel som Mähl (2014) presenter i sin ordföljdsundersökning finns 
inget V2-brott av det slag vi har i (4).8 Vårt wente-exempel i (4) får då rim-
ligen antas utgöra ett fall av bisatsomfattning eftersom predikativet styn-
kende kommer mellan finit och infinit verb.

(5) Noe en vrisk man was (1. Mos. 6:9)
 Noa en sund man var
 ’Noa var en sund man.’ 

I den just nämnda ordföljdsundersökningen, dvs. Mähl (2014), studerar 
författaren det han kallar flerledade verbalkomplex (Mehrgliedige Verbal-
komplexe) i en tämligen omfångsrik och varierad korpus över kontinental 
medellågtyska (se 2014:26–37). Ett av flera ordföljdsmönster som förekom-
mer i medellågtyska bisatser är det Mähl kallar Distanzstellung. Som Dis-
tanzstellung räknar han alla bisatser där finit och infinit verb är åtskilda av 
något satsled. Några särskilda krav på det åtskiljande ledets (eller ledens) 
beskaffenhet ställs inte. Exempel med adverbial, som i (6) nedan (från Mähl  
 
8 En vanligare typ av V2-brott är rak ordföljd mellan subjekt och finit verb efter ett 

spetsställt led (Petrova 2012:168; jfr även Mähl 2014:89)
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2014:249), är således Distanzstellung i Mähls mening, däremot inte VfOVi 
enligt mina kriterier (jfr det uteslutna (2e)).

(6) dat he wolde van er nemen eren Distanzstellung
 att han ville från henne ta hennes 
 eghenen wyllen
 egen  vilja
 ’att han ville ta hennes egen vilja från henne’ 

Det framgår tyvärr inte hur många av Mähls belägg för Distanzstellung som 
faktiskt representerar VfOVf av den typ som är aktuell här. I någon mån 
kan det ändå vara relevant att se hur vanligt Distanzstellung är i förhål-
lande till motsvarande ordföljd i huvudsats, så att tillförlitligheten i min, 
kvantitativt sett, högst begränsade undersökning av bisats- och huvudsats-
omfattning lättare kan bedömas. När finit och infinit verb i huvudsats skiljs 
åt av andra satsled kallar Mähl ordföljden för Verbalklammer; se (7) nedan 
(från 2014:83). Han skiljer mellan vollständige och partielle Verbalklammer, 
vilket något förenklat innebär satsfinalt infinit verb (som i (7a)) respektive 
icke satsfinalt infinit verb (som i (7b). 

(7) a. Ick hebbe  dat  eme  to  voren vollst. Verbalkl.
  jag har det honom  till  före 
  ghesecht dat […]
  sagt att
  ’Jag har sagt till honom förut att...’
 b. Vnde ick wil eme denne buwen en part. Verbalkl.
  och jag vill honom sedan bygga ett
  truwe hus
  troget hus
  ’Och jag vill sedan bygga upp en trogen släkt åt honom.’

Inte heller för Verbalklammern uppger Mähl hur vanligt det är med t.ex. ob-
jekt (som i (7a–b)) och hur vanligt det är med enbart adverbial mellan verb-
formerna (som i bisatsen i (6)). En viktig skillnad mellan Distanzstellung 
och Verbalklammer som emellertid framgår av Mähls undersökning är föl-
jande. Den förra typen innehåller normalt bara ett led mellan finit och infi-
nit verb (2014:248), vilket betyder att satsen ofta fortsätter med exempelvis 
objekt och andra bestämningar efter det infinita verbet (just som i (6)). För 
Verbalklammern är det tvärtom den helt finala placeringen av det infinita 
verbet (dvs. vollständige Verbalklammer som i (7a)) som dominerar: 61 % 
av alla exempel på Verbalklammer är av det fullständiga slaget (2014:212). 
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Denna skillnad skulle kunna indikera att Distanzstellung och Verbalklam-
mer egentligen ligger längre ifrån varandra än vad bisats- respektive huvud-
satsomfattning gör.

Låt oss nu ändå, trots alla de förbehåll som just anförts, beakta fördel-
ningen mellan Distanzstellung och Verbalklammer i Mähls korpus. Det 
finns där 441 fall av Distanzstellung  (2014:237) (som i (6)) och 7787 fall av 
Verbalklammer (a.a.:212) (som i (7a–b)). Distanzstellung utgör med andra 
ord 5 % av alla exempel, vilket kan jämföras med de 2 % som vårt enda ex-
empel på bisatsomfattning i bibeln utgör. Tendensen är rätt klar: oavsett om 
man inkluderar alla interverbala led i en stor mängd texter av olika slag (som 
Mähl), eller bara objekt och predikativ i en enda text (som jag) framträder 
det separerade verbalkomplexet (omfattning, klammer, distansställning el-
ler vad man nu kallar det) som ett typiskt huvudsatsfenomen i den konti-
nentala medellågtyskan.

4.4. OV i svensk lågtyska
Den totala distributionen av OV-ordföljd i svensk lågtyska påminner i stora 
drag om den kontinentala. Denna parallellitet illustreras i tabell 3 nedan, 
som utgörs av tabell 1 med en tillagd rad för svensk lågtyska (SvLT), för att 
det skall bli lättare att se likheter och skillnader.

 OVf  OViVf  OVfVi  VfOVi  OV, totalt

Varietet antal % antal % antal % antal % antal %

LB 62 44% 27 19% 5 4% 47 33% 141 100%

ÄNSV 44 42% 20 19% 6 6% 36 34% 106 100%

FSV 40 19% 15 7% 10 5% 147 69% 212 100%

SvLT 18 32% 11 20% 6 11% 21 38% 56 100%

Tabell 3. Övergripande OV-distribution

Den enkla OVf-typen är, som vi ser, något ovanligare i den svenska lågtys-
kan än i den kontinentala; däremot är OVfVi vanligare, liksom omfattning-
en i någon mån. Det är vanskligt att dra några säkra slutsatser utifrån dessa 
relativt små skillnader. Snarare är det påfallande att denna svenska lågtyska, 
i likhet med den kontinentala, i allt väsentligt ansluter till nysvenskan och 
avviker från fornsvenskan, där omfattningen alltså är den självklara domi-
nanten. 

När omfattningskategorin bryts ner i huvudsatsförekomster och bi-
satsförekomster, får vi emellertid en ny triss på hand och också en ny Svarte 
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Petter. Precis som i äldre svenska (dvs. både fornsvenska och äldre nysven-
ska) förekommer omfattning i den svenska lågtyskan såväl i huvudsatser 
som i bisatser; i (8) nedan ges ett exempel från vardera satstypen (jfr (1d, dʹ) 
ovan). 

(8) a. na wnseme beschrewen rechte mach he VfOVi
  efter vår beskrivna rätt må han  
  den win nicht vorkopen (Styffe 4:11)
  art vin inte sälja
  ’Enligt våra föreskrifter får han inte sälja vin.’
 b. op dat juwe medeborger de syn gut vorlaren VfOVi
  på att era medborgare som sitt gods förlorat
  hebben mochten jo wat vor dat sijne wedder 
  har må ju något för art sina åter
  krygen (Styffe 4:23)
  få
  ’så att era medborgare som förlorat sitt gods i alla fall 
  kan få något tillbaka för sin egendom’

Oavsett om bisatsomfattningen var helt främmande för den kontinentala 
medellågtyskan eller möjligen bara perifer (jfr diskussionen i 4.3 ovan), är 
det i alla fall tydligt att den svenska lågtyskan skiljer ut sig. Här påträffar 
man nämligen omfattningen nästan lika ofta i bisatser som i huvudsatser, 
dvs. den inte bara förekommer, utan den har en distribution som uppen-
barligen ansluter till den svenska. Den nya grupperingen framgår i tabell 4 
nedan; åter har siffrorna för den svenska lågtyskan fogats till siffrorna för 
nysvenskan, den lågtyska bibeln och fornsvenskan (från tabell 2 ovan).

Tabell 4. Omfattning i huvudsats och bisats

 VfOVi, huvudsats VfOVi, bisats VfOVi, totalt

Varietet antal % antal % antal %

LB 46 98% 1 2% 47 100%

ÄNSV 17 47% 19 53% 36 100%

FSV 77 52% 70 48% 147 100%

SvLT 12 57% 9 43% 21 100%

Även om det totala antalet omfattningsfall i det svensk-lågtyska materialet 
inte är särskilt stort (bara drygt 20 exempel), kan man inte bortse från den 
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tendens som här klart framträder: den svenska lågtyskan är på denna punkt 
som svenskan (forn- såväl som nysvenska), där omfattningen är jämt spridd 
över alla satser, inte som den kontinentala lågtyskan, där det nästan enbart 
förekommer huvudsatsomfattning. Rimligen är skälet till att den svenska 
lågtyskan uppvisar svensk omfattningsdistribution att denna lågtyska va-
rietet har påverkats av det lokala majoritetsspråket svenska. Detaljerna i den 
påverkan utreds i nästa avsnitt.

5. Inlärarförenklad lågtyska
Den lokala utveckling av medellågtysk ordföljd som påvisats ovan skulle 
kunna analyseras som en kontaktbetingad förenkling med sitt ursprung i 
svenska L2-inlärares misstag. Förenkling brukar i typologisk litteratur rent-
av definieras som det som andraspråksinlärare har problem att tillägna sig 
(se Trudgill 2001, Kusters 2003, 2008). Vad som verkar ha hänt är att den 
(mer eller mindre) rena huvudsatsordföljden i målspråket (kontinental låg-
tyska) har blivit allmänt gångbar i den svenska lågtyskan, dvs. jämt spridd 
över huvudsatser och bisatser, precis som i källspråket (svenska). 

Den här sortens satstypsrelaterade restriktioner vet vi att L2-inlärare 
av modern tyska har särskilt svårt för: just tyskans inskränkning av omfatt-
ningsordföljd till huvudsatser når få L2-inlärare full behärskning av. Även 
rätt avancerade inlärare använder således sådan ordföljd i både bisatser och 
huvudsatser; se härom särskilt Meisel et al. (1981:124–125), som visar att tys-
kans särskilda bisatsordföljd alltid är det sista steget för L2-inlärare (jfr även 
Clahsen et al. 1983:154–156, Pienemann 1989, Towell & Hawkins 1994: 48, 
Rothweiler 2006:94–97). 

Två exempel på målspråksavvikande bisatsordföljd ges i (9) nedan, ett 
på högtyska (från Clahsen et al. 1983:155), och ett från den svenska lågtys-
kan. Den högtyska huvudsatsen i (9a) har det finita verbet på andra plats, 
det infinita sist och allt annat däremellan, helt i enlighet med målspråkets 
grammatik; även bisatsen har det finita verbet som andra led och därefter 
resten av satsen med det infinita verbet sist, nu i strid med målspråksgam-
matiken.9 Samma ordföljdsparallellitet mellan bisats och huvudsats uppvi-
sar sekvensen från den svenska lågtyskan i (9b), där omfattningsordföljden 
alltså används i alla kontexter.

9 Bisatsen inbegriper dessutom utelämning av ett kontextuellt givet subjekt, ett annat 
mycket vanligt inlärardrag som vi här lämnar åt sidan.
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När 1400-talsskrivaren i Stockholm producerar bisatsomfattning är det 
emellertid inte riktigt detsamma som när L2-inläraren av högtyska gör det. 
L2-inlärarens bisatsomfattning uppfattas verkligen som avvikande: det är 
ett steg på vägen mot full behärskning, som vissa tar sig vidare ifrån, andra 
inte. I den lokala stockholmska lågtyskan tycks å andra sidan bisatsomfatt-
ningen vara helt integrerad; den har ju rentav vunnit inträde i det skrift-
språk som officiella organ i Stockholm använder i sin korrespondens med 
motsvarande instanser på andra håll kring Östersjön (om brevens adressa-
ter, se närmare Mähl 2008:52–53). Och det är heller inte helt klart hur av-
vikande den här ordföljden faktiskt var i målspråket (se 4.3); möjligen är det 
snarast uppgraderingen av bisatsomfattning till lika gångbar som huvud-
satsomfattning som är det väsentliga L2-inslaget. 

Att L2-maner inlemmas i en kontaktvarietet är ingenting förvånande. 
Även i P14 tas ett sådant exempel upp, nämligen generell penultimabeto-
ning i serbokroatiska varieteter nära den ungerska gränsen. Både den ut-
bredda bisatsomfattningen (i svensk lågtyska) och den generella penultima-
betoningen (i ”ungersk” serbokroatiska) bör från början ha varit utslag av i 
någon mån ofullständig andraspråkinlärning men har med tiden upptagits i 
den lokala varieteten som ett stelnat inlärardrag. 

(9) a. sie konnte einfach  ni mehr an omfattning (mål-
  hon kunde helt-enkelt aldrig mer vid språksenlig)
  die maschine arbeiten weil genau in 
  art maskin arbeta eftersom just  i 
  ne hand hat (n) unfall gekriegt omfattning (mål-
  sin hand har (art) olycka fått  språksvidrig)
  ’Hon kunde helt enkelt aldrig arbeta mer vid 
  den maskinen, eftersom hon hade skadat just sin hand.’
 b. dat   Otte  Torbiornsone  scholde  juwen   VfOVi 
  att O T   skulle  era     
  sendebaden  dat  gut  wedder  vornogen  vnde 
  sändebud  art gods  åter   gott göra  och  
  betalen […]  dar  vmme  hebbe  ik  Sten   VfOVi  
  betala  där  om   har  jag  S     
  Stwre  ene  behindert  (4:23)
  S  honom  hindrat
  ’att Otto Torbjörnsson skulle betala tillbaka godset 
  och gottgöra era sändebud […] Därför har jag hindrat honom ...’
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6. Avslutning
I denna uppsats har jag argumenterat för att den lågtyska som användes i 
Stockholm under slutet av 1400-talet innehåller L2-drag i form av ”svensk” 
bisatsomfattning. Mot den bakgrunden ter det sig osannolikt att tvåspråkig-
heten i den senmedeltida svensk-lågtyska smältdegeln (i exempelvis Stock-
holm) var väsentligen receptiv, en ståndpunkt som har dominerat forsk-
ningen på senare tid. Att uppenbara inlärarförenklingar inkorporeras i den 
lokala lågtyska varieteten tyder snarast på att aktiv tvåspråkighet måste ha 
varit tämligen utbredd, vilket man i den äldre forskningstraditionen också 
har utgått ifrån. 

Hur vi nu, i ljuset av vad som här framkommit om den svenska låg-
tyskan, skall tolka den minskade totalandelen omfattningsordföljd som ny-
svenskan uppvisar i förhållande till fornsvenskan, och som alltså redan påvi-
sats av Petzell (2011), är inte helt klart. Samtliga lågtyska varieteter som jag 
undersökt, dvs. såväl svensk som kontinental lågtyska, uppvisar ju lägre to-
talandel för omfattningsordföljd än fornsvenska; att den generella nysven-
ska tillbakagången för omfattning på något sätt måste sammanhänga med 
lågtyskt inflytande förefaller således rimligt. Mer forskning behövs emeller-
tid innan detaljerna i den utvecklingen kan ådagaläggas. Vi kan under alla 
omständigheter konstatera att det syntaktiska utbytet mellan lågtyska och 
svenska under senmedeltiden har varit ömsesidigt. 
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LENA ROGSTRÖM

Språkhistoriskt korpusmaterial i 
lexikalisk forskning – möjligheter 

och utmaningar

ABSTRACT The purpose of this article is to determine the extent to which 
it is possible to use historical text corpora in lexical research. In Språkbank-
en (The Swedish Language Bank) at the Department of Swedish, Univer-
sity of Gothenburg, the linguistic resource called Korp is being extended 
with historical text material of various kinds. A great deal of this material 
is made up of juridical texts, but there are also newspaper materials and 
different kinds of special purpose texts. In this paper I use two different 
genres of corpus material – juridical text and newspapers – from the 17th 
to the 20th century in order to see how the total of twelve different words 
belonging to three different semantic fields appear and vary according to 
the two genres. The results show that corpora made up of historical texts 
must be used with great care because the orthographical and morphological 
variation is very hard to handle. However, the results also show that the 
words are used and develop somewhat differently depending on genre. This 
is a good starting point for further analyses of the words’ lexical develop-
ment according to polysemy, genre, and the growth of languages for special 
purposes during the 18th century.

KEYWORDS historical text corpora, lexical development, polysemy 

1. Inledning och syfte
På konferensen Svenska språkets historia 12 i Stockholm i april 2012 menade 
Lars-Gunnar Andersson att det kan förefalla märkligt att språket ändrar sig 
i den omfattning som det ändå gör, med tanke på att ingen verkar tycka att 
språkförändringar är särskilt positiva och att den dominerande åsikten är 
att ”det var bättre förr” (Andersson 2014:11). För en språkhistoriker ger ju 
detta en extra dimension åt varför-frågan i forskningen;  en fråga vars svar 
är underkastat ett i många fall ganska enahanda och litet material, produce-
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rat av sedan länge döda språkbrukare. Utgångspunkterna för forskningen är 
därmed inte alltid optimala.

Denna artikel syftar därför inte till att svara på frågan varför utan är 
snarast ett försök att ta sig an frågan hur, med vissa utblickar åt varför. I 
föreliggande undersökning testas om elektroniska korpusar kan användas 
för att undersöka hur äldre ordmaterial utvecklas över tid. Resultaten skulle 
i sin tur kunna läggas till grund för en undersökning av varför materialet ser 
ut på ett visst sätt och varför det utvecklats i en viss riktning, men denna 
fråga kommer jag bara att beröra helt ytligt. Artikeln syftar främst till att 
diskutera fördelar och svårigheter med att använda elektroniska korpusar 
över historiska material och korpusarnas betydelse när man undersöker 
lexikaliska förändringar över tid.

Att visa på lexikaliska utvecklingsmönster genom att undersöka stora 
textmaterial är inget nytt. Vår absolut mest omfattande ordbok på och om 
svenska, SAOB, skildrar mycket ingående hur enskilda ord utvecklats genom 
att utgå från hur orden använts i text från olika tider. Detta ger naturligtvis 
en bra utgångspunkt till en beskrivning av ett enskilt ords utvecklingspro-
cess, men metoden ger ingen upplysning om hur flera ord med liknande 
betydelse förhåller sig till varandra och man kan heller inte se i vilken om-
fattning ett ord använts under vissa tider i förhållande till andra, liknande 
ord. Flera ordboksartiklar kan givetvis läggas till grund för jämförande un-
dersökningar men det är ytterst svårt att säga något om utvecklingen mel-
lan orden eftersom några frekvensberäkningar på ordens belägg under olika 
tidsperioder inte anges i SAOB. Bruklighetsangivelserna betecknar därtill 
ordets, eller den enskilda betydelsens, bruklighet vid den tidpunkt då ar-
tikeln skrevs, så dessa går heller inte att förlita sig på om man vill under-
söka växelspelet mellan vissa ord. För en sådan undersökning behöver man 
stora textmaterial i vilka man kan göra kvantitativa undersökningar av de 
enskilda orden och följa dem över tid (se t.ex. Geeraerts et al. 1994). Sådana 
korpusar har hittills inte funnits tillgängliga för den äldre svenskans vid-
kommande, men man har nu börjat bygga korpusar också över äldre texter, 
vilket öppnar en del nya vägar för lexikalisk språkforskning.

Språkbanken vid institutionen för svenska språket, Göteborgs universi-
tet, har påbörjat ett arbete med att skapa en korpus för äldre språkmaterial 
liknande den som redan finns för modern svenska. Det är denna korpus som 
ligger till grund för min undersökning.

2. Lexikalisk förändring i gränslandet mellan all-
mänspråk och fackspråk
Sedan 2012 har jag ett projekt, Lexisering bakom kulisserna, finansierat av 
Riksbankens jubileumsfond, vars syfte är att undersöka principerna bakom 
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etableringen av ett svenskt ordförråd under 1700-talet. Det ordförråd som 
främst undersöks emanerar ur diskussioner om enskilda ord, dokumente-
rade i protokollen till arbetet med 1734 års lag. En stor del av diskussionerna 
i protokollen handlar om hur man ska skriva en lag på svenska med ett både 
högtstående och begripligt språk. Inte minst juridiska ord på latin förorsa-
kar lagkommissionen bekymmer och dessa har jag lagt till grund för flera 
olika undersökningar i syfte att kartlägga förutsättningar för etablering av 
motsvarande svenska ord. Även om svenska lagar alltid har varit skrivna på 
svenska kom det juridiska fackspråket under åren att alltmer influeras av 
latin. Den latinska diskursen syns tydligt i de protokoll som upprättades 
under sammanträdena i Karl XI:s lagkommission som tillsattes i december 
1686. Att bruket av svenska och latin varierar beroende på om kontexten är 
allmänspråklig eller fackspråklig går att se i flera domäner under 1700-talet 
och en språklig strävan under denna tid var att försöka utöka ordförrådet så 
mycket att svenska språket kunde användas inom alla områden, även veten-
skapliga och fackspråkliga sådana (se t.ex. Teleman 2002).

Undersökningarna av hur lagkommissionen tog sig an sin språkliga 
uppgift har därför delvis kommit att kretsa kring problematiken kring all-
mänordförråd och fackordförråd i juridisk kontext. Det juridiska facksprå-
ket är speciellt såtillvida att det i högre utsträckning än i många andra fack-
områden också används av lekmän, vilket får betydelse för utvecklingen av 
enskilda facktermer (se också Rogström 1998, kap. 8). I föreliggande under-
sökning används det elektroniska korpusmaterialet i ett försök att se om 
man kan urskilja olika förekomster och bruk av juridiska ord i olika typer av 
korpusar och koppla detta till utvecklingen av ett fackordförråd.

I några tidigare undersökningar visas att lagkommissionens arbete kan 
betraktas som en del i ett svenskt språkplanerande arbete (Rogström 2009) 
och att det verkar troligt att lagkommissionen i sitt språkliga arbete med de 
lexikaliska enheterna i stor utsträckning får understöd av lexikografiska ar-
beten från samma tid (Rogström 2010, 2013). Det visar sig dock att en del av 
det som förefaller vara lämpliga utbytesord till de latinska juridiska orden 
senare återtar sin latinska språkdräkt, för att idag åter igen användas som 
fullt gångbara juridiska ord med latinskt ursprung (Rogström 2014). Denna 
återgång till latinskt baserad vokabulär kan troligen spåras till utbytesordens 
utveckling av polysema betydelser där den juridiska betydelsen blir allt sva-
gare till förmån för den mer allmänspråkliga betydelsen, samtidigt som den 
svenska språknormeringen blir allt fastare. Denna utveckling kan då under-
lätta en process där det latinska ordet åter kommer till större användning 
(som i instans > domstol > instans), eller där en viss juridisk betydelse av ett 
ord försvagas så att man i stället övergår till ett nytt, mer inhemskt ord (ap-
pellera > vädja > överklaga). Denna växelverkan mellan olika ord och deras 
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betydelser samt sambanden till framväxten av en svensk språknorm skulle 
vara tacksam att studera i ett större korpusmaterial där ordens utveckling 
kan kopplas både till epoker och frekvens – något som Korp skulle kunna 
bidra till. Den historiska Korp behöver först undersökas närmare, eftersom 
historiskt textmaterial är mer komplicerat att behandla digitalt än modernt 
material som följer tydliga språkliga normer.  

3. Material

3.1 Urval av ord
Undersökningen baseras på tre begrepp som diskuteras i lagkommissionens 
protokoll med målet att deras beteckningar bör bytas ut mot något lämpli-
gare än det de hade i juridiskt språkbruk under 1600-talet. Orden är valda 
för att de tillhör den grupp ord som delvis återtar en latinsk språkdräkt och 
för att de betecknar tre centrala företeelser i den juridiska processen som 
går att följa från medeltida texter: att lämna in en ansökan till en domstol, 
dvs. anhängiggöra en sak; att begära överprövning av en dom eller ett beslut, 
dvs. överklaga samt platsen man gör detta på, både i fysisk och juridisk me-
ning, dvs. instansen. Eftersom orden skiftar starkt i stavning i materialet 
använder jag här genomgående modern stavning. De latinska ord som an-
vändes för dessa begrepp var i lagkommissionens material agera, appellera 
och instans. Orden latinsk och svensk används i texten något förenklat, där 
framför allt svenskt egentligen ska läsas som icke-latinskt ursprung.

För att bilda mig en uppfattning om ordens allmänna förankring i ju-
ridisk diskurs vid denna tid har jag kontrollerat förekomster och använd-
ning gentemot en del andra juridiska material, framför allt de juridiska 
handböckerna av Rålamb (1674) och  Kloot (1676), vilka båda är skrivna på 
svenska.

De tre begrepp som undersöks representeras redan i medeltidslagarna 
och man vet därför vilka fornsvenska ord som används i de aktuella lagar-
na som tillämpades fram till 1734. Vi vet också vilka ord som används för 
samma begrepp idag. Man kan dessutom anta att så pass centrala ord inte 
varieras särskilt mycket eftersom de har en fackordsprägel. Detta begränsar 
antalet sökningar som måste göras i materialen. Det är ändå omöjligt att 
veta att man undersökt alla tänkbara beteckningar för ett visst begrepp och 
denna undersökning är på intet sätt fullständig i detta avseende. Jag menar 
dock att de viktigaste orden som användes under 1600- och 1700-talen för 
respektive begrepp kommit med i undersökningen, och att man kan dra 
vissa slutsatser trots att ordmaterialet troligen hade kunnat utökas.

De juridiska begrepp som under 1600-talet i stor utsträckning hade fått 
latinskt grundade beteckningar ändras alltså på något sätt i 1734 års lag, och i 
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flera fall följer beteckningarna lagkommissionens rekommendation. Under 
årens lopp kan man dock se att orden genomgått fortsatta förändringar och 
ibland också återtagit sin latinska form. Idag används t.ex. instans som ju-
ridisk fackterm igen. Vädja har försvunnit till förmån för överklaga medan 
appellera inte är helt obrukbart som simplex och ganska frekvent i ordbild-
ningar, t.ex. i sammansättningen appellationsdomstol. Agera har lämnat spår 
i ett ord som akt, och frasen dra inför rätta eller stämma (inför rätta) används 
ofta som en vardagligare variant till anhänggigöra eller väcka talan. 

Följande ord har undersökts i Korps historiska korpusar:

Begrepp ’anhängiggöra’ Begrepp’överklaga’ Begrepp’instans’ 
Agera Appellera Domstol 
Anhängiggöra/göra anhängig Vädja Domställe 
Dra/gå/komma/svara till rätta Överklaga Instans 
Stämma  Rätt
Väcka talan  

3.2 Korpusarna
Det sker alltså ett växelspel mellan de olika ord som använts för de tre juri-
diska begreppen och detta växelspel borde kunna säga en del om mekanis-
merna bakom språkförändringar och framväxten av fackterminologi. Men 
för att komma åt växelspelet behöver man studera hur orden använts genom 
tiderna, vilket i sin tur underlättas om man har tillgång till texter som gärna 
är sökbara elektroniskt, eftersom sökandet efter enskilda ord annars skulle 
bli orimligt tidskrävande. 

Det finns emellertid ett antal försvårande begränsningar när det gäller 
korpusar för äldre material. En första begränsning är att en korpus aldrig 
kan innehålla fler ord än de material som finns bevarade. Ju äldre material 
man vill undersöka, desto färre texter har man tillgång till. 

En andra begränsning är att stora delar av det material som finns be-
varat inte är tillgängligt digitalt. Materialen är svåra och kostsamma att di-
gitalisera och de behöver ofta skrivas in för hand eller bearbetas kraftigt 
manuellt. De material som digitaliserats maskinellt har ibland många läsfel 
(dvs. datorn har inte tolkat tecknen i texten på rätt sätt vid inscanningen), 
vilket också minskar användbarheten.

I modern korpushantering vill man gärna använda väl avvägda korpusar 
som återspeglar den typ av språk man vill undersöka för att resultaten ska 
vara tillförlitliga (se t.ex. Geeaertes et.al 1994). Detta krav går inte att ställa 
på historiska material. Språkbankens historiska korpusar består för tillfället 
av alla möjliga material som har råkat vara tillgängliga, samt några material 
som har digitaliserats speciellt för ändamålet. Detta gör att enskilda ord kan 
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slå igenom väldigt starkt frekvensmässigt om de förekommer i stor omfatt-
ning i någon enstaka text.

En tredje begränsning är att man ännu inte löst problemet med att åter-
föra all stavnings- och böjningsvariation i materialet till en enhetlig form 
(se Adesam et al. 2016). För det moderna materialet i Korp finns långt fler 
sökmöjligheter än för den historiska korpusen (se Grahn 2014 för en utförlig 
beskrivning och utvärdering av sökningar i Korp). I den historiska Korp går 
det således inte att samla alla former av det sökta ordet under en post. Detta 
innebär att användaren än så länge måste utföra varje sökning flera gånger 
om söksträngen i fråga kan stavas på flera sätt. Alla stavningsvarianter kan 
ibland vara svåra att hitta och är kanske inte alltid värda att lägga extra tid 
på, men de vanligaste varianterna är viktiga att täcka in. 

3.3 Urval av korpusmaterial
Materialet i den historiska korpusen spänner över en lång tidsperiod, från 
medeltid fram till modern tid, och genrerna är blandade. Eftersom en stor 
del av det fornsvenska materialet utgörs av medeltidslagar som skrivits in i 
andra projekt, framför allt Fornsvenska textbanken finns det juridiskt ma-
terial från flera epoker. Särskilt värdefulla för denna undersökning är de di-
gitaliserade protokollen från Lagkommissionens arbete (Sjögren 1900–1909) 
samt den för hand inskrivna 1734 års lag. Utöver dessa material har moderna 
lagar från 1800-talet använts samt en del material från internet i form av 
pdf-filer av inskrivna domböcker. Dessa har alltså inte funnits tillgängliga i 
form av korpusar utan har endast hanterats i pdf-format.

Det juridiska materialet i Korp återfinns digitalt under www.spraakban-
ken.gu.se/korp. Protokollen ur domböckerna finns elektroniskt utgivna på 
internet av Jämtlands läns fornskriftsällskap http://fornskrift.se/Avskrifter.
htm.  Omfattningen av materialet framgår av uppställningen nedan.

Lagmaterial från Korp:
Stockholms stads tänkeböcker 1626 121 366 token 
1734 års lag 980 120 token 
Förarbetena till 1734 års lag 1 603 126 token
Lagar från 1800-talet 44 604 38 token

(Regeringsformen 1809, 1974)
(Författningssamling Låssa kyrkas arkiv 1800)

Moderna lagar och rättsfall 40 983 094 token
(Svensk författningssamling)

(Domar)
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Protokoll ur domböcker (endast pdf):
Underåkers tingslags domboksprotokoll 1649–1690

Tingsprotokoll 183 sidor
Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649–1700

Tingsprotokoll 355 sidor
Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649–1690

Tingsprotokoll 183 sidor
Härjedalsbrev 1531–1645

Ca 170 brev (diplom)

Lagmaterialet är således ganska olika i omfattning med en klar övervikt för 
det modernare materialet från 1800-talet. 

Tillgången på allmänspråkligt material är begränsat i den historiska 
Korp. Kungliga biblioteket har tillgängliggjort ett tidningsmaterial som 
kallas Kubhist, och detta har legat till grund för de allmänspråkliga sökning-
arna. Kubhist är emellertid av ganska ojämn kvalitet genom att det innehål-
ler väldigt många läsfel och materialet är därmed inte helt tillförlitligt. 

Omfattningen av korpusarna framgår i uppställningen nedan:

Historiskt tidningsmaterial från Korp (20 tidningar):
Kubhist 1749–1925 877,5 milj token 

Tidningsmaterialet är således mycket större än lagmaterialet. Det tidiga ma-
terialet är minst, och de fyra tidningar som kan sägas representera 1700-ta-
let utgör en tiondel av det totala materialet. De fyra tidningarna är också 
mycket olika stora, vilket syns i uppställningen nedan. 

Utsnitt ur Kubhist (4 tidningar från 1700-talet) 85,6 milj. token
Fahlu weckoblad 1786–1821 (3 milj. token)
Götheborgs weckolista 1749–1757 (607 000 token)
Post- och inrikes tidn. 1775–1860 (41 milj. token)
Stockholmsposten 1778–1833 (41 milj. token)

3.4 Söksträngarna
I stora korpusar kan man snabbt kan få fram siffror rörande olika ords före-
komst och användning utan att behöva läsa materialen i sig. För att arbetet 
ska bli så tillförlitligt som möjligt är det viktigt att täcka in alla stavnings- 
och böjningsvarianter och i vissa fall ordbildningsformer. Det är också en 
stor fördel om orden kan homografsepareras, så att olika ordklasser hos sam-
ma ordform kan föras till olika lemman. Ordet stämma kan ju vara antingen 
verb eller substantiv och måste därför fördelas på två olika lemman. Om 
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ordklassfördelningen kan göras automatiskt underlättas arbetet betydligt. 
Ett lemma kan dessutom vara polysemt till sin betydelse (t.ex. stämma (vb) i 
musikalisk eller juridisk betydelse), och denna uppdelning är betydligt svå-
rare att komma åt på automatisk väg och kräver för historiska material en 
del manuell analys.

För att slippa att göra ett stort antal sökningar på varje enskilt ord bör 
söksträngarna därför helst utformas på så sätt att de täcker in så många va-
rianter som möjligt. Detta innebär i sin tur att man får träff på en del ord-
former som är ointressanta i sammanhanget och man måste därför avväga 
om fördelen med att få många träffar uppväger nackdelen med att en del 
träffar är fel.

Varianterna av instans kan tjäna som exempel på resonemanget. Ordet 
har i mitt material ett flertal stavningar varav de vanligaste är instance, in-
stantz, instantie. För att slippa göra olika sökningar på varje stavningsvariant 
används då söksträngen instan.* där de olika stavningsvarianterna täcks in 
av jokertecknet  [.] som kan upprepas valfritt antal gånger [*]. Resultatet 
av denna sökning ger 41 olika ordformer (types) där de flesta är stavnings- 
och böjningsvarianter av instans såsom instans, instance, instantier, instantz, 
instantierne etc. 

Man får också fram sammansättningar med förledet instans: instans-
ordning, instansordningsprincip, instansordningsgrundsatsen, instansvägar etc. 
Dessa kan i förstone verka ointressanta för ändamålet, men de visar ändå 
att ordet instans blivit så etablerat att det bildat sammansättningar. (Om 
förhållandet mellan simplex och ordbildningsformers förekomst i stora ma-
terial, se Geeraerts et al. 1994:32ff.) Därutöver får man fram helt obesläktade 
ord: instannande, instansning, instansats etc. Dessa är dock så få att jag bedö-
mer att de inte får någon betydelse för analysen.

Materialets beskaffenhet är således en begränsning för undersökningen 
jämfört med hur man kan använda korpusar med modernt material. I just 
denna undersökning är inte antalet ord större än att man hade kunnat göra 
enskilda sökningar på alla vanliga varianter var för sig, men eftersom tan-
ken är att testa Korps användbarhet i språkhistoriska undersökningar har 
jag ändå valt att använda de söksträngar som kan tänkas ge bäst resultat i 
en enda sökning. Genom att använda t.ex. söksträngen appell.* i stället för 
ordet appellera kan man få träffar på alla ord som innehåller teckenfölj-
den appell, t.ex. närbesläktade ord som appellation, appellant etc. Om ordet 
ifråga inte hittas i den exakta form man velat undersöka, men kan hittas 
i besläktade ordformer i form av avledningar, kan detta samtidigt vara ett 
tecken på att ordet trots allt användes, men att det undersökta materialet av 
någon anledning, exempelvis storlek, inte innehåller just den efterfrågade 
ordformen. I material som inte är så stora är detta en fördel.
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4. Resultatredovisning
Ett vanligt sätt att redovisa kvantitativa undersökningar på är att ange rela-
tiv frekvens för de enheter man undersökt och jämfört. Detta är av flera skäl 
något svårt att göra i föreliggande undersökning. En första anledning är att 
materialen till viss del ser olika ut och att de pdf-filer som undersökts inte är 
möjliga att räkna frekvens på eftersom de endast föreligger som rena text-
filer och inte införlivats i Korp. Ett andra skäl är att några tidningar i Kub-
hist är så små att också relativa frekvensberäkningar kan bli otillförlitliga 
genom att ganska få belägg på ett visst ord ändå kan få ett stort frekventiellt 
genomslag om den totala ordmängden i materialet är liten. Geeraerts et al. 
(1994:32ff.) diskuterar ”lexikalisk mättnadsgrad” där storleksökningen på en 
korpus inte längre får betydelse för frekvensen för enstaka ord. Denna mätt-
nadsgrad har alltså inte uppnåtts i alla de historiska materialen i Korp, vilket 
kan ge väldigt skeva siffror också vid beräkning av relativ frekvens. De gan-
ska allmänt hållna söksträngar som använts fångar också upp en hel del ord 
som är helt irrelevanta för undersökningarna, något som t.ex. gäller ett antal 
sammansättningar som inleds med ordledet rätt. Detta ger också utslag i 
frekvensen. Några ord är dessutom starkt homonyma, såsom stämma och 
rätt, vilket innebär att deras frekvens bara av den anledningen blir mycket 
högre. Jag har därför valt att inte presentera frekvenssiffror över materialet 
utan i stället diskutera ordens utveckling i mer generella termer och relate-
ra resultaten till materialen över tid. Detta gör naturligtvis inte felkällorna 
mindre, men man kommer ifrån den känsla av, i detta fall, falsk objektivitet 
som en konkret sifferpresentation kan ge. På detta vis är det också möjligt 
att införliva pdf-materialet i undersökningen på samma villkor som det öv-
riga materialet. Genom att betrakta ordens förhållande till varandra över tid 
får man ändå en överblick över deras växelspel utan att behöva ta hänsyn till 
exakta siffror. Denna överblick kan sedan läggas till grund för en mer nog-
grann genomgång i SAOB där ordens betydelseutveckling kan analyseras.

Lagmaterialet redovisas därför med markeringar i form av plustecken 
för varje ord, där fler plustecken betyder stor förekomst. Plustecken inom 
parentes  markerar att ordet förekommer i ytterst få fall, och ett streck mar-
kerar att ordet inte förekommer alls i materialet. 

För Kubhistmaterialet, som ju finns i konkordansform helt och hållet, 
är det speciellt vanskligt att jämföra frekvenser mellan materialen efter-
som framför allt delar av 1700-talsmaterialet består av väldigt få token (se 
uppställningen ovan). Jag har därför utnyttjat Korps funktion att kunna 
rita s.k. trenddiagram. Dessa bygger också på relativ frekvens men noterar 
varje enskilt belägg i ett diagram utifrån det år som belägget publicerades, 
varvid man kan följa ett ords utveckling via dess relativa frekvens över varje 
år. På så sätt får man en överblick över hur orden utvecklas generellt över tid 
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och om de förekommer i högre utsträckning under någon särskild period. 
Genom att föra muspekaren över diagrammet får man siffror på både abso-
luta träffar och relativ frekvens för varje år. Enskilda ”spikar” i diagrammet 
kan därför lätt undersökas och analyseras. Ofta beror dessa på att ett litet 
antal belägg av det undersökta ordet slår igenom i små tidningsmaterial. 
Diagrammet har den fördelen att det ger en samlad bild över utvecklingen 
av ett viss ord, och att de enskilda topparna går att förklara ganska enkelt.

Figur 1 visar utvecklingen av instans*. Där kan man se att ordets använd-
ning ökar över tid och att den stora ökningen sker på 1800-talet. Det totala 
antalet belägg för ordet är dock ganska litet, oftast under fem belägg per år.

Figur 1. Skärmdump av trenddiagram över sökningen instans* (Hämtad 2014-09-02)

4.1 Resultat: ’anhängiggöra’
Juridiskt material 
 agera anhängiggöra vb + till rätta stämma väcka talan
1600-tal + (+) + ++ -
1734 - - (+) +++ -
1800-tal (+) - (+) +++ -
1900-tal (+; ej jur) +++ + ++ ++

Begreppet ’anhängiggöra’ betecknas i det juridiska materialet främst av or-
den stämma och just anhängiggöra. Det sista ordet finns i princip enbart i 
1900-talsmaterialet medan stämma förekommer under hela perioden. Agera 
finns inte i så många belägg över huvud taget, men de förekomster som hit-
tats finns framför allt i 1600-talsmaterialen. Här kan man troligen se att det 
latinska ordet agera övergår till att användas i en annan betydelse som är 
mer allmänspråklig och därför har låg förekomst i det juridiska materialet. 
Beläggen från 1900-talet betecknar vanligen den betydelse som kopplas till 
att agera på en scen. Väcka talan finns endast i 1900-talsmaterialen. Som 
fackord används framför allt stämma och anhängiggöra.

I tidningsmaterialet kan man se att agera har flest förekomster under 
1700-talet och att trenden därefter sjunker. Anhängiggöra kommer starkt 
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runt 1835 för att därefter ha en hög förekomst. Stämma ökar tydligt från 
1790-talet medan frasen väcka talan endast har 24 träffar totalt. Vb+till rätta 
har en ganska jämn förekomst, men har vanligen ingen juridisk betydelse 
utan företräds framför allt av fraserna komma/ställa till rätta.

Tidningsmaterialet, som borde vara mer allmänspråkligt till sin karak-
tär, har ganska få belägg av rena juridiska fraser såsom väcka talan. Att agera 
inte minskar lika mycket som i den juridiska korpusen kan förklaras med att 
det är ”teaterbetydelsen” som har flest belägg. Stämma är det ord som ökar 
mest, och detta kan förklaras utifrån ordets höga grad av såväl homonymi 
som polysemi samt att ordets juridiska betydelse är ganska allmänspråkligt 
företrädd.

Det går således att se att de juridiska orden (anhängiggöra, stämma, väcka 
talan) blir vanligare i juridiska material medan de ord som har både allmän 
och juridisk betydelse (agera, stämma) används mer i tidningsmaterialet.

4.2 Resultat: ’instans’
Juridiskt material
 domstol domställe instans rätt(en)
1600-tal (+) + + ++
1734 + - - ++
1800-tal ++ - (+) +
1900-tal ++ - + ++

I det juridiska materialet är det orden rätt(en) samt domstol som är domi-
nerande under hela perioden. Instans har vissa förekomster redan under 
1600-talet men försvinner under 1700-talet, för att sedan återkomma under 
1900-talet. Ordet har då en tydligt juridisk fackordsprägel, och har övertagit 
en del av de betydelser som domstol hade under äldre tid. Rätt, som är ett ord 
som känns igen från medeltida lagspråk användes mycket frekvent under 
hela den undersökta perioden (liksom idag.)

I tidningsmaterialet är det domstol och rätt som förekommer i ungefär 
lika stor utsträckning medan instans har en dipp under 1700-talet. Domställe 
har endast 4 belägg, och var därmed inget framgångsrikt förslag till ersätt-
ningsord från Lagkommissionens sida.

Utvecklingen av betydelsen hos domstol och instans käver egentligen en 
mer utförlig beskrivning relaterad till omdaningen av svenskt rättsväsende 
under 1800-talet (se t.ex. Modéer 2010), vilken naturligtvis också återspeglas 
i språket. I denna undersökning får jag dock nöja mig med att koppla ordet 
domstol och dess omfattande förekomster till den generella användningen 
utan att redogöra för den mer fackspråkliga utveckling som skett hos orden 
domstol och instans.
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4.3 Resultat: ’överklaga’
Juridiskt material
 appellera vädja överklaga
1600-tal ++ ++ (+)
1734 - ++ (+)
1800-tal - + ++
1900-tal (+) + ++

Appellera förekommer mest i det äldsta materialet men har några enstaka 
belägg i 1900-talsmaterialet, vilket också framgick i resultaten från den lexi-
kografiska undersökningen i Rogström (2013). Ordet förekommer flitigare i 
sammansättningar, vilket visar att det blivit befäst i sin latinska form. Det 
vanligaste ordet på 1600- och 1700-talen är annars vädja, som under 1800-ta-
let övertas av överklaga. 

I tidningarna är vädja vanligast från början och ökar mest, därefter 
kommer överklaga som är störst under 1900-talet. Appellera används minst 
och ökar minst men har flest belägg under 1770-talet fram till 1820. I relatio-
nen mellan dessa ord ser man i tidningsmaterialet att de ord som har mest 
koppling till allmänordförrådet också har flest belägg.

5. Sammanfattning
Ordmaterialet som undersökts har haft en spridning från rena fackord (ap-
pellera, instans) till ord som också har mer allmänspråklig karaktär samt är 
mer homonyma (rätt, stämma, vädja). Den generella utvecklingen som syns 
i de olika materialen visar att de ord som har mer fackspråklig betydelse 
är vanligare i det fackspråkliga materialet. Detta märks tydligt för orden 
anhängiggöra, väcka talan, instans och överklaga. De juridiska ord som också 
kan användas i allmänspråklig betydelse är vanligare i tidningsmaterialet 
(rätt, stämma, vädja). Man kan också se att de latinska orden är vanligare i 
fackspråksbetydelsen och latinska ord som har många träffar i tidningsma-
terialet då har det i sin allmänspråkliga betydelse, såsom agera. Polysema 
ord där betydelserna är dels juridiska, dels allmänspråkliga är generellt sett 
fördelade så att den juridiska betydelsen är vanligare i de juridiska materia-
len och den allmänspråkliga i tidningsmaterialet. Detta skulle i så fall också 
stämma med resultaten i Rogström (2013), som visar att ordens polysemi 
i samtida ordböcker utvecklas så att den fackspråkliga betydelsen ofta får 
stå tillbaka för den allmänspråkliga (agera, appellera), och att den allmän-
språkliga betydelsen under 1800-talet skildras som den vanligare betydelsen 
gentemot den juridiska. 

Juridiskt fackspråk är intressant såtillvida att det i högre grad än många 
andra fackspråk hamnar i något slags gränsland mellan allmänspråk och 
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fackspråk. Just för att den vanlige medborgaren berörs av juridiken i sin var-
dag är det nödvändigt att hen både förstår och kan använda sig av juridiskt 
fackspråk, åtminstone till viss del. Denna tanke var ju central för  Lagkom-
missionen genom riktlinjen att lagen skulle vara begriplig och användbar 
för alla. Rimligen utvecklar sig då det gemensamma juridiska fackspråket 
något olika bland experter och allmänhet vilket också syns i denna under-
sökning.

6. Går det att använda elektroniska korpusar för 
språkhistoriska undersökningar?
Det huvudsakliga syftet för denna undersökning var att se om man kunde 
använda Korps historiska resurser till språkhistoriska undersökningar röran-
de förändringar i ordförrådet. Slutsatsen är ett mycket försiktigt ja. Under-
sökningen har visat att man ser skillnad mellan de olika materialen i fördel-
ningen mellan fackord och allmänord och att man kan dra vissa slutsatser 
om utvecklingen av polysema ord som är värda att gå vidare med vad gäller 
kartläggningen av olika ords etablering över tid. Men undersökningen har 
också visat på vissa svårigheter i användandet av materialen. 

Det är för det första svårt att jämföra material som är så olika stora och 
har så olika bakgrund. Man bör ha bra kännedom om materialen för att 
kunna använda dem rätt. 

Sökningarna hade underlättats betydligt om orden varit homografsepa-
rerade. Detta är emellertid ett problem som har sin grund i den stora form- 
och stavningsvariation som finns i äldre material och som man arbetar hårt 
på för att lösa. Dock löser inte homografseparering alla problem eftersom 
den semantiska disambigueringen trots det återstår. Till detta ska också läg-
gas problem som kan uppstå beroende på att den automatiska taggningen 
inte alltid analyserar alla belägg rätt. Också i de stora korpusarna över mo-
dernt material i Korp måste kvantitativa sökningar kompletteras med kor-
pusanalys av beläggen, inte minst beroende på mängden feltaggningar (se 
Grahn 2014). 

Den tveksamma kvaliteten på Kubhistmaterialet är en klart negativ 
faktor. Just allmänspråkligt material är extra värdefullt när man undersöker 
språk ur ett historiskt perspektiv, eftersom det ofta domineras av fackspråk, 
inte sällan religiöst och juridiskt.  Sammantaget betyder detta att man får 
lägga ner ett ganska stort arbete på manuella kontroller av materialet om 
man vill ha någorlunda säkra resultat, i alla fall för lexikologiska undersök-
ningar.  

Att kunna utnyttja elektroniska material är en bra utgångspunkt i 
språkliga undersökningar men oftast behöver de kompletteras med manuel-
la kontroller. Grahn (2014) visar hur pass stora felkällor det kan vara i ett mo-
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dernt material som taggats syntaktiskt, och att använda ett historiskt ma-
terial till lexikaliska sökningar bjuder troligen på ännu fler felkällor. Detta 
beror dels på korpusarnas sammansättning av tillgängligt material, dels på 
svårigheterna att göra korrekta automatiska analyser av ett språk som inte 
är ortografiskt och morfologiskt normerat till en och samma norm. Tolk-
ning av äldre språkmaterial erbjuder dessutom ett flertal andra utmaningar 
vad gäller korpusanalys. Trots detta vill jag påstå att Korp kan utgöra ett bra 
incitament för lexikaliska undersökningar. Det går att vaska fram material 
som man på det viset slipper att excerpera för hand, men materialet måste 
fortfarande genomgå en omfattande manuell granskning och analys. 
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HENRIK ROSENKVIST

Negationer i estlandssvenska

ABSTRACT Along the Estonian coast, Estonian Swedish was spoken from 
the Middle Ages until the Second World War. The topic of this paper is 
Estonian Swedish negations, which have not been discussed in research lit-
erature before. It is shown that the form of the negation varies between 
the various dialects (inga, int, and itt are found in the northern dialects, and 
änte, änt, and ätt in the southern) and that negations often occur in a clause-
initial position, which is similar to Fenno-Swedish and northern Swedish 
dialects. Another grammatical phenomenon in Estonian Swedish is nega-
tive concord, i.e., the possibility to express one semantic negation with two 
or more negating constituents. Finally, I discuss the modal verb mike, which 
is composed of two parts: the verb må (“be able to”) and the (archaic) nega-
tion icke. Interestingly, it is the cliticized negation icke that has transferred 
its vowel into the new compound.

KEYWORDS Estonian Swedish, dialects, negations, negative concord

Inledning
I Estlands västra delar fanns det från medeltiden och fram till andra världs-
kriget en svensktalande befolkning (se Karta 1). Vissa öar och områden, som 
till exempel Ormsö och Runö, var i princip helt svenska, utan några be-
tydande inslag av estniskt språk eller estnisk kultur. Under åren 1940–1944 
upphörde bosättningen; en del av estlandssvenskarna tvångsrekryterades el-
ler deporterades av Sovjetunionen, men en stor majoritet tog sig till Sverige. 
Totalt anlände 7 920 estlandssvenskar under perioden 1940–1949 (Aman 
1961:253), medan 1 281 blev kvar i Estland (Aman 1961:260). De kvarblivna 
estlandssvenskarna var dock för få och alltför utspridda i den estniska be-
folkningen för att kunna upprätthålla den estlandssvenska kulturen, inklu-
sive språket. Givetvis var det också mycket svårt att i det sovjetiska Estland 
behålla en svensk identitet. För närvarande är det därför endast de som lärde 
sig estlandssvenska som modersmål före flytten till Sverige som nu behärs-
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Karta 1. Svensktalande områden i Estland fram till 1944 (streckade områden).

kar estlandssvenska – och eftersom språkvarieteten inte har traderats vidare 
kommer den att försvinna med dessa sista talare. 1

1 Jag vill tacka två anonyma bedömare för värdefulla synpunkter – alla återstående brister 
faller dock enbart på mig – och den estlandssvenska kulturföreningen Svenska Odling- 
ens Vänner (SOV) för hjälp med att rekrytera informanter och för lån av lokal.
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Den estlandssvenska bosättningens ålder och ursprung har diskuterats fli-
tigt, och såväl språkhistoriska som arkeologiska argument har använts (se 
Blumfeldt 1961 eller Markus 2004:60–89 för utförliga redogörelser av denna 
diskussion). Det tidigaste skriftliga omnämnandet av en estlandssvensk bo-
sättning härrör från 1294, då det uttryckligen sägs i Hapsals stadsrätt att 
det finns svenskar i Hapsal och i andra områden i Ösel-Viks stift. Det är 
dock rimligt att anta att bosättningen är äldre. Markus (2004) hävdar, med 
stöd av arkeologiska utgrävningar i Enby (Nuckö), att kontinuiteten (både 
bosättningens och befolkningens) mellan tidiga arkeologiska spår och den 
estlandssvenska byn Enby som omnämns i olika dokument flera sekel senare 
talar för att den estlandssvenska bosättningen där möjligen härrör från tidig 
järnålder (omkring 900 e.Kr.). 

Immigrationen av svenskar till Estlands kustområden har skett i olika 
faser, och från olika områden. Till exempel var Nargö (norr om Tallinn) helt 
folktomt i början av 1700-talet (den tidigare befolkningen tycks ha blivit 
utplånad genom pest och krig), och först 1748 fick några nyländska bönder 
tillåtelse att bosätta sig där (Rosen Norlin 2007:7). Nargösvenskan har där-
för tydliga nyländska drag; av den anledningen anses denna varietet utgöra 
en egen dialekt inom det estlandssvenska språkområdet. Utöver Nargö finns 
det tre tydliga dialektområden: Rågö/Vippal/Korkis, Ormsö/Nuckö/Dagö, 
samt Runö (Lagman 1979:13). Målet i Gammalsvenskby i Ukraina härrör från 
Dagö – 1781 tvångsförflyttades en stor del av Dagösvenskarna (1 200 av totalt 
1 600) till Ukraina; omkring hälften av dem dukade under på vägen dit. Da-
gösvenskan förde därefter en tynande tillvaro och försvann helt när de allra 
sista talarna gick bort under 1930-talet (Utas 1959:25f., Tiberg 1962:101f.).

Med tanke på att estlandssvenskan har utvecklats i relativ isolering från 
övriga svenska språkvarieteter under lång tid, så är det sannolikt att intres-
santa grammatiska novationer och arkaismer förekommer. Emellertid har 
språkforskarna under 1800- och 1900-talet som bekant huvudsakligen stu-
derat ljud och ord, och grammatiken, och i synnerhet syntaxen, har kom-
mit på undantag. Tiberg (1962:100) ger uttryck för detta: ”Syntaxen erbjuder 
många överraskningar. Vill man tolka dem utan hänsyn alls till estniskan, så 
torde arbetet bli halvgjort – därmed inte sagt att Sverige-svenska parallel-
ler skulle sakna betydelse.” Vilka överraskningarna är lämnas alltså läsaren 
att spekulera över. Herbert Lagman (1971:211) framhäver att ”[d]e estlands-
svenska 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 i andra svenska språkvarieteter. Som exempel 
kan nämnas ett frekvent bruk av negerande o- (som finns i norrländska dia-
lekter), du som opersonligt pronomen (som är vanligt i dialekter och även 
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i fornsvenskan, särskilt i Gutalagen), mike (sv. mycket) i betydelsen ’många’ 
(som finns i bland annat älvdalska), samt frekvent utelämnande av infinitiv-
märket att (som också är belagt i Ovansiljanmålen).

I den här artikeln kommer jag att diskutera den estlandssvenska nega-
tionen, ett ämne som mig veterligen inte har behandlats tidigare. Den est-
landssvenska negationen kommer också att jämföras med negationen i ny-
ländska (Lundström 1939:151–155), i sydösterbottniska (Ivars 2010:248–260) 
och i älvdalska (Garbacz 2010:85–88; Åkerberg 2012:323–327). En översikt 
över negationens form och syntax i främst norska dialekter ges av Østbø-
Munch (2013).

Den här artikeln är baserad på pågående forskning inom projektet Est-
landssvenskans språkstruktur, som finansieras av Vetenskapsrådet. De upp-
gifter från estlandssvenska informanter som jag hänvisar till nedan härrör 
från fältarbete under januari 2015, då 11 estlandssvenskar deltog i en syntak-
tisk undersökning. Det ska understrykas att detta var en inledande studie, 
och att deltagarna utan undantag sällan talar sitt estlandssvenska moders-
mål numera. Av dessa två skäl bör resultaten ses som preliminära.

Negationens form
De fyra estlandssvenska dialekterna skiljer sig tydligt åt när det gäller nega-
tionens form. Lagman (1979:13–17) redovisar ett antal språkprover där detta 
framgår, och skillnaderna har också kunnat beläggas med hjälp av estlands-
svenska informanter. I en mening som (1) förekommer alltså olika nega-
tionsformer, beroende på var talaren kommer ifrån. Andra skillnader mel-
lan dialekterna bortser jag ifrån här och i resten av artikeln.

(1) Mamma lagd NEGATION sokor ute graitfate.
’Mamma la inte socker i grötfatet’
Nargö: inga, int
Rågö/Vippal/Korkis: itt
Ormsö/Nuckö: änt
Runö: äte, ät

Att Nargö avviker genom formen inga är tydligt, och det är sannolikt att 
detta beror på inflytande från nyländska – som sades i inledningen återbe-
folkades Nargö i mitten av 1700-talet av nylänningar. Lundström (1939:151) 
anger att nyländskan har formerna inga, int och it, vilket alltså stämmer väl 
överens med Nargösvenskan. Också Rågöarnas itt kan tänkas bero på påver-
kan från nyländska, medan formerna änt och äte/ät möjligen skulle kunna 
ses som arkaismer; i yngre fornsvenska förekom ju ofta former som änkte 
(Brandtler & Håkansson 2014). 
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Vår enda informant från Nargö visade en tendens att föredra int i sats-
initial position, medan inga huvudsakligen tycks användas medialt. Detta 
skiljer i så fall Nargösvenskan från äldre nyländska; någon motsvarande ten-
dens kan inte urskiljas i språkproverna i Lundström (1939), utan där tycks 
inga och int variera fritt. I modern nyländska förefaller emellertid inga en-
bart användas som pronomen – i korpusen över den talade svenskan i Fin-
land får man inga träffar på inga använt som negation (Talko 2015). 2

Negationens placering i satsen
I standardsvenska förekommer negationen inte såväl initialt som medialt 
och (dubblerande) finalt (se SAG 4:167–202). Som ensamt fundament före-
kommer negationen i satser som uttrycker en invändning eller någon typ 
av emfas (2 a).

(2) a. Inte ska väl du skala potatis.
 b. Du ska inte skala potatis.
 c. Du får inte skala potatis, inte.

I estlandssvenska är det vanligt att negationen står initialt i satsen, vilket 
framgår av både informantundersökningen som nämndes ovan och av tex-
terna i Lagman (1990), men till skillnad från standardsvenska tycks det inte 
finnas några särskilda pragmatiskt betingade villkor för en sådan placering. 
SAG (4:176) noterar att ”[r]egionalt (finlandssvenska, nordsvenska) kan ett 
negerande satsadverbial [int] stå som fundament utan att något av de sär-
skilda villkoren i § 71 är uppfyllda”, och Ivars (2010:252) bekräftar att detta 
gäller också för sydösterbottniska. Tolkningen av en estlandssvensk sats som 
(3) erinrar alltså mer om finlandssvenska och nordsvenska dialekter än om 
standardsvenska.

(3) Änt lagd mamma sokor ute graitfate.
 ’Inte la mamma socker i grötfatet.’

Lindström (2014) visar att den fria placeringen av negationen i fundamentet 
är en finlandssvensk arkaism, och i en diakron studie av eigh, icke och inte i 
standardsvenska påvisar Brandtler & Håkansson (2014) ett tydligt samband 
mellan val av negation och frekvensen av initiala negationer. Eigh (’ej’) blir 
allt ovanligare från och med början av 1500-talet, och samtidigt minskar 
de initiala negationerna markant i frekvens. Brandtler & Håkansson me- 
 
2 Tillfrågade nylänningar uppger dock att man fortfarande säger inga ”på landet”, det vill 

säga på landsbygden utanför Helsingfors, men detta syns alltså inte i Talko (2015).
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nar att detta beror på att det äldre svenska eigh var ett syntaktiskt huvud, 
medan äkke (’icke’) och änkte (’inte’), som successivt ersatte eigh, i stället 
var syntaktiska fraser. Dessa fraser är vidare förbundna med just de pragma-
tiska villkor som nämns av SAG. Följaktligen bör negationen i bland annat 
finlandssvenska ses som ett syntaktiskt huvud – och detsamma torde alltså 
gälla för estlandssvenska negationer.

Medan initiala negationer är vanliga i estlandssvenska så tycks dubble-
rande satsfinala negationer vara relativt ovanliga. Østbø & Garbacz (2014) 
visar att satsfinala negationer (som i 2 c) godtas av både standardsvenska och 
finlandssvenska informanter, medan norska informanter inte accepterar så-
dana konstruktioner. Av intresse för estlandssvenskan är att finala negatio-
ner inte heller används på Gotland. Enbart fyra av våra elva informanter 
ansåg att finala negationer var möjliga i estlandssvenska, och språkproven 
i Lagman (1990) ger också bilden av att sådana finala negationer var ovan-
liga i äldre estlandssvenska. Ett av få exempel (från Stora Rågö) visas i (4). 
Sammanhanget är att ingen yngre flicka ville uppträda som Katrine-norik 
på Andersmässan (norik är ett lånord från estniska, noorik, med betydelsen 
’ungmö’).

(4) Ong pigäna villd itt våra itt. (Lagman 1990:156)
 ’De unga flickorna ville inte vara, inte.’

I sin tämligen utförliga diskussion om negationer i nyländska säger Lund-
ström (1939:151ff.) inget om dubblerande negationer i final position, och 
hon ger inte heller några sådana exempel. Det är alltså möjligt att de satsfi-
nala negationer som nu förekommer i nyländska är en senare utveckling. I 
Talko (2015) finns det mängder av belägg på konstruktionen.

Negationsharmoni
I det svenska standardspråket förekommer det ibland att två negerande ut-
tryck förekommer tillsammans i den inre satsen (satsen exklusive annex, se 
SAG 4:5ff.). I regel tolkas då satsen som icke-negerad (se exempel 5).

(5) Veronika såg inte ingenting. 
 (tolkning: ’Veronika såg någonting’)

I många andra språk, som till exempel flera varieteter av engelska (Trudgill 
2009), innebär däremot konstellationen i (5) att satsen tolkas som negerad.

(6) Veronica didn’t see nothing. 
 (tolkning: ’Veronika såg inte någonting’)
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Till skillnad från svenska, där två negerande led tycks uttrycka två sepa-
rata semantiska negationer som så att säga tar ut varandra, förmedlar alltså 
de två engelska negerade leden tillsammans en semantisk negation. Feno-
menet kallas negative concord. På svenska har termerna negationsdubblering, 
dubbel negation, förstärkande negation eller understödjande negation använts 
i olika sammanhang. I den här artikeln använder jag dock termen negations-
harmoni (NH).

Eftersom NH saknas i det svenska standardspråket har fenomenet inte 
diskuterats i den svenska grammatiska traditionen. NH förekommer emel-
lertid i flera olika varieteter av svenska: i älvdalska (se Levander 1909:111; 
Garbacz 2010:85ff.; Åkerberg 2012:327), i nyländska (Lundström 1939:151ff.), 
i sydösterbottniska (Ivars 2010:248ff.), samt i estlandssvenska. Tre exempel 
från Lagman (1990) visas i (7).

(7) a. Välaiken had änt heldor inga fail. (Lagman 1990:9)
  ’Vädret var det inte heller något fel på.’

 b. Tär bruka man änt inga vattn e fotn. (Lagman 1990:57)
  ’Där använde man inget vatten i julgransfoten.’

 c. Äte hav vi engan kro pa Run, å äte hav vi engt kino. (Lagman 1990:201)
  ’Inte hade vi någon krog på Runö, och inte hade vi någon bio.’

De estlandssvenska informanterna gav en blandad respons när det gäller 
NH. Testmeningen i (8) fick betyget 5 (motsvarande “precis så brukar man 
säga”) av fem informanter, medan de resterande gav meningen låga betyg 
(en informant bedömde inte denna mening). En av de sistnämnda uttryckte 
explicit att det är ”ologiskt” med två negationer i samma mening.

(8) Vi hav äte engt kino pa Run.
 ’Vi hade ingen bio på Runö.’

Någon geografiskt bestämd variation tycks det inte vara fråga om – olika 
informanter från en och samma ö (Ormsö) gav till exempel helt motstridiga 
svar. Intrycket är snarare att en del informanter har lättare för att återkalla 
sin estlandssvenska språkkänsla, medan andra har svårt att göra detta; efter-
som samtliga informanter har befunnit sig i en helt standardsvensk språk-
miljö de senaste 70 åren är detta inte förvånansvärt.

Det runsvenska materialet tillåter inga studier av negationssyntax, 
och NH kan inte påvisas i fornsvenska. Att förklara distributionen av NH 
i svenska språkvarieteter innebär därför en intressant språkhistorisk utma-
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ning. De två antaganden som ligger nära till hands, nämligen att NH är en 
arkaism eller att NH är en novation, stöter båda på en del problem, och 
det är möjligt att ett tredje alternativ är att föredra: språkkontakt. Sollid 
(2006) hävdar att Sappen-norska har utvecklat NH till följd av språkkontakt 
med finska, och det är bestickande att de fyra svenska språkvarieteter som 
har NH alla talas (eller har talats) med finsk-ugriska språk i sin omedelbara 
närhet. För sydösterbottniska och nyländska rör det sig om finska, medan 
estlandssvenska givetvis har haft utbyte med estnisktalande ester. Det är 
väl belagt att såväl finlandssvenska som estlandssvenska har påverkats av 
finska respektive estniska när det gäller andra delar av språksystemet (af 
Hällström-Reijonen 2012; Lagman 1971). Vidare fanns det skogssamer i hela 
Dalarna fram till början av 1800-talet (Svanberg 1981; Skielta 2012), och de 
vidsträckta och lavrika skogarna i norra Dalarna torde ha utgjort ett bra 
renbete.3 Att älvdalingar och samer har kommunicerat med varandra under 
lång tid förefaller således mycket troligt. 

Verbet mike
Det estlandssvenska modalverbet mike saknar motsvarighet i standardsven-
ska. Verbet förekommer inte i Vendell (1907), men Danell (1951:280) för-
tecknar det under uppslagsordet må, och ser det som en sammansmältning 
mellan må och icke. Han ger också ett par exempel (9 a–b ) med översätt-
ningar. Ett tredje exempel återfinns under uppslagsordet influensa (9 c).

(9) a. Mike he gera noa. (Danell 1951:280)
  må-icke det göra något
  ’Det gör ingenting.’

 b. Mike he våra roaskede heldor, än do har so brotet. (Danell 1951:280)
  må-icke det vara rågskörden heller att du har så bråttom
  ’Det är väl inte rågskörden heller, att du har så bråttom.’

 c. Mike he våra ana än gala starka brotatäbe [...]. (Danell 1951:180)
  må-icke det vara annat än gamla starka förkylningen
  ’Det är nog inte något annat än en rejäl förkylning.’

3 Uppkomsten av den storskaliga samiska renskötseln är en omdiskuterad fråga. Arkeolo-
giska undersökningar av benrester visar att en ny typ av ren dyker upp under 1500-talet, 
vilket kanske är en indikation på att det är då som renen domesticeras på allvar (Bjørn-
stad et al. 2012:102–108). Men samer kan säkert ha umgåtts med folk i Älvdalen också 
utan egna renhjordar.
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I äldre arkivmaterial förefaller mike vara tämligen frekvent. Till exempel finns 
det sex förekomster av mike enbart på de två första sidorna av en 1925 nedteck-
nad och till svenska översatt berättelse från Ormsö (ISOF 1126:1). Tre exempel 
visas nedan (10); översättningarna härrör från originaldokumentet.

(10) a. Ia mike änt hoa hed hus du kan læsa. 
  jag må-icke inte ha hört hur du kan läsa
  ’Jag har ju hört hur du kan läsa.’

 b. He mike tor anar vara noat doktia som for ha vare tär.
  det må-icke de andra vara något duktiga som förr har varit där
  ’De andra är inte något bättre som har gått där förut.’

 c. Ve mike ve hoa somike te rask mä som ana-folke.
  vi må-icke vi ha så-mycket att slösa med som annat-folket
  ’Vi har inte så mycket att slösa med som andra människor.’

 
Mike var alltså ett vanligt modalverb i estlandssvenska under 1900-talets 
början, i alla fall på Ormsö. Våra informantundersökningar visar dock att 
mike inte är bekant för flertalet av de nu levande estlandssvenskarna – av de 
elva informanterna var det bara en enda (från Ormsö, född 1931) som kände 
igen det från föräldrarnas språkbruk. 

Verbet mike förekommer ibland i en sats med negation (som i 10 a), och 
tolkningen av satsen är i sådana fall positiv – det vill säga att negationen 
som är inherent i mike och det negerande satsadverbialet (änt i 10 a) elimi-
nerar varandra. Verbet mike ger alltså inte upphov till NH, till skillnad från 
andra negerade led i estlandssvenska.

Danell (1951:280) antar att mike är ett konglomerat mellan må och icke 
(se ovan). I flera varieteter av norska förekommer klitiserade former av den 
norska negationen ikke (Østbø-Munch 2013:18) och detsamma gäller nord-
svenska, finlandssvenska och talad standardsvenska (SAG 4:168; Brandtler & 
Håkansson 2014:123), där former som då’nt (‘då inte’) och ska’nt (‘ska inte’) 
är vanliga. Det är alltså troligt att mike har utvecklats så som illustreras i (11).

(11) må icke > må’icke > mike

Två saker skiljer dock mike från då’nt och ska’nt. För det första är det negatio-
nen icke som ingår i mike, inte inte. I standardsvenska ersätts den fornsven-
ska negationen eigh (‘ej’) av äkke (‘icke’) och änkte (‘inte’) först under äldre 
nysvensk tid (Brandtler & Håkansson 2014:112ff.). Under en period tycks 
äkke och änkte därefter variera fritt, men ganska snart blir änkte den van-
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ligaste negationen: ”Av de tre formerna icke, intet o. inte tillhör numera den 
första så godt som uteslutande skriftspr., ett förhållande som kan konstate-
ras redan från slutet av 1700-talet o. förmodligen är ännu äldre” (SAOB:I49, 
tryckår 1933). Om estlandssvenskan följde samma utveckling som svenskan 
i Sverige är det således troligt att mike uppstår mellan 1500-talet, då icke/
äkke blir vanligare, och slutet av 1700-talet, då inte ersätter icke. Denna för-
klaring vilar på antagandet att estlandssvenskan hade så stor kontakt med 
Sverige-svenskan under denna tidsperiod att påverkan var möjlig.

En ytterligare skillnad mellan mike och andra ord med klitiserade nega-
tioner är att vokalen i må har ersatts av negationens vokal. Om motsvarande 
hade skett i de nordsvenska varieteterna hade vi haft former som sk’int och 
d’int i stället för ska’nt och då’nt. Huruvida denna skillnad beror på beto-
ningsförhållanden eller på någon särskild estlandssvensk vokalisk egenhet 
är för mig svårt att avgöra (se Tiberg 1962:31ff. och Lagman 1979:47ff. för 
översikter över de estlandssvenska vokalerna).

Sammanfattning
Estlandssvenskan, en säregen varietet av svenska, kommer inom en relativt 
snar framtid att försvinna som ett levande språk. Även om estlandssvenskan 
är väl dokumenterad i olika arkiv, så kommer det då inte längre att vara möj-
ligt att till exempel få negativ evidens, det vill säga ett tydligt besked på att 
ett visst språkdrag inte finns. Inte heller kommer det att vara möjligt att 
undersöka hur olika syntaktiska fenomen korrelerar med varandra, eftersom 
studier av material i arkiv etc. inte möjliggör sådana undersökningar.

Negationens syntax är ett av de områden där estlandssvenskan avviker 
från de flesta andra varieteterna av svenska, på olika sätt, och i den här korta 
artikeln har jag gett en översikt över några av de egenskaper som utmärker 
negationen i estlandssvenska. Dessa egenskaper kan sammanfattas enligt 
följande: 

• negationens form varierar mellan de olika dialekterna (inga, int, itt, änt, 
äte);

• satsfinal, dubblerande negation tycks vara ovanlig eller till och med 
ogrammatisk;

• estlandssvenska har negationsharmoni, i likhet med älvdalska, sydöster-
bottniska och nyländska;

• verbet mike är ett inherent negerat modalverb, uppkommet ur må plus 
icke, som inte ger upphov till negationsharmoni.

Det återstår givetvis mycket att göra – dessa inledande observationer ger 
upphov till många frågor! – och i den närmaste framtiden avser vi att utföra 
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fler informantundersökningar för att kunna utforska den estlandssvenska 
negationens syntax djupare.
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PAULA ROSSI

Herr Kapten och Bäste Broder!
En brevmottagare  

– flera brevskrivare med olika  
sociala positioner

ABSTRACT Alfred Ekholm (1839–1912), a long–time headmaster of the 
Oulu Navigation School that was established in 1863, was an avid cor-
respondent who wrote and received a great many letters. This study draws 
on letters received by Ekholm in 1887–1908 and examines in detail forty 
letters that were written in Swedish. Half of these letters were written by 
Ekholm’s colleagues, and the other half by his former students. Ekholm’s 
colleagues write primarily about matters concerning seafaring schools, and 
his students write mainly about their own journeys and plans for the future. 
The writers of the letters address Ekholm in different ways, depending on 
their social status and their relationship with the recipient. The letters in-
clude phrases and colloquialisms that are typical of the genre. The letters 
provided an important means of communication and stood in for moments 
of face-to-face interaction between the writer and the recipient. 

KEYWORDS letters, seafaring schools, the social equality and inequality, 
form of address

Inledning
På 1800-talet och långt in på 1900-talet var brevskrivning ett uppskattat sätt 
att hålla kontakt med andra människor både i det privata livet och i arbetsli-
vet. Både personer med och utan högre skolbildning skrev och mottog brev. 
Ett exempel på den tidens flitiga brevskrivare är Alfred Ekholm som föddes 
i Torneå år 1839. På fädernet härstammar han från en släkt vars medlemmar 
på 1600- och 1700-talet tjänstgjorde som präster i Stockholm och Uppsala. 
Som son till en gränsuppsyningsman hade Alfred Ekholm möjlighet att gå i 
skolan. Han fick sin första skolbildning i den svenskspråkiga Lägre Elemen-
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tarskolan i Torneå (Oulun merenkulkukoulu, Navigationsskolans elevmatrikel 
1864–1909). Fadern dog det år när sonen fyllde 12 år och familjens ekono-
miska situation försämrades (Alfred Ekholms brevsamling, Alfred Ekholms 
brev till Clara Ekholm 21.7.1861). När han var 14 år gammal, lockades han av 
sjömannalivet och arbetade som kajutvakt, kock och jungman på flera olika 
fartyg. Drömmen om en bättre ställning ombord på fartygen fick honom att 
söka sig till Navigationsskolan i Kristinestad där han år 1860 lade styrmans-
examen efter ett års studier (Snellman 1974:176). Under dessa år höll han 
kontakt med sin mamma Clara Ekholm genom att skriva brev. När en ung 
Alfred Ekholm skrev brev till sin mamma var tilltalet synligt och mamman 
nämndes ofta. Hon var starkt närvarande i breven. I dessa brev är det klart 
fråga om en dialog, ett samtal, mellan brevskrivaren och adressaten, vilket 
illustreras i följande exempel:

Men om mamma vill så sälj gården, för att jag behöfver den ej och nog 
kan mamma lefva den förutan det kan hända att mamma får flytta ifr. 
Torneå om mamma bara vill. ja det är nog vackert i Ny Carleby, skulle ej 
mamma ha lust att flytta dit […] (Ekholm 22.7.1861)

Släktskapsbeteckningen mamma var det vanligaste tilltalsord som Alfred 
Ekholm använde i sina brev. Därtill använde han även pronomenet hon när 
han tilltalade sin mamma (Rossi 2014:410).

Efter att ha jobbat några år som styrman återvände Alfred Ekholm till 
sina studier och blev sjökapten och senare rektor för Navigationsskolan i 
Uleåborg. I den sistnämnda rollen, som varade från början av 1870-talet till 
1910, fick han motta många brev från sina kolleger och sina före detta elever. 
En del av breven är affärsbrev, en del privata. I de brev som undersöks i 
denna studie är Alfred Ekholm brevmottagaren.

 
Syfte, material och metod 
I denna artikel undersöker jag sammanlagt fyrtio brev, som sjökapten Alfred 
Ekholm (1839−1912) mottog under sin tid som Navigationsskolans rektor i 
Uleåborg under senare hälften av 1800-talet och i början av 1900-talet. Breven 
är skrivna av hans kolleger och f.d. elever, som arbetade som styrmän eller sjö-
kaptener på olika håll i världen. Dessa brevskrivare med olika social bakgrund, 
utbildning och yrkeskarriär skrev dessa brev i varierande situationer. Det är 
fråga om både symmetriska och asymmetriska relationer mellan brevskriva-
ren och brevmottagaren, adressaten. Syftet med denna undersökning är för 
det första att diskutera innehållet i breven. Hittar man samma temaområden 
i de undersökta breven? Det andra syftet med artikeln är att redogöra för på 
vilket sätt brevskrivaren och brevmottagaren, rektor Alfred Ekholm, synlig-
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görs i breven. Vad är förhållandet mellan brevskrivaren och brevmottagaren? 
Det tredje syftet är att studera vilka talspråksdrag som kännetecknar dessa 
brev. Skriver de på ett informellt och vardagligt sätt? I mina tidigare studier 
har jag belyst språkbruket i Navigationsskolan i Uleåborg (se t.ex. Rossi 2013). 
Genom att leta efter svar på frågorna ovan vill jag studera dess rektors, Alfred 
Ekholms, sociala nätverk, vad han och hans kolleger och skolans f.d. elever 
hade för intressen samt kasta ljus på deras relationer. 

De undersökta fyrtio breven härstammar från Alfred Ekholms brev-
samling, som förutom svenskspråkiga brev, innehåller även finsk- och eng-
elskspråkiga brev. De brev som ingår i materialet är skrivna mellan 1887 och 
1908, dvs. under cirka tjugo års tid. De har delats in i två grupper. Den första 
gruppen består av brev som är skrivna av Alfred Ekholms kolleger och den 
andra av hans före detta elever. Dessa skribenter valdes eftersom det finns 
biografisk bakgrundsinformation om dem, och de har skrivit breven under 
samma tidsperiod. 

Breven i den första gruppen är skrivna av sex personer: fyra rektorer, 
en sjöfartsinspektör och en lärare i engelska språket (se tabell 1). Breven 
är skrivna mellan åren 1887−1907 och skickade från olika städer i Finland: 
Borgå, Helsingfors, Raumo, Vasa och Åbo.

Namn Yrke Brev

G.W. Blomquist rektor för navigationsskolan i Vasa 26.9.1907, 14.11.1907,  
  28.11.1907

F. Groundstroem rektor för navigationsskolan i Raumo 25.2.1901

T. Hjelt sjöfartsinspektör, Helsingfors 11.3.1902, 7.2.1906

J.R. Ignatius rektor för navigationsskolan i Raumo 12.12.1887, 26.4.1889,  
  8.9.1895, 30.4.1897

G.E. Mattsson rektor för navigationsskolan i Åbo 23.5.1892, 26.5.1892,  
  12.6.1892, 8.8.1892,  
  27.5.1893, 11.11.1896,  
  14.11.1904, 27.12.1904,  
  8.6.1906

D.K. Wyyryläinen lärare i engelska språket i Uleåborg  25.10.1901 
 på 1890-talet 

Tabell 1. De undersökta breven skrivna av kolleger åren 1887−1907

Den andra gruppen består av brev som är skrivna av nio verksamma styr-
män och sjökaptener, som alla är Alfred Ekholms före detta elever (se tabell 
2). Dessa brev är skrivna mellan åren 1887 och 1908. Breven i den andra 
gruppen är skickade från England, Finland, Frankrike, Kanarieöarna och 
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Ryssland. Den sista personen i tabell 2, Eliel Åberg, skrev de tre första bre-
ven när han var styrman, de två sista som sjökapten. 

I slutet av 1800-talet hade Finland sju statliga navigationsskolor, nämli-
gen i Helsingfors, Mariehamn, Raumo, Uleåborg, Vasa, Viborg och Åbo, som 
utbildade styrmän och sjökaptener (Rossi 1994:35). I Uleåborg grundades na-
vigationsskolan år 1863 på grund av att staden under den tiden hade den 
största handelsflottan i landet och var Österbottens merkantila centrum 
(Rossi 2007:308, Rossi 2013:203). Skolan var officiellt svenskspråkig, men 
även finska språket utnyttjades under lektionerna på grund av att en del av 
eleverna inte hade tillräckliga kunskaper i svenska språket. Skolan var alltså 
i praktiken tvåspråkig och i själva verket Finlands enda tvåspråkiga naviga-
tionsskola (Rossi 2013:207−208).

Metodologiskt är det fråga om en kvalitativ närläsning av breven. Jag 
har gått igenom de temaområden (t.ex. navigationsskola, arbete, studier, 
det privata livet) som brevskrivarna lyfter fram och funderat på orsaker 
till brevskrivandet (t.ex. för att informera, underhålla eller rådfråga adres-
saten). För att uppnå mina forskningssyften har jag i breven markerat alla 
de ställen där brevens mottagare och skribent nämns och studerat vilka ord 
och fraser brevskrivarna använder om Alfred Ekholm och om sig själva. 
Därtill har jag närgranskat alla de ställen där brevskrivarna riktar sig till 
mottagaren. Vid en noggrann genomläsning av breven har jag även mar-
kerat de ställen där texten har talspråksdrag. Jag har koncentrerat mig på 
talspråkliga ord, ordspråk, upprepningar och satsradningar i kombination 
med samordning.

Tabell 2. De undersökta breven skrivna av f.d. elever åren 1887−1908

Namn Utbildning Brev

K.Z. Aspegrén sjökapten 9.12.1901

J.F. Bäcklund sjökapten 14.10.1898, 30.11.1898, 24.11.1900,  
  25.11.1901, s.a.

A. Dahl sjökapten 9.1.1906

E.A. Dahlström sjökapten 14.11.1905, 28.11.1905

Eriksson sjökapten  20.7.1908

F.W. Laine sjökapten 6.2.1905

G.E. Nordberg sjökapten 4.1.1896

Joh. G.W. Snellman sjökapten 18.8.1896, 25.1.1904, 15.2.1906

E. Åberg styrman, sjökapten 23.1.1887, 27.5.1887, 20.6.1887,  
  2.10.1888, 12.8.1895
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Teoretiska utgångspunkter
Brev kan användas i flera olika forskningssyften och de utgör en rik mate-
rialkälla på många forskningsområden. Det är inte bara språkforskare som 
känner intresse för brev utan även till exempel historiker, etnologer, antro-
pologer och litteraturvetare utnyttjar brev som källmaterial. (Se exempelvis 
Lahtinen et al. 2011:11−12). I olika undersökningar om brevskrivande, såsom 
i denna studie, står personer födda på 1800-talet i centrum. 1800-talet var 
nämligen det århundrade då det blev allt vanligare för alla samhällsgrupper 
att skriva brev (se t.ex. Liljewall 2007:9).   

1800-talets icke-privilegierade människors skrivande diskuteras i voly-
men White Field, Black Seeds, Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth 
Century (Kuismin & Driscoll 2013), där man studerar brevskrivning och dess 
natur from above och from below. De brev som är skrivna av självbildade 
människor på 1800-talet liknar mer sin tids talade språk än några andra 
texter. Självbildade människors sätt att skriva varierade naturligtvis från en 
situation till en annan och var påverkat av brevmottagaren och talgemen-
skapen. När bönder skrev finska handelsbrev till ett handelshus i Uleåborg, 
dvs. självbildade män på landsbygden till en mäktig man i en stad, använ-
de de inte sin egen lokala språkvariant utan försökte använda former och 
strukturer som hörde till offentligt språk. De använde finska som var starkt 
påverkat av svenska språket. Dessa brev var skrivna på ett hövligt sätt och 
återspeglade social ojämlikhet mellan brevskrivaren och brevmottagaren. 
Breven hade även en viss form och ordalydelse på grund av brevens speciella 
funktion. Egenskaper hos breven indikerar att bönderna hade tagit hänsyn 
till mottagaren och situationen (Laitinen & Nordlund 2013:passim).

Brevskrivarna i mitt material hade alla formell utbildning. De flesta hade 
gått i en navigationsskola, där blivande styrmän och sjökaptener fick under-
visning bl.a. i astronomi, navigation, geografi, engelska språket, handelskor-
respondens, brevskrivning och bokföring (Rossi 2013). Med tanke på bli-
vande arbetsuppgifter var det viktigt för eleverna att lära sig att skriva brev. 
Under sina resor skickade en sjökapten regelbundet brev till skeppsrederiet. 
I breven rapporterade han om besättningen och händelserna på fartyget, 
om de reparationer som fartyget behövde och om frakterna (Sovelius-Sovio 
2011:312). I navigationsskolan lärde sig eleverna att datera ett brev, att börja 
och sluta ett brev med en hälsningsfras (t.ex. H. Härr J. E. Mickelsson och 
Tecknar högaktningsfullt V. E. T. Johansson), att tilltala brevmottagaren (H.H.), 
att förmedla innehållet på ett förståeligt sätt och att skriva med en läslig 
handstil (Rossi 1994:bild 8). Elever bekantade sig med mönsterbrev och for-
mulär, som de sedan kunde utnyttja i olika skrivsituationer (se även Hansson 
2003:43). De som hade fått en någorlunda skolutbildning före navigations-
skolan hade förmodligen haft brevskrivningsövningar redan i skolan.   
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Liljewall (2007:17−18) diskuterar i sin undersökning om 1800-talets 
folkliga brevkultur brevskrivandets dialogiska form och olika forskares 
uppfattningar om brevskrivandet som dialog. En del av breven är skrivna 
i muntliga miljöer, vilket gör att de har starka drag av samtal. Å andra si-
dan är avståndet i tid och rum typiskt för brevväxlingen. Detta avstånd sak-
nas i den muntliga interaktionen mellan avsändare och mottagare. Då kan 
man inte dra en parallell mellan breven och det muntliga samtalet. Persson 
(2008:122) konstaterar att en brevväxling inte nödvändigtvis sker växelvis, 
vilket är kännetecknande för en dialog, som består av repliker. Hon har un-
dersökt familjebrevskrivning i borgerliga kretsar på 1800-talet och studerat 
bl.a. situationsbundna, samtalsliknande och närhetsskapande drag i dessa 
brev (Persson 2005, 2008). I min artikel koncentrerar jag mig på hälsningar 
och tilltal, som Persson (2008:122−124) räknar till samtalsliknande stildrag. 
Enligt tilltalssystemet användes pronomenet du symmetriskt i familjen och 
Ni mellan obekanta vid korta möten. Asymmetriskt användes tilltalsordet 
Ni från överordnad till underordnad. Detta tilltal uppfattades som ovänligt 
och negativt. Det hövliga tilltalet däremot bestod av personens titel och 
efternamn. Tilltalet kunde användas både symmetriskt, då man ville hålla 
en viss distans till motparten, och asymmetriskt. Släktskapsord användes 
asymmetriskt från yngre personer till äldre inom familjer och från barn 
till äldre icke-släktingar, t.ex. släktskapsbeteckningen farbror (SAG vol. 2 
1999:267−269). Med tilltalsord och titlar kan sändaren alltså uttrycka närhet 
eller distans samt sin attityd gentemot adressaten (Cassirer 1979:37). Genom 
att studera tilltalet syftar jag till att studera vilket förhållande brevskrivarna 
hade till Alfred Ekholm. 

I sin undersökning redogör Persson även för andra samtalsliknande 
språkdrag med vilka en brevskribent kan skapa en muntlig stil, såsom upp-
repning och satsradning i kombination med samordning. Från de samtals-
liknande dragen skiljer hon sådana talspråksdrag som hör till det privata 
språket, men som inte nödvändigtvis hör till en dialog, t.ex. ordspråk och 
vissa talspråksmässiga fasta fraser (Persson 2008:127, 131, 145). I min presen-
tation redogör jag för dessa drag under samma avsnitt, eftersom de alla bi-
drar till att texten liknar talat språk. 

Eftersom brevskrivarna i denna studie är födda på 1800-talet är det san-
nolikt att de kyrkliga texterna, Bibeln, katekesen och psalmboken, utgjorde 
en viktig litterär kontakt för dessa personer (se Nerkko-Runtti 2007:19, Laiti-
nen & Nordlund 2013). Det var kyrkan som tog hand om den folkliga under-
visningen, och kyrkan och dess lära hörde till det vardagliga livet (Nieminen 
2006:66, 68−69). Det bibliska språket påverkade naturligtvis människors sätt 
att skriva. Detta kommer fram i de brev som Persson undersökte (Persson 
2008:146). Även Alfred Ekholm använde i sina ungdomsbrev formuleringar 
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som var vanliga i psalmlyriken, som till exempel liknelser och jämförelser. I 
ett brev som är daterat den 9 september 1861 beskriver han en flicka på föl-
jande sätt: hännes kropp var som en ros och lilja (Rossi 2014:413). Rosor och lil-
jor förekommer även i bildspråket i psalmtexter (Nerkko-Runtti 2007:182). 

Kolleger som brevskrivare
Brevens innehåll och brevväxling som kutym
De brev som Alfred Ekholms kolleger skrev till honom handlade om deras 
arbete. Syften med dessa brev var att informera Alfred Ekholm om förhål-
landena i de andra navigationsskolorna, elevantalet, undervisningen och 
läroböckerna. Brevskrivarna passade också på att ge uppgifter till naviga-
tionsskolornas elevmatrikel som Alfred Ekholm sammanställde. De svarade 
tydligen också på de frågor som han ställt i sina tidigare brev. 

Jag har 12 elever för närvarande. (Blomquist 28.11.1907)
Jag har låtit eleven förklara med egna ord, för att veta om han upp- 
fattar hvad han läser och hvad man förklarar för honom, och har icke så 
noga fäst mig vid det, om han ej ordagrant kan upprepa hvad som står i 
läroboken. (Ignatius 12.12.1887)
Särdeles angenämt var det att få höra utaf dig, men har du gjort några 
frågor hvilka det är för mig omöjligt att definitift besvara då det van-
ligtvis beror på höga vederbörandes ”humör” huru saker aflöpa. (Hjelt 
11.3.1902)

I de tjugo breven, som hör till denna grupp, saknas nästan helt kommenta-
rer om det privata livet. I några brev kommenteras kort brevskrivarens eller 
hans familjs hälsa och välmående, i några brev brevmottagarens hälsa eller 
hans familjeförhållanden:

Hos oss har det varit litet krassligt, ithy att vårt yngsta barn är så sjuk-
ligt, och vi ej ens ha hopp om att hon i hast kan bli frisk. (Ignatius 
12.12.1887) 
Dertill kommer att jag är utsatt för en eksem, som bredt sig öfver hela 
kroppen. (Mattsson 8.8.1892)
Det är ledsamt att Du [Alfred Ekholm] varit skral […] (Ignatius 8.9.1895)
En sorglig öfverraskning var det i vintras att erfara, att du [Alfred Ek-
holm] så hastigt förlorat din unga hustru.  (Mattsson 27.5.1893)

Av breven får man det intrycket att dessa personer ofta var i kontakt med 
varandra per post. I början av brödtexten kommenterar kollegerna brev-
skrivning genom att tacka Alfred Ekholm för hans brev. Detta är ju väntat 
och hör till den brevteoretiska modellen (Persson 2008:123). Brevmottagar-
na brukade också svara på breven genast.
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Jag mottog i dag Din vänliga skrifvelse af den 25 dennes […] (Ignatius 
30.4.1897)

Hälsningar och tilltal
Alfred Ekholms kolleger inleder grovt sett brevet på två olika sätt: de inleder 
brevet med hälsningsfrasen Heders Broder! eller Bästa Bror! utan att kalla 
brevmottagaren vid namn, eller de inleder brevet med mottagarens yrkesti-
tel, namn och boningsort och lägger till förkortningen BB!, H.B! eller B.W!, 
som visar att de lagt bort titlarna: 

Navigationsskoleföreståndaren – Sjökapten Herr Alfr. Ekholm  
Uleåborg. H.B! (Hjelt 11.3.1902)

David Konstantin Wyyryläinen, läraren i engelska språket, är den enda i 
denna grupp som med tilltalet markerar någon slags distans mellan sig själv 
och brevmottagaren. Han inleder brevet med en fras som omfattar flera 
bestämningar före brevmottagarens namn utan att lägga till någon förtroli-
gare hälsning, vilket de andra gör:

H. Herr Kapten A. Ekholm! (Wyyryläinen 25.10.1901)

Alfred Ekholm tilltalas i brödtexten, antingen med du eller Du, inte med 
namnet. Det enda undantaget utgörs av David Konstantin Wyyryläinen som 
inte duar Alfred Ekholm. Han använder i stället förkortningen till frasen 
Högtärade Herre (H.H.):

Jag skall skrifva till H. H. ytterligare om saken, så snart jag haft glädjen 
att tillträda tjänsten. (Wyyryläinen 25.10.1901)

Tilltalen i alla dessa brev är alltid satsintegrerade, dvs. grammatiskt nödvän-
diga (se Persson 2005:144, Rossi 2014:411):

Du nämner om hvad tredje lärarens aflöning här är. (Blomqvist 
28.11.1907)

Direkta tilltal, frågor och uppmaningar är olika sätt att synliggöra mottaga-
ren i brevet (Persson 2008:133). Frågor och uppmaningar förekommer emel-
lertid sällan i dessa brev. Ungefär hälften av breven innehåller en eller högst 
ett par frågor eller uppmaningar, som vanligen formulerats hövligt. 
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Jag vore särdeles tacksam om Du ville afstå en serie af väggtaflor för 
de olika signal systemen (jämte rökning) […] men jag har ej ännu be-
kommit dem [böckerna], har jag måntro bestält de rätta? (Blomquist 
14.11.1907)

Adressaten är närvarande i brevavslutningarna. I dessa brev är brevavslut-
ningarna konventionella och korta. Brevskrivarna återkommer till ärendet 
eller enbart avslutar sitt brev med en välgångsönskning, hälsningar från och 
till andra personer. De kan även framställa en önskan om att få träffas snart. 
Allra sist, före namnteckningen, hänvisar de till vänskapen mellan sig själv 
och brevmottagaren genom att använda det familjära ordet vän eller dess 
avledning: 

Likväl skall jag, hvad tiden medgifver, söka afgifva mitt betänkande i 
de uppstälda fragorna [de uppställda frågorna]. Wännen G. Mattsson 
(Mattsson 8.6.1906) 
Må väl och skrif ibland några rader till Wännen G. W. Blomquist (Blom-
quist 14.11.1907)
Helsningar från Gumman min. Wänligen J.R. Ignatius (Ignatius 
30.4.1897)
Lef väl – roligt vore det att få träffas. Din vän J.R. Ignatius (Ignatius 
26.4.1889)

Den enda som avviker från de övriga brevskrivarna är David Konstantin 
Wyyryläinen, läraren i engelska språket, som avslutar sitt brev med en eng-
elsk avslutningsfras Yours truly:

Dessutom vill jag stå H.H. till tjänst så vida möjligt i hvarje afseende. 
Yours truly D.K. Wyyryläinen (Wyyryläinen 25.10.1901)

Teodor Hjelt är den enda brevskrivare som använder sitt fulla namn i namn-
teckningen. Alla andra förkortar sitt förnamn. Som brevskrivarsubjekt an-
vänder dessa brevskrivare huvudsakligen ordet jag (jfr Forselius 2003:46). 
Förutom jag använder några ordet vi/wi som syftar till lärarna i navigations-
skolorna eller pronomenet man, som inkluderar brevskrivaren i fråga. I det 
första exemplet nedan syns att dessa brevskrivare inte stavade orden konse-
kvent (wi och vi) trots att de inte var ovana skribenter utan var tvungna att 
ofta skriva i sitt arbete.  

Wi hade nödvändigt bordt få något sammanjämnkningsförslag till det 
nya reglementet […] ty den lön vi nu ha, är allt för knapp för att kunna 
ordentligt lifnära sig och sin familj. (Ignatius 30.4.1897)
[…] men man är så bunden vid dessa preparationer, som påkalla ens 
dagliga närvaro. (Mattsson 8.8.1892)
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Talspråksdrag
Breven i detta material innehåller många drag som hör ihop med talspråk. 
Som exempel på sådana drag är användningen av ordspråk, som ursprungli-
gen härstammar från Bibeln, och upprepningar samt talspråkliga ord (t.ex. 
fiska och rudis i exemplen nedan). 

Menniskan spår. Gud rår. (Mattsson 11.11.1896)
Gå sen dit och lägg lök på laxen. (Mattsson 26.5.1892)
Så skedde. Så skedde, säger jag, men […] (Mattsson 11.11.1896)
[…] M [Mariehamn] vägrade mottaga honom, jag ville icke fiska något 
djupare utan antog honom […] (Blomquist 28.11.1907)
Då jag får hålla på att plugga utländska förordningar om ångpannor och 
maskinister för att icke komma aldeles rudis till ångpannekommitteen, 
så är min tid omskuren. (Mattsson 8.6.1906)

Endast i ett brev nämner brevskrivaren explicit att brevet fungerar som 
(förtroligt) småprat mellan dessa två (jfr Nordenstam 2003:79):

Ditt vänliga [brev] erhållit och skall jag nu försöka prata bort en stund 
med dig. (Hjelt 7.2.1906)

I några brev hänvisar brevskrivaren till skrivsituationen, vilket bidrar till att 
brevmottagaren får en känsla av att han är närvarande i situationen och att 
de samtalar med varandra:  

Nu får jag hufvudbry […] (Ignatius 8.9.1895)
Klockan slog just 1 på natten […] (Mattsson 26.5.1892)

Före detta elever som brevskrivare
Brevens innehåll och brevväxling som kutym 
Alfred Ekholms före detta elever skrev till honom, eftersom de ville be om 
hjälp eller råd. De informerade om sina arbetsresor på inhemska och ut-
ländska fartyg samt berättade om många händelser som inträffat på värl-
dens hav. De letade efter en passande arbets- eller studieplats och ville få 
vägledning. 

Jag vet ej riktigt hvad jag skall göra ingen annan plats tillsvidare i sigte 
[...] Hvad tycker Kapt Ekholm? (Eriksson 20.7.1908)
[...] vore jag tacksam om B.F. ville godhetsfullt underrätta mig sin me-
ning, om saken, om B.F. skulle rekommendera mig till det? (Snellman 
25.1.1904)
Härmedelst får jag äran underrätta något lite från den villda osten och 
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från Kaspiska hafvet [....] (Nordberg 4.1.1896)
Skulle Ni händelsevis höra af något lönande företag eller någon plats för 
mig, så vore jag eder synnerligen tacksam, ifall Ni ville underrätta mig 
därom. (Dahlström 28.11.1905)

Dessa brevskrivare uttryckte klart och explicit att de väntade på att Alfred 
Ekholm skulle svara på deras brev. Många kommentarer i breven bekräftar 
att Alfred Ekholm uppfyllde deras önskan:

Skulle gärna hafva bref af Kapt Ekholm per omgående! (Eriksson 
20.7.1908) 
I afvaktan om några rader i denna sak (Åberg 12.8.1895)
Farbrors bref af den 6 November erhöll jag för några dagar sedan i Baku 
[...] (Bäcklund 30.11.1898)

Ett ytterligare tecken på att Alfred Ekholm brevväxlade med sina f.d. elever 
är att han i över hälften av dessa tjugo brev markerade när han fick brevet 
och när han besvarade det. Till exempel i ett brev som Eliel Åberg skrev till 
honom den 2 oktober 1888, skrev Alfred Ekholm Ank 6 X 88, besv samma 
dag, dvs. att han fick och besvarade brevet den 6 oktober samma år.

Hälsningar och tilltal
Brevskrivarna i denna grupp inleder oftast sitt brev genom att nämna adres-
satens yrkestitel föregånget av ordet herr, adressatens namn, antingen hela 
namnet eller förnamnet förkortat, samt orten. I några brev förekommer 
därtill attributet högtärade.

Herr Kapten Alf. Ekholm Uleåborg (Snellman 25.1.1904)
Navigationsskoleföreståndaren – H. Herr Alfred Ekholm. Uleåborg. 
(Dahlström 14.11.1905)

En del av brevskrivarna har nöjt sig med denna hälsningsfras, men i elva 
brev har brevskrivaren ännu lagt till ett mer familjärt tilltal, nämligen He-
ders/Högtärade/Ärade/Goda Farbror! eller B.F./H.B!. Nedan lyfter jag fram 
tre brevskrivare och deras brev som visar att det även förekommer variation 
i tilltalsskicket i brödtexten. 

I materialet ingår fem brev som Eliel Åberg skrev till Alfred Ekholm. 
Eliel Åberg var 25 år gammal när han år 1886 utexaminerades som styrman. 
Före det hade han gått i det fyraåriga lyceet i Joensuu, i östra Finland, och 
två klasser på det polytekniska institutet i Helsingfors (Oulun merenkul-
kukoulu, Navigationsskolans elevmatrikel 1864–1909). De tre första breven 
skrev han under sin styrmanstid på barkskeppet Toivo år 1887. Det fjärde 
brevet är daterat år 1888 efter att han hade blivit sjökapten. I dessa brev till-
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talar han Alfred Ekholm med de högtidliga fraserna Herr Kapten (Ehkolm), 
Kapten Ekholm eller H.H., vilket visar den sociala distansen mellan dessa två:

Huru som helst beder jag Herr Kapten Ekholm vara så god och under-
rätta mig genast pr telegraf hit. (Åberg 20.6.1887)

Vad gäller tilltalet sker en klar ändring i det sista brevet, som är daterat 
flera år senare, den 12 augusti 1895. I brevinledningen skriver Eliel Åberg 
Heders Farbror! och i brödtexten tilltalar han adressaten med ordet farbror 
skrivet med liten bokstav. Detta ger en antydan om att brevskrivaren och 
adressaten har lagt bort titlarna och att Alfred Ekholm stod i ett faderligt 
förhållande till Eliel Åberg.

Eller hvad tänker farbror om saken. (Åberg 12.8.1895)

Samma tilltalsbruk kan man se i Jakob Ferdinand Bäcklunds brev. Han av-
lade sjökaptensexamen år 1883. Innan han blev sjökapten hade han skaf-
fat en gedigen arbetserfarenhet och hunnit se många hamnar i Europa och 
Amerika. Efter att ha blivit färdig sjökapten erhöll han styrmansplats på en 
ångare ägd av Nobels Petroleum på Kaspiska havet. Så småningom avancera-
de han till sjökapten och emottog befälet på en stor transportångare (Oulun 
merenkulkukoulu, Navigationsskolans elevmatrikel 1864–1909). I det första av 
de fem breven i materialet tilltalar han adressaten med Kapten Ekholm eller 
Kaptenen, i de övriga fyra breven använder han det familjära tilltalsordet 
Farbror skrivet med stor bokstav:

Härmedelst sänder jag Kaptenen mitt ock gummans konterfei [konter-
fej]. (Bäcklund 14.10.1898) 
Ett år har försvunnit sedan dess jag sist skref till Farbror, mycket har 
förändrats på denna kortta tid både i Finland och öfverallt. (Bäcklund 
25.11.1901)

Ernst Alfred Dahlström, som föddes på Atlanten år 1869, blev sjökapten vid 
30 års ålder. Han seglade på ryska fartyg i Japan och Kina, i Manchuriet 
(Rossi 2013:213). I hans brev är tilltalsordet Ni: 

Som Ni väl förstår, så utbröt det snart äfven där obehagligheter för oss 
finnar. (Dahlström 28.11.1905)

Under denna tid användes pronomenet Ni på ett annat sätt i Finland än 
i Sverige. I Finland kunde barnen titulera sina föräldrar och andra äldre 
personer med Ni (Tandefelt 2013:97, Rossi 2014:410), i Sverige användes Ni 
asymmetriskt av den med högre status till den med lägre status eller sym-
metriskt mellan obekanta personer vid korta möten (SAG vol. 2 1999:267). 
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I de brev som hör till denna grupp är tilltalen nästan alltid satsintegre-
rade, dvs. grammatiskt nödvändiga, men det förekommer dock några un-
dantag. I dessa fall är tilltalet kraftigare och förstärker det sagda.

Tag nu i akt Farbror och res i nästa sommar och besö[k] dessa forna bar-
bariska länder ock folk [...] (Bäcklund 24.11.1900)
Det intresse för astronomin, som Ni, Herr Kapten, ingaf mig, har icke 
minskats, utan tvärtom ökats. (Dahl 9.1.1906)

Som brevskrivarsubjekt använder dessa brevskrivare huvudsakligen ordet 
jag. De syftar, speciellt i slutet av brevet, även till sig själva med orden elev, 
skyddsling och tjänare. Brevavslutningarna är konventionella och formella.

Med största högaktning Eder forne elev E. Alfred Dahlström (Dahl-
ström 14.11.1905)
Förnärvarande finnes ej här någon möjlighet för farbrors skydsling att 
komma till sjös. (Laine 6.2.1905)
tecknar med sann högaktning Eder ödmjuke tjenare Eliel Åberg (Åberg 
20.6.1887)

Talspråksdrag
Flera brevskrivare satsradar och samordnar, eftersom de ivrigt berättar vad 
som har hänt (jfr Persson 2008:127–130). Nedan ges ett utdrag ur ett brev som 
Gustaf Emil Edvard Nordberg skrev i början av januari år 1896. Han föddes 
år 1853, läste privat och gick i Högre Elementarskolan i Uleåborg. Han blev 
styrman och slutligen sjökapten år 1883 (Oulun merenkulkukoulu, Navigations-
skolans elevmatrikel 1864–1909). Utdraget, som innehåller många stavfel, visar 
att han inte är så van vid att skriva. Han använder flitigt kommatecken och 
mycket sällan punkter i sitt brev. Han inleder satser på samma sätt (jag blef 
antagen, jag fick fri resa) och upprepar ordet här på många ställen.  

Härmedelst får jag äran underrätta något lite från den villda osten och 
från Kaspiska hafvet, här ser man hundrade tals seglare för det mästa 
ång båtar och alla äro under rysk flag, en lifli rörelse synes här vara rå-
dande, och på Wolga floden också, jag blef antagen i Petersburg medelst 
rekomdation af Konsul Candelin till Admiral Elsberg, fick 50 rubl i mån 
och 20 rubl matpengar och får sedan mera när jag kan rysska, jag fick fri 
resa … (Nordberg 4.1.1896)

Upprepningar och ordpar kombinerade med ordet och (gissande och riske-
rande, stor och ståtlig) förekommer i hans och i de andras brev. Även ord-
språk, modifierade citat ur Bibeln, korta konstateranden och olika slags frå-
gor är vanliga. 



224

[...] men farbror är väl god och råder mig [...] Farbror är väl god och un-
derrättar mig [...] (Aspegrén 9.12.1901)
Nu vore som sagdo goda råd dyra. (Dahlström 28.11.1905)
Först fick han en nagel i öga mot mig [...] (Aspegrén 9.12.1901) 
Bra mycket arbete, icke sant. (Åberg 27.5.1887)
Må tro det lönar sig att fortsätta med denna post? (Åberg 2.10.1888)

Slutord
I materialet ingår fyrtio brev som rektor Alfred Ekholm fick under åren 
1887−1908. Brevskrivarna är antingen hans kolleger eller f.d. elever, styrmän 
och sjökaptener. Den första gruppen skriver huvudsakligen om arbetsären-
den och den andra om sina resor och framtidsplaner. Mottagaren synlig-
görs i breven. Hans kolleger förutom läraren i engelska språket duar honom, 
hans f.d. elever använder aldrig du. De sistnämnda visar respekt, men bre-
ven innehåller inte mycket onödigt titulerande. Alfred Ekholm hade till och 
med blivit en trogen och pålitlig farbror åt några av dessa. Gemensamt för 
tilltalen i breven är att de är satsintegrerade, dvs. grammatiskt nödvändiga. 

Alla brevskrivare i materialet hade fått övning i brevskrivandet i skolan 
och senare i livet. Breven innehåller konventionella fraser och är daterade 
enligt tidens praxis. En del av brevskrivarna hade dock svårigheter med 
stavningen, vilket säkert till en del berodde på att stavningen av alla ord 
ännu inte var reglerad (se Malmgren 2009:127). I breven finns flera exempel 
på drag som förekommer i talat språk, vilket vittnar om att de har skrivits 
med en vardaglig ton. 

Breven var lika viktiga för Alfred Ekholm oberoende av vem som skrivit 
dem. Han väntade på brev från sina kolleger och elever, som visade i sina 
brev att han var en mycket uppskattad vän, lärare och rådgivare:

Jag hoppas farbror icke misstycker om jag skrifvit om mina affärer och 
bekymmer som till en far, men, då redan när min mor var i lifvet var 
jag van att betrakta farbror som en sådan och vet att farbror alltid varit 
hjelpsam både med råd och dåd då det behöfs. (Aspegrén 9.12.1901)

Inte heller denna brevskrivare behövde bli besviken på Alfred Ekholm utan 
denne skickade ett svarsbrev omgående. Att skriva brev var samma sak som 
att diskutera med den andra. 
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ADRIAN SANGFELT

Svaga maskulina substantiv  
i äldre svenska

En variationslingvistisk studie

ABSTRACT This article offers a variationist perspective on the loss of a 
particular case declination in the history of Swedish. The declination, tra-
ditionally named svaga maskulina substantiv (‘weak masculine nouns’), was 
originally characterized by an ending -e in the nominative case and -a in the 
oblique case. The aim is to uncover internal and external language factors 
in the variation between -e and -a after the loss of the vowels’ initial case 
properties. A corpus of 20 Swedish texts spanning from the 15th to the 18th 
century was investigated, and a variable rules analysis was carried out. The 
analysis suggests that the case system has had a long-lasting impact on the 
distribution of the two vowels despite losing its absolute status around the 
turn of the 16th century. The final break-up, where most words denoting 
concrete things (e.g. Modern Swedish båge (‘bow’) ) adopt -e and abstract 
words (e.g. Modern Swedish vilja (‘will’) ) adopt -a, is first traceable during 
the 18th century. It is proposed that this division could be related to the re-
duction of gender in older Swedish. During the 16th and 17th century, there 
were also tendencies in the distribution that were connected to stylistic and 
sociolinguistic patterns in Early Modern Swedish.

KEYWORDS weak masculine nouns, loss of case, morphology, morphologi-
cal variation, language history 

Inledning
Sambandet mellan språklig variation och förändring har under det senaste 
halvseklet kommit att få allt större uppmärksamhet inom den historiska 
lingvistiken. Detta är att betrakta som en följd av sociolingvistikens fram-
växt. Även om paradigmet initialt behandlade synkrona aspekter av språket, 
har det åtminstone sedan Weinreich, Labov & Herzog (1968) stått klart att 
kunskap om ett heterogent språkbruks karaktär också är av relevans för dia-
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krona studier. Då all språklig förändring inbegriper en period av varierande 
bruk, är det fruktbart att studera hur denna variation beter sig över tid för 
en djupare förståelse av en förändringsprocess.

För en variationslingvist är det metodiskt optimalt att kartlägga för- 
ändringsprocesser från 1900- och 2000-talet, eftersom gynnsamma förut- 
sättningar råder för att skapa ett representativt material. Så är inte fallet 
för äldre språkskeenden, men detta betyder emellertid inte att studier inom 
variationslingvistik skulle vara olämpliga att genomföra på andra tidsperio-
der än den moderna. Resultaten kan visserligen inte jämställas med nutida 
studiers, men bristen på helt adekvata källor kvarstår oavsett perspektiv. I 
denna artikel vill jag visa att en empirisk studie med fokus på gångna ti-
ders språkliga heterogenitet kan sprida nytt ljus över det svenska språkets 
historia. Den förändringsprocess som behandlas här är de svaga maskulina 
substantivens ändelsevariation efter kasussystemtes sönderfall. Utgångs-
punkten är fornsvenskans böjningsparadigm, som karaktäriseras av att sub-
stantiv antar olika ändelsevokal beroende av ordets syntaktiska funktion; -i 
i satsled som tilldelas nominativ (subjekt, subjektspredikativ), -a i satsled 
som tilldelas genitiv, dativ eller ackusativ (objekt, rektion etc.), s.k. oblika 
kasus. Mönstret gestaltas i Tabell 1 med ordet loghi, nusv. ’låga’, som exempel 
(efter Wessén 1968:103, 120):

Av ljudhistoriska skäl övergår nominativt -i till -e (se vidare Wessén 1968:61–
64). När kasussystemet under slutet av fornsvensk tid förenklas uppstår en 
situation där både -e och -a kan användas oberoende av syntaktisk funktion. 
Förändringsprocessen leder slutligen till att olika ord antar olika ändelser1 
– jfr skada, vilja och båge, värme – men dessförinnan råder en påtaglig va-
riation som vid en första anblick kan tyckas sakna mönster. Under äldre  
 
1 Än i dag finns ord där ändelsevokalen varierar mellan -e och -a, exempelvis timme, timma. 

I ett fåtal fall har bägge former bevarats men med en semantisk åtskillnad, exempelvis 
flotte, flotta. 

Kasus Obestämd form Bestämd form

Nominativ loghi loghin

Genitiv logha loghans

Dativ logha loghanom

Ackusativ logha loghan

Tabell 1. Svaga maskulina substantivs kasusböjning i singular under fornsvensk tid
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nysvensk tid är det inte ovanligt att ett ord skrivs på olika sätt av samma  
författare, t.ex. bruket av ändelsevokal i holme/holma hos Agneta Horn i (1 
a–b) nedan:

1. a) Män som lÿkan war, så wore wi vt mädh en liten holme (Horn ca  
 1657:25).

 b) Och takade di gudh, at di kome til lande wedh en holma (Horn ca  
 1657:25).

I denna artikel betraktas variationen ovan emellertid inte som slumpmäs-
sig, utan som ett steg i en process där en morfologisk kategori upplöses och 
övergår i två separata böjningsmönster. Syftet i artikeln är att frilägga olika 
bakomliggande faktorer i variationen mellan -e och -a under olika stadier 
av äldre svenska, för att på så sätt kunna fånga ett språkhistoriskt händelse-
förlopp och förklara dess riktning. Genom detta önskar jag också visa hur 
ett variationslingvistiskt perspektiv kan komplettera och omskapa tidigare 
kunskap inom språkhistorisk forskning.

Bakgrund
De svaga maskulina substantivens formutveckling uppmärksammades först 
av Esaias Tegnér d.y. (1962 [1892]). Han noterar att det tycks råda en diskre-
pans i ändelsevokal beroende på ordens semantiska kategori (Tegnér 1962 
[1892]:171–175). Ord som betecknar levande varelser antar tidigt en form på 
-e, t.ex. gubbe, oxe, medan ord som betecknar konkreta ting eller abstrakta 
företeelser har en tendens till att anta -a under äldre nysvensk tid, t.ex. pen-
na, skada. Det är dock tydligt att många konkreter slutligen antagit en e-
form, t.ex. stolpe, galge. Detta vill Tegnér (1962 [1892]:171–175) föra tillbaka på 
en princip som benämns ”högre kasus-högre genus”. Nominativ betraktas 
som det högsta av kasus, varför -e blir ändelse för ord som avser det högsta 
av genus; människor och djur. Tegnér menar också att de konkreta ordens 
utveckling följer av att de står över abstrakter men under levande varelser 
i hierarkin. 

Även Hesselman (1931:228f.) framhåller att ord som betecknar männ-
iskor och djur uppvisar en säregen utveckling mot -e. Detta ser han dock 
som ett utslag av deras benägenhet att stå i subjektsposition i egenskap av 
handlande varelser, och inte i samband med Tegnérs kasus-genushierarki. 
Därtill visar Hesselman (1931:202f.) att det föreligger en tydlig geografisk 
variation i behandlingen av -e/-a. I dialekter söder och väster om Mälarda-
len har orden oberoende av semantisk kategori antagit -e, medan dialekter 
i Stockholm med omnejd, Uppland, Dalarna och nordöst därom har -e för 
levande varelser och -a för konkreter och abstrakter. Slutligen menar han 
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(1931:216, 224) också att det i södra Uppland återfinns dialekter med -a i obe-
stämd form men -en i bestämd; således droppa men droppen. Detta ska dess-
utom ha varit fallet i 1700-talets Stockholm.

Senast har de svaga maskulina substantiven behandlats av Ståhle (1979), 
som menar att kasusdistinktionen försvinner i Stockholms stads tänkeböck-
er omkring år 1500. Därefter stabiliseras e-ändelsen hos ord som betecknar 
levande varelser, medan övriga ord under hela den äldre nysvenska språkpe-
rioden har en benägenhet till -a. Ståhle (1979:204f.) konstaterar också vissa 
skillnader beroende på genre; i 1500-talets tänkeböcker är -e betydligt van-
ligare än i religiös prosa, där kasusdistinktionen återfinns längre än i andra 
texttyper. Under 1600-talet tycker han sig skönja att bruket av ändelsevokal 
har haft sociala konnotationer; det stockholmska och nordöstliga -a används 
även i t.ex. brev och skådespel av götiska författare. Detta indikerar att a-
formerna kan ha tillhört en prestigefylld sociolekt (1979:207–209).

Det faktum att vi i dag har -e i ord som stolpe och tanke betraktar Ståhle 
(1979:209ff.) som ett utslag av två samverkande krafter. För det första ska 
ett ords benägenhet att stå i plural ha inverkat på variationen. Ursprung-
ligen böjdes de svaga maskulina substantiven med -ar i plural. För vissa 
ord förändrades detta i analogi med de svaga feminina substantivens -a i 
singular och -or i plural (gumma–gummor), som i exempelvis skada–skador. 
Övergången uteblev emellertid för ord med frekvent pluralform. Under 
1700-talet stabiliserades i stället stolpe–stolpar, då seklets ledande gram-
matiker ansåg att mönstret stolpa–stolpar var att betrakta som en anomali. 
Således ska också språkvård vara av relevans för att förstå den slutgiltiga 
uppdelningen stolpe/skada.

Material och metod
Den empiriska undersökningen utgår från 20 äldre svenska texter, med en 
tillkomsttid som sträcker sig från år 1442 till 1758. Dessa är i variationsana-
lysen uppdelade i fyra perioder: yngre fornsvenska, 1500-tal, 1600-tal och 
1700-tal.2 Texterna är vidare av skiftande stilistik och geografisk karaktär. 
Representerade genrer är religiös prosa, kansliprosa och övrig profan prosa. 
Författarna/verken härstammar från både nordöstliga och sydvästliga delar 
av dåtidens Sverige, med hänsyn till den i förra avsnittet angivna isoglos-
sen. I resultatdelen återfinns texterna efter författarens eller verkets (för-
kortade) namn, medan fullständig information om utgåvor etc. framgår av 
litteraturlistan. 

Ur texterna har jag excerperat svaga maskulina substantiv i singular,  
 
2 Den text som är skriven i början av 1500-talet (se vidare Tabell 1) – Peder Månsson 1510 

– hör till yngre fornsvensk tid och inte till 1500-tal. 
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identifierade med hjälp av Jesper Swedbergs Swensk ordabok från ca 1735 
(2009).3 Jag har primärt noterat om ett belägg förekommer med ursprunglig 
nominativform (-e) eller oblik form (-a). För att undvika att enskilda ord ska 
få en alltför stor inverkan på resultatet har ett lexikalt ord aldrig excerpe-
rats mer än tio gånger ur en text. Jag har vidare inte ansett det motiverat 
att inkludera ord betecknande levande varelser, då dessa i mycket hög grad 
förekommer med -e sedan början av 1500-talet (se föregående avsnitt).

För att fastställa vilka faktorer som i äldre svenska har en inverkan på 
ändelsevariationen har jag genomfört en s.k. variable rules-analysis (för-
kortat VARBRUL) på de excerperade beläggen. VARBRUL är ett statistiskt 
redskap som tillkom i samband med sociolingvistikens framväxt under 
1970-talet (Tagliamonte 2006:129f.). Jag ska här inte gå in på redskapets mer 
tekniska detaljer utan bara kort presentera några grundläggande begrepp 
och operationalisera dessa i analysen av de svaga maskulina substantiven i 
äldre svenska.4

En VARBRUL-analys består i en bedömning av olika faktorgruppers 
inverkan på en variabel språklig konstruktion. En faktorgrupp ska förstås 
som en inom- eller utomspråklig kontext med olika värden, s.k. faktorer. En 
faktor kan antingen gynna eller missgynna valet av en språklig variant. Om 
olika faktorer inom en faktorgrupp tycks gynna olika varianter är det san-
nolikt att faktorgruppen inverkar på variationer. De språkliga varianter som 
i detta fall är aktuella är ändelserna -e och -a hos svaga maskulina substantiv. 
Valet är ursprungligen avhängigt syntaktisk funktion, där ett ord i t.ex. sub-
jektsposition antog -e, medan ett ord i objektsposition antog -a. Syntaktisk 
funktion är också ett gott exempel på en tänkbar faktorgrupp, där de poten-
tiella faktorerna subjekt och objekt kan antas gynna -e respektive -a en viss tid 
efter kasussystemets sönderfall (jfr Tagliamonte 2006:129ff.)

Vid analysen visar VARBRUL vilka faktorgrupper som har en statistiskt 
signifikant (p<0,05) inverkan på variationen. Dessutom tilldelar VARBRUL 
varje faktor ett sannolikhetsvärde mellan 0 och 1, där ett högt tal i mitt fall 
har indikerat att en faktor gynnar -a och ett lågt tal att den gynnar -e. För 
att rangordna de olika faktorgruppernas inverkan beräknas sedan spännvidd. 
Spännvidden erhålls genom att subtrahera det högsta sannolikhetsvärdet 
inom en faktorgrupp med det lägsta, och således gäller generellt att faktor-
gruppen med högst spännvidd har störst inverkan på ändelsevariationen.

3 Excerperingen har delvis skett med hjälp av fornsvenska textbanken (se vidare Delsing 
2002) för att möjliggöra sökningar i konkordansprogram. Sju texter (JST, AST, SST 1, 
SST 2, Ekeblad, JSmT, HalmDom) finns inte i digitalt format och har därför excerperats 
manuellt.

4 Se vidare Tagliamonte 2006 för en introduktion i VARBRUL. En kort sammanfattning 
av det mest väsentliga finns även i Håkansson 2008:108–110.
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I Tabell 2 nedan visas de faktorgrupper och faktorer som ingår i un-
dersökningen. Faktorgrupperna har genomgående identifierats med hjälp av 
tidigare forskning, och deras antagna inverkan följer av presentationen i fö-
regående avsnitt. Två av faktorgrupperna, geografisk hemvist och genre, är att 
betrakta som utomspråkliga, och vilken faktor ett belägg tillhör bestäms i 
dessa fall av dess text. Övriga faktorgrupper kräver att ett belägg analyseras i 
sin kontext för korrekt faktortillhörighet. Vilka ord som har betraktats som 
konkreta, abstrakta, lågfrekventa etc. i faktorgrupperna semantisk kategori 
och pluralfrekvens följer i så hög grad som möjligt resonemanget i Ståhle 
(1979:210–212).5 Vissa ord har inte kunnat föras till någon av de faktorer som 
antas styra mot -e respektive -a, och dessa återfinns i faktorer under katego-
rin övriga.6

Resultat
I Tabell 3 visas andelen -a hos de svaga maskulina substantiven i samtliga av 
undersökningens texter:7

 
5 Det är givetvis omöjligt att göra anspråk på fullständig objektivitet vid en intuitiv kate-

gorisering av de olika ordens pluralfrekvens (jfr Ståhle 1979). Läsaren bör vara medveten 
om detta problem, även om jag menar att en sådan ger möjlighet att urskilja åtminstone 
övergripande tendenser.

6 I faktorn varierande ingår ord där bägge ändelsevokaler bevarats men med semantisk 
åtskillnad, t.ex. mosse/mossa. Dessa återfinns också i faktorn övrig, tillsammans med ord 
som kan sägas befinna sig någonstans emellan det konkreta och abstrakta, t.ex. skugga. 
Faktorn terrängbeteckning urskiljs då Ståhle (1979:205, 211) menar att dessa inte uppför 
sig som övriga konkreter, möjligen för att de ofta förekommer som efterled i ortnamn. 

7 I vissa fall skiljer sig ett verks angivna årtal från de i litteraturlistan. Om detta är fallet 
har endast partier från årtalen i Tabell 3 excerperats.

Faktorgrupp Styr mot -e Styr mot -a Övriga

Geografisk hemvist Sydväst Nordöst –

Genre Kansliprosa Profan prosa,  –
  Religiös prosa

Semantisk kategori Konkret Abstrakt Terrängbeteckning,  
   Övrig

Pluralfrekvens Högfrekvent Lågfrekvent Medelfrekvent,  
   Varierande

Syntaktisk funktion Subjekt Objekt, Rektion –

Bestämdhet Bestämd Obestämd –

Tabell 2. Identifierade faktorgrupper/faktorer och deras antagna inverkan på varianterna -e/-a
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Någon entydig kronologisk utveckling går inte att spåra av detta resultat. 
Den enda text där -a förekommer konsekvent är från 1700-talet (Svea rikes 
lag), men ett procentuellt a-värde på omkring 90 återfinns också under yng-
re fornsvensk tid (Kristoffers landslag) och 1600-talet (Haqvin Spegel). Texter 
med hög andel -e (AST, SST 1, JSmT, HalmDom) tycks vara koncentrerade till 
1500- och 1600-tal. Dessa verk är alla att karaktärisera som kansliprosa, då 
tänke- och domböcker döljer sig bakom förkortningarna (jfr litteraturlis-
tan). Delvis kan vi här ha att göra med ett s.k. kansli-e. Svensson (1981:4–7) 
menar att en rad böjningskategorier som under fornsvensk tid ändats på -a, 

Tabell 3. Ändelsevariationen -e/-a hos svaga maskulina substantiv i undersökningskorpusen

Text -a (tot.) -a (%) Årtal

Kristoffers Landslag 53/59 90 1442

Didrik av Bern 35/41 85 ca 1450

Själens Kloster 40/63 64  ca 1480

Peder Månsson 35/48 73 ca 1510

JST 13/19 69 1525–1548

GVB 42/63 67 1541

AST 2/14 14 1540–1555

SST 1 25/50 50 1553

Peder Andersson Swart 46/62 74 ca 1560

SST 2 41/51 80 1633

JSmT 6/17 35 1643–1657

Johan Ekeblad  30/41 73 1649–1655

Agneta Horn 33/39 85 ca 1657

Samuel Columbus 33/39 85 ca 1678

Haqvin Spegel 40/44 92 ca 1680

HalmDom 8/20 40 1681–1682

Olof Dalin 79/91 87 1732–1734

Svea rikes lag 46/46 100 1734

Pehr Högström 29/39 74 1747

Himmelska örtagård 27/37 73 1758

Totalt 663/883 70 –
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t.ex. infinitiv, vanligen skrivs med -e i 1500-talets och det tidiga 1600-talets 
kanslihandlingar efter dansk och tysk förebild. Beträffande de svaga mas-
kulinerna är det förstås problematiskt att avgöra om ett enskilt fall bör be-
traktas som en ursprunglig nominativform eller ett kansli-e. Det tycks likväl 
sannolikt att den höga andelen -e i åtminstone 1500-talets tänkeböcker ska 
ses mot bakgrund av detta.

För en tydligare kronologisk överblick visas i Figur 1 andelen -a under de 
olika tidsperioderna, där det också framgår i vilken mån olika texter avviker 
från standard under en period.

Figur 1. Den procentuella spridningen av -a i texter fördelat över period.

Det förefaller relativt klart att utvecklingen efter yngre fornsvensk tid går 
mot en högre andel -e. Denna tendens bryts sedan under 1600-talet, även 
om det under detta århundrade finns stora avvikelser texter emellan. Under 
1700-talet är andelen -a som mest frekvent. Bilden visar således att föränd-
ringsprocessen har gått i olika riktningar under olika språkskeenden. Den 
första tendensen mot en större andel -e håller inte i sig, utan utvecklingen 
går successivt mot en allt tydligare dominans av -a. Vi vet emellertid att 
processen slutligen leder till att -e och -a stabiliseras i olika ord, och således 
verkar det som om utvecklingen inte är avslutad vid denna undersöknings 
yngre gräns. Vi måste också konstatera att resultatet säger föga om proces-
sens bakomliggande mekanismer. För en vidare förståelse av språkföränd-
ringen försöker jag i nästa avsnitt precisera vad som egentligen ligger bakom 
variantväxlingen -e/-a under olika stadier av äldre svenska.
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Variationsanalysen
I Tabell 4 nedan presenteras resultatet av VARBRUL-analysen i koncis form. 
Här rankas de olika faktorgruppernas inverkan på ändelsevariationen efter 
aktuell signifikant spännvidd. Sannolikhetsvärden och andel -e/-a i de olika 
faktorerna kräver ett för detta format alltför stort utrymme; se vidare Sang-
felt 2013:24–30 där all primärdata finns. Jag har också markerat ett antal 
faktorgrupper som osäkra. Dessa fall diskuteras vidare nedan. Vanligen be-
ror det dock på att någon av faktorerna i kategorin övrig i Tabell 2 uppvisar 
ett särdeles högt eller lågt sannolikhetsvärde. Då dessa primärt urskiljts för 
att de inte går att passa in i uppdelningen av faktorer som bör styra mot -e 
respektive -a, måste en redovisad spännvidd betraktas som i sammanhanget 
missvisande.

 Yngre 1500-tal 1600-tal 1700-tal
 fornsvenska

Starkast Syntaktisk Syntaktisk Pluralfrekvens (69) Semantisk
påverkan funktion (80) funktion (70) Genre (45) kategori (69)
  Genre (62) [Semantisk kategori] [Pluralfrekvens]

Svagare – [Semantisk Syntaktisk funktion (44) Syntaktisk
påverkan  kategori] Geografisk hemvist (37) funktion (38)
  [Bestämdhet] Bestämdhet (24) 

Obefintlig Övriga Pluralfrekvens – Geografisk
påverkan   Geografisk  hemvist
  hemvist   Bestämdhet
    Genre

Tabell 4. Faktorgruppernas föränderliga styrka i inverkan på ändelsevariationen. Osäkra  
faktorgrupper återfinns inom hakparentes; signifikant spännvidd inom parentes

Under yngre fornsvensk tid ger VARBRUL-analysen ett entydigt resultat; 
den enda faktorgrupp med signifikant spännvidd (80) är syntaktisk funktion. 
Spännvidden är den högsta under samtliga tidsperioder, och kasusdistink-
tionen måste än så länge betraktas som relativt intakt. Endast 9 av 211 belägg 
avviker från det ursprungliga mönstret, och dessa består av både -a i sub-
jektsposition och -e i objekt och rektion. 

Under 1500-talet är det uppenbart att något har inträffat. Syntaktisk 
funktion uppbär fortfarande en mycket hög spännvidd (70), men även faktor-
gruppen genre är av hög relevans för att förstå variationen. Kasusoppositio-
nen tycks gå förlorad olika fort i olika typer av texter. I religiös prosa är den 
helt intakt, men även den profana prosan följer i ganska hög utsträckning 
det fornsvenska mönstret. I kansliprosan är den mindre närvarande, och här 
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finns framförallt en mängd exempel på -e även i andra satsdelar än subjekt. 
Som nämndes ovan är det sannolikt att detta bör relateras till kansli-e.   

Faktorgrupperna pluralfrekvens och geografisk hemvist ger under denna 
period inga signifikanta utslag. Inte heller bestämdhet visar på någon tydlig 
skillnad i valet av ändelsevokal.8 Faktorgruppen semantisk kategori uppvisar 
ett högst oväntat resultat; tvärtemot vad som antagits ovan (se Tabell 2) är 
det abstrakta ord som gynnar en form på -e.9 Hur detta skall tolkas är för mig 
oklart. Möjligen beror det delvis på att abstrakta ord är tämligen vanliga i 
kansliprosa, men det tycks ändå osannolikt att detta skulle vara hela för-
klaringen. Faktorgruppen markeras som osäker, men det går onekligen att 
konstatera att det inte finns några som helst tecken på att abstrakter skulle 
gynna en a-form direkt efter kasussystemets sönderfall.

Under 1600-talet uppvisar pluralfrekvens den högsta spännvidden 
(69). Precis som antagits ovan gynnar en hög pluralfrekvens -e och en låg 
-a. Ståhles (1979:209ff.) resonemang om kopplingen till det svaga feminina 
böjningsmönstret får således empiriskt stöd av VARBRUL-analysen, och jag 
håller det för sannolikt att övergången från skadar till skador nu påbörjats. 
I faktorgruppen semantisk kategori finns inte heller under denna tidsperiod 
någon tydlig tendens till att abstrakter och konkreter skulle gynna -a res-
pektive -e. Dess spännvidd är visserligen både stor och signifikant (82), men 
detta beror främst på att faktorn terrängbeteckning vid denna tidpunkt har 
en mycket tydlig benägenhet till -e. 

De två utomspråkliga faktorgrupperna genre och geografisk hemvist har 
bägge signifikant spännvidd (45 respektive 38). Häri framträder också ett 
mycket intressant mönster. Faktorn kansliprosa gynnar generellt sett -e, men 
detta är endast fallet om det enskilda verket härstammar från sydvästliga 
delar av Sverige (JSmT, HalmDom, jfr Tabell 3 och litteraturlistan). Profan 
prosa gynnar genomgående en a-form, och detta är giltigt oavsett geografisk 
hemvist; de två götiska författarna Johan Ekeblad och Haqvin Spegel skiljer 
sig inte nämnvärt från de med hemvist omkring Mälardalen, Agneta Horn 
och Samuel Columbus. Dessa författare bör alla ha haft koppling till den 
talvarietet som av Widmark (se t.ex. 1992) benämns bildat umgängesspråk; 
en överregional sociolekt med förankring i 1600-talets svenska adel. Att 
döma av bruket har -a här varit den klart dominerande varianten (jfr även 
Ståhle 1979 och ovan). Ändelsevariationen ger således en inblick i 1600-ta-
lets sociala språklandskap. 

8 Faktorgruppen har en låg men signifikant spännvidd (26), men en säker bedömning 
kompliceras av att de två texterna med störst andel -e (AST, SST 1) innehåller ytterst få 
belägg i bestämd form. 

9 De abstrakta orden har ett sannolikhetsvärde på 0,228. Motsvarande tal för konkreter är 
0,624.



237

Under 1700-talet är de utomspråkliga faktorgruppernas inverkan inte 
längre signifikant. Det ska dock nämnas att antalet texter (4) är påfallande 
litet; för säkrare slutsatser angående detta är ytterligare studier en nödvän-
dighet. Syntaktisk funktion har ända in i yngre nysvensk tid kvar sin signi-
fikanta inverkan, om än med fallande styrka. Ett mycket tydligt resultat i 
studien är således att faktorgruppens relevans för variantväxlingen inte för-
svinner när kasussystemet upphör att vara absolut, utan att vi har att göra 
med en långt utdragen process. Faktorgruppen pluralfrekvens har fortsatt 
signifikant inverkan, men det är svårt att avgöra hur pass omfattande denna 
är. Ord med låg pluralfrekvens uppvisar fortfarande en tendens till -a, men 
den relativt höga spännvidden (56) är främst ett utslag av att ord i faktorn 
varierande mycket tydligt styr -e. Som nämnts ovan består denna av de få 
ord där bägge ändelsevokaler bevarats med en semantisk åtskillnad. Det är 
givetvis intressant att dessa ord så tydligt avviker från övriga, men då de ur-
skiljts på grund av det problematiska i att sluta sig till deras pluralfrekvens 
säger detta föga om faktorgruppens inverkan i stort.

Faktorgruppen med högst spännvidd (69) är semantisk kategori, och det 
är för första gången tydligt att abstrakta ord favoriserar -a och konkreta -e. 
Som konstaterats ovan är denna skillnad i ändelsevokal relativt tydlig i dag. 
Tegnér (1962:171–175) påstår att detta beror på att konkreta ord i egenskap 
av högre genus bör anta nominativformen på -e, medan Ståhle (1979:209ff.) 
tycks mena att detta främst ska ses mot bakgrund av att konkreta ord gene-
rellt har en högre benägenhet att stå i plural. Mitt resultat tyder emellertid 
på något annat. Om Tegnérs antagande stämmer är det anmärkningsvärt att 
denna tendens går att urskilja först flera århundraden efter kasussystemets 
sönderfall. Om Ståhles förslag är riktigt framstår det som förbryllande att 
faktorgruppen semantisk kategori tycks ha en starkare inverkan än pluralfrek-
vens under 1700-talet.

Relevant i sammanhanget, menar jag, är att ord som övergår till ett 
feminint böjningsmönster -a/-or (gumma–gummor) också tycks ha över-
tagit ett feminint genus med hon som anaforiskt pronomen (se Davidson 
1990:110). Likt Ståhle tror jag att ordens pluralfrekvens är av relevans för 
att förstå genusbytet, vilket mitt resultat delvis tyder på, men det kan dess-
utom vara värdefullt att fråga sig om konkreta ord har varit mer benägna 
att behålla sin maskulina genustillhörighet. Under 1600- och 1700-talet är 
det svenska genussystemet på väg att förändras och ord som inte betecknar 
levande varelser får successivt den som anaforiskt pronomen i stället för han 
eller hon (se vidare Davidson 1990). Det finns vidare tecken på att denna ut-
veckling gått fortare för ord av abstrakt karaktär (Davidson:142–145), och att 
konkreta ord i högre grad behållit sitt ursprungliga genus. Det faktum att 
olika typer av ord ansluter sig till antingen det maskulina gubbe–gubbar eller 
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det feminina gumma–gummor skulle således kunna ses i ljuset av det svenska 
genussystemets förändring. 

Avslutning
Samtliga av de i bakgrunden identifierade faktorgrupperna tycks ha på-
verkat variationen mellan -e och -a, om än i olika utsträckning och med 
föränderlighet över tid. Syntaktisk funktion är initialt mycket viktig, men 
kommer successivt att förlora i styrka. De utomspråkliga faktorgrupperna 
genre och geografisk hemvist ger signifikant utslag under de två äldre nysven-
ska perioderna; sydvästlig härkomst och kansliprosa gynnar här e-formen, 
även om det kan noteras att skillnaden tycks vara av rent kvantitativ ka-
raktär. Bestämdhet förefaller i någon mån ha inverkat på variationen, men 
faktorgruppen verkar knappast ha varit avgörande för förändringsprocessen 
i stort. Semantisk kategori och pluralfrekvens är främst av betydelse under 
senare perioder av undersökningen, och är sannolikt en nyckel till förstå-
else om den för oss slutgiltiga uppdelningen. Sambandet mellan dessa två 
faktorgrupper, pluralform och genustillhörighet förtjänar dessutom vidare 
uppmärksamhet. Förhoppningsvis kan framtida forskning precisera hur allt 
detta samverkat i variationens slutskede.

I viss mån kan det vara rimligt att karaktärisera de svaga maskulina sub-
stantivens morfologiska förändringsprocess som icke-deterministisk. Vid 
början av äldre nysvensk tid finns exempelvis inga tendenser i mitt material 
till att uppdelningen konkret/abstrakt ska erhålla den inverkan den sedan 
gör. Detta betyder emellertid inte att processen saknar ett större samman-
hang. Variationens ursprung är en del av den genomgripande förändring 
som kasussystemets sönderfall innebär, och 1500-talets genrevariation visar 
på olika dåtida stilideal. Under senare äldre nysvensk tid framträder möns-
ter i variationen som kan relateras till sociolingvistiska grupperingar i ett 
äldre Sverige. Den slutgiltiga uppdelningen ska möjligen ses i samband med 
en annan pågående språklig förändringsprocess, nämligen reduktionen av 
svenskans tregenussystem. Som isolerad företeelse är ändelsevariationen 
ett intressant exempel på hur ett heterogent språkbruk successivt förändras, 
men processen ger även en inblick i den inre och yttre språkhistorien i stort.
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

KÄLLOR
Agneta Horn ca 1657 = Beskrivning över min vandringstid. Utg. med inledning och kommen-

tar av Gösta Holm (1959). (Nordiska texter och undersökningar 19.) Stockholm: 
Almqvist & Wiksell.

AST = Arboga stads tänkebok. Del 4. 1534–1569. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wenn-
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JOHAN SCHALIN

Östskandinavisk utveckling av  
den urnordiska ai-diftongen och 

palatalt r i ljuset av finska  
ljudsubstitutioner

ABSTRACT This paper examines sound substitutions in Finnic loan words 
from Proto- and Ancient Scandinavian. Correlations are studied between 
Finnish/Estonian ai, äi, ei, and õi and eastern-Scandinavian descendants of 
the Proto-Scandinavian diphthong ai, which developed over ɛi into the Old 
Swedish ē. On the basis of the observed correlations, substitution practices 
and their chronologies are reconstructed. A further aim of the paper is to 
seek independent evidence for the quality of the diphthong during differ-
ent stages of eastern Scandinavian development. This subject is intertwined 
through chronology with the borrowing of Finnish napakaira meaning 
'bradawl, auger', namely with determining the form of the Scandinavian 
loan original *naƀaǥaiza- > Old-Icelandic nafarr (in particular *[z] > [r]) at 
the time of borrowing.

It is shown that within a material of some 80 potentially borrowed pre 
Viking Age Proto-Finnic stems there is not a single ascertained case where 
a descendant of this Scandinavian diphthong would have been substituted 
by *ei, whereas the very few possible cases of *äi cannot be judged to testify 
to a fronted quality in the original. Substitution practices using back stems, 
which were subject to Finnic palatal vowel harmony, persisted for a surpris-
ingly long time. In parallel with the principal ɑi → *ɑi substitution, one with 
*ëi ~ [ɤ̞i] is used in 2–4 ascertained cases. This substitution may testifiy to 
some variation or modification of the Proto-Scandinavian diphthong.

KEYWORDS Scandinavian, Proto-Norse, Finnic, Baltic-Finnic, loanwords, 
phonology, sound-substitution 

De fenniska (=östersjöfinska) språken har fortsättningsvis som ett arv från 
urfinskan ett rikt förråd av diftonger som i lånord bör antas ha bevarat sub-
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stitut av östskandinaviska primärdiftonger. Min avsikt här är att fastställa 
hur den urnordiska diftongen ai och dess ljudlagsenliga efterföljare har 
substituerats vid inlåning i olika stadier av förmedeltida finska. Avsikten 
är att spåra och tidsbestämma de första ovedersägliga lånordsbeläggen på 
övergång till en helt frontad tidig östnordisk (tön.)1 diftong ɛi vilken i se-
nare östsvenska och vissa andra dialekter uppträder som ei/ɛi/æi/ɑi men i 
standardiserad fornsvenska (fsv.) som ē. Antagandet att germanskt ɑi redan 
i urnordisk tid, ovillkorligt och utan mellanstadier, skulle ha frontats genom 
s.k. diftongassimilation tas upp till ny prövning (se t.ex. Moberg 1944:199–
201; Haugen 1982:29; Heikkilä 2014:115–116, 131). Gällande ett fåtal lånord 
kan den diskuterade kronologin kopplas till kronologin för substitution av  
”palatalt” r, vilken också skall problematiseras. Ytterst är målsättningen att 
i mån av möjlighet förbättra vår förståelse av när och över vilka mellanfor-
mer dessa ljud på östskandinaviskt område har utvecklats.

Som underlag för studien används rekonstruktioner av fenniskans vo-
kalhistoria, vilken under senare decennier har preciserats med hjälp av den 
komparativa metoden. I korrelationer mellan skandinaviska och inlånade 
fenniska fonem kan en relativ regelbundenhet, som ändå inte är närapå fri 
från variation, observeras i lånord (LägLoS: Band I, XII–XXII). Regelbun-
denheten förstås bero på att förutsättningarna att välja en viss alternativ 
ljudsubstitution framom en annan ofta har fortbestått relativt stabila. Till 
dessa förutsättningar hör anpassning till målspråkets fonologi och fonotax. 
Dessutom antas att lånord upptagna av en tvåspråkigt kompetent gemen-
skap har inpassats i sådana korrelationsmönster som rådde mellan tidigare 
inlånade ord och deras låneoriginal. Processen har likheter med s.k. nati-
visering av vandringsord mellan närbesläktade dialekter. Lån som bryter 
allmänna mönster kan antas vara upptagna utanför sådana ramar, således 
att fonologiska egenheter och variation i långivar- och målspråket har fått 
friare spelrum. I denna artikel används begreppet ”substitutionsvanor” i 
stället för ”substitutionsregler” för att bättre betona balansen mellan regel-
bunden korrelation och svårförklarliga avvikelser, samt dessas beroende av 
språkkontaktens kontinuitet.2

1 Perioden ”tidig östnordisk(a)” (tön.) används härefter för den sen- eller posturnordiska 
period mellan år 550 e.kr. och 850 e.kr. under vilken den samnordiska synkopen genom-
fördes. Urnordiska (urn.) reserveras för det omedelbart föregående stadiet från ca år 200 
e.kr. För omedelbart efterföljande ”runsvenska” (850-1225 e.kr.) används ”fornöstöstnor-
disk(a)” (fön.). Fön. diftong som genomgått palatal assimilation men ännu inte monof-
tongerats betecknas ɛi. Beteckningen av finlandssvenskt (flsv.) dialektal bevarad diftong 
[æi]/[ɛi]/[ei] förenhetligas oavsett dess faktiska variation till ei.

2 Metodologiskt motsvaras detta av att ingen kronologi bör uppställas på basen av ett enda 
ord, även om det inte skulle finnas motexempel (annorlunda Heikkilä 2014:103, 159).
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Ett viktigt resultat av studien är att den urn. diftongen ai längre än 
förväntat har substituerats i urfinskan med bakvokaliska diftonger. Allt 
tyder på att fall av framvokaliska korrelat beror på inomspråkliga omstän-
digheter i urfinskan eller förändringar efter inlåning. Ett fåtal lånord har 
dessutom arkaiska bakvokaliska korrelat trots att deras låneoriginal annars 
tycks avspegla sena östnordiska ljudutvecklingar. Även om det inte är helt 
oproblematiskt att rekonstruera en ordstams markering för vokalharmoni 
till urfinska låter sig ändå materialet tolkas så att entydiga spår av den s.k 
diftongassimilationen ai > ɛi tycks helt saknas vilket utmanar uppfattning-
en att den skulle ha varit en tidig och helt enhetlig urnordisk utveckling. 

Introduktion i frågor kring målspråket
De korrelationer som råder i vokalismen mellan de fenniska språken inbör-
des kan genom den komparativa metoden projiceras till rekonstruktioner 
för antagna tidigare språkstadier. Det är brukligt att indela förlitterär fin-
ska i ett ”tidigfinskt” (tfi.=varhaissuomi) skede som omfattar vikingatid och 
medeltid medan perioderna strax före omfattar de senaste skedena av ur-
finska (urf.=kantasuomi). Dessa kan rekonstrueras genom jämförelse med 
de närmaste fenniska släktspråken, medan kunskap om tidigfinskan nås 
genom inre rekonstruktion och genom jämförelse mellan finska dialekter 
av västlig typ. Många resultat förutbestäms av de antaganden man gör angå-
ende inbördes släktskapsförhållanden och analysen kompliceras dessutom 
av att nedärvda likheter är svåra att särskilja från likheter uppkomna genom 
språkkontakt. Släktträd har därför inte alltid varit obelastade av cirkulära 
resonemang. 

I denna artikel håller jag mig till den välargumenterade syntes av de 
senaste årtiondenas diskussion som senast gjorts av Petri Kallio (2007; 2014). 
Det binärt uppställda strikt genetiska släktträdet grundar sig på ett rigoröst 
urval av irreversibla ljudförändringar som inte kan förklaras genom språk-
kontakt. Därmed har t.ex. nord- och sydestniskan, som genom språkkontakt 
senare utbytt många novationer, numera placerats långt från varandra, me-
dan alla språk norr om Finska viken har kommit att höra till en gemensam 
yngre förgrening.

”Sen” urfinska (surf.),3 som med en avgränsning likt den i figur 1 paradox-

3 I forskningshistorien har ”tidig urfinska”, närhelst begreppet överhuvudtaget har an-
vänts, alltid betecknat en presumtiv och kontroversiell samisk-finsk rekonstruktions- 
nivå, medan ”mellanurfinska” (murf.) har betecknat en senare period, under vilken 
de förändringar skedde som ledde fram till den senurfinska rekonstruktionsnivån. Då 
”urfinska” används i denna artikel utan bestämning är det ett samlingsbegrepp för de 
mellan-, senurfinska och därpå följande diversifierade urfinska stadierna, vilka föregår 
”tidigfinskan”.
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alt är det tidigaste av de behandlade stadierna, kan dateras till tidig romersk 
järnålder. På varandra följande binära delningar skiljde först från varandra 
de fenniska språken söder om Finska viken och senare, inför vikingatiden, 
splittrades Finska vikens urfinska (Fvurf.) i en centralurfinsk (curf.) gren, 
bestående av nordestniska (estn.) och votiska (vot.), samt i språkgrenen norr 
om Finska viken. Delningarna är samtida med begynnande skandinaviskt 
omljud och synkope. Splittringen av nurf. i Ladogafinska respektive tfi.4 
bör kunna sammanställas med en arkeologiskt belagd bosättningsrörelse 
från sydvästra Finland till Ladogas stränder under 700-talet, som var sam-
tida med öppnandet av vikingatidens österväg (Ahola & Frog 2014:38ff., 42). 
Först efter detta inledde tfi. och Ladogafinskan var sin särutveckling (Kallio 
2014:165). Denna urfinska kronologi och taxonomi, trots kvarstående osäker-
hetsmoment, följs här.

I surf. fanns fyra diftonger, vars efterföljare var möjliga substitut för 
den nu behandlade urnordiska diftongen och dess efterföljare.5 Dessa hade 
alla en icke-hög icke-rundad artikulation i initialfasen och en hög palatal 
avslutningsfas. Två bakvokaliska diftonger förekom uteslutande i bakvoka-
liska stammar, dvs. stammar med den autosegmentella egenskapen [+bak], 
och två framvokaliska förekom i resterande stammar, som hade egenskapen 
[–bak]. Bland dessa diftonger är otvivelaktigt */EI/[+bak] ~ *[ɤ̞i] den obekantaste 
och förekommer uteslutande i de lånord som behandlas nedan. Den skall 
enligt konvention betecknas* ëi och dess klangfärg rekonstrueras likt estn. 

4 Jag återger Petri Kallios West Finnish med ”tidigfinska” för att bättre återge den gängse 
finskspråkiga termen ”varhaissuomi”. 

5 Diftongen */OI/[bk] ~ *[o̞i] > fi. oi ~ estn. oi/õi förbises t.ex. här eftersom den aldrig an-
vändes som substitut.

Figur 1. De fenniska språkens antagna historiska släktskap, efter Kallio 2014:163.
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õi, som kontrasterar mot oi (och ui) genom att läpprundning saknas och mot 
ai genom en högre tungställning. Det bakre uttalet är i initialfasen mest 
typiskt medelhögt men kan variera utan begränsning av kontrast mot högre 
och aningen mer centraliserade klangfärger. 

Framvokaliska Bakvokaliska

*/AI/[–bak] ~ *[æi] > fi. äi (ei) ~ estn. äi (ei) */AI/[+bak] ~ *[ɑi] > fi. ai/ei ~ estn. ai/ei/õi

*/EI/[–bak] ~ *[e̞i] > fi. ei ~ estn. ei */EI/[+bak] ~ *[ɤ̞i] > fi. ei ~ estn. õi

Tabell 1. Diftonger i sen urfinska, potentiella substitut för efterföljare till urn. ɑi

Under urfinskans diversifiering har det skett övergångar till förmån för 
*/EI/[–bak] > ei som varit gemensamma bara för nurfi. och curf. Dessutom 
har realiseringen av *ëi i de nordfenniska språken sammanfallit med rea-
liseringen av *ei och på så sätt uppkommet ei har därmed blivit okänsligt 
för vokalharmoni. Som följd av förändringarna motsvarar fi. ai fortfarande 
konsekvent urf. */AI/[+bak] medan fi. ei kan motsvara vilken som helst av de 
fyra surf. diftongerna. 

I tabell 1 betecknar /AI/ och /EI/ arkifonem, vars fonetiska realisa-
tion alltså är betingad av hela ordstammens autosegmentella markering 
för vokalharmoni.6 För god läsbarhet skall vi härefter beteckna respektive 
diftonger äi, ai, ei och ëi, förutom i sammanhang där resonemanget särskilt 
kan belysas av autosegmentell analys.

Om diftongkorrelationer mellan målspråk och  
utgångsspråk
I lånord från egentlig urn. tid samt tidigare germanska perioder, är fi. ɑi < 
nurf. *ɑi det förväntade och ojämförligt vanligaste korrelatet för den här  
behandlade skandinaviska primärdiftongen. I standardverket över gamla 
germanska lån i fenniskan (Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter 
in den ostseefinnischen Sprachen, härefter ”LägLoS”) kan man räkna 67 
etymologier med det korrelatet, varav 52 betecknas som säkra. Bland ety-
mologiska ordböcker för finska språket representerar den moderna SSA ett 

6 Synkront kan man inte alltid på basen av enbart första stavelsens vokal förutsäga det 
prosodiska ordets markering för vokalharmoni. Detta visas av fi. viittä/viitta, mot- 
svarande urf. *[vi:t:æ] ~ *vIIttA[–bak] ’fem’ (partitiv) och urf. *[vi:t:ɑ] ~ *vIIttA[+bak] ’väg-
märke’ (nominativ). Markeringen beror ytterst på hela ordstammen, inberäknat en ev. 
stamvokal i andra stavelsen. Sammanfallet av *ei och *ëi i nurf. innebär att stammens 
markering för vokalharmoni i de ord där diftongen förekommer bärs upp enbart av 
stamvokalen.
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redaktionellt synsätt som förhåller sig påfallande avogt till låneetymologier7 
och godkänner följaktligen färre av dessa, men ändå hela 32. I tillägg till 
dessa förekommer ett begränsat antal lånord, som trots sin höga ålder upp-
visar fi. äi eller fi. ei och som förtjänar särskild uppmärksamhet här. I tabell 
2 återges troget korrelationerna enligt LägLoS första band:

Angående dessa korrelationer har LägLoS år 1991 nöjt sig med att reflektera 
ett forskningsläge, som ännu var villrådigt angående hur förändringarna i 
urfinskan skulle rekonstrueras.8 Brister finns i sak men också i betecknings-
sätt. Ingenstans görs ett försök att förklara hur hela tre olika ljudsubstitu-
tioner förhåller sig till varandra, dvs. huruvida avvikelserna beror t.ex. på 
synkron variation i utgångsspråket, synkron variation i målspråket, geogra-
fisk eller annan variation i substitutionsvanorna eller huruvida korrelatio-
nerna återspeglar diakrona förändringar som går att inordna på en tidsaxel. 
Dessutom baseras rekonstruktionerna, i brist på bättre kunskap, helt på 
finska, men betecknas ändå ”urfi.”. Idag ska det vara möjligt att basera ana-
lysen på bättre kännedom om förändringar i målspråket. I tabell 3 föregrips 
resultatet av analysen, som argumenteras och förklaras i detalj i sektionerna 
3–6 nedan.

För jämförelse har på sista raden tillagts lånet reitti ’led, stråt, rutt’, det 
äldsta lånet med ett sådant framvokaliskt korrelat fön. ɛi ~ tfi. ei, vilket tvek-
löst reflekterar substitution av en diftong med palatal diftongassimilation i 
originalet. Övriga lån är äldre och för deras del kan man inte utesluta möjlig-
heten att de fått sin förändrade diftong genom inomspråkliga utvecklingar 
efter inlåning. Som diskuterat i nästföljande sektioner kan en sådan utveck-
ling förvisso påvisas för många ord och genom analogi bedömas som högst 
sannolik för andra. Medan lånordsevidens för en tidig diftongassimilation 
sålunda saknas finns tvärtom antydningar i materialet om att substitution 
med bakvokaliska diftonger pågått länge. Diskussionen angående materialet  
 

7 För ett argumenterat omdöme, se t.ex. Nikkilä 2002:129 
8 Problemet var välbekant, vilket märks av Tette Hofstras (1985:48ff) utsaga om varför 

germanskt ai ofta korrelerar med finskt ei: ”Eine dritte Möglichkeit ist Wiedergabe von 
urgerm. /ai/ durch urf. /ai/ und dann ein urf. Lautwandel /ai/ > /ei/”.

urgerm. ai = urf. ai airo, haikara, laina, paikka, saippua, taikina, tainio 

 = urf. äi räivä, äiti

 = urf. ei keihäs, leikata, leipä, leivo, peijaat

Tabell 2. Diftongkorrelationerna enligt LägLoS: Band I, XVII–XVIII
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i tabell 3 fortskrider i det följande i den ordning som vägleder läsaren bäst i 
inomfennisk ljudhistoria, vilken inte är helt kronologisk.

Korrelatet urn. ɑi ~ presumtivt urf. +ei
LägLoS (se tabell 2) nämner fem etymologier där germanskt ɑi skulle mot-
svara urfinskt ei, dvs.: keihäs, leikata, leipä, leivo, peijaat. Som omnämnt sam-
manföll i nurf. ëi med ei och gav upphov till en diftong ei, som därefter kun-
de förekomma både i bakvokaliska (som fi. leivo- ’lärka’) och framvokaliska 
(som fi. leipä- ’bröd’) stammar. Sammanfallet sker i full parallellitet med ett 
mer allmänt sammanfall av monoftongerna *ë och *e (Kallio 2014:160f.). 

Ordet leikata ’skära, klippa’, karelska (kar.) & vepsiska (veps.) leikata, 
vot. lõikata, estn. lõikama, sydestn. lõikama måste rekonstrueras som surf. 
*lëikka-. Stamvokalen -a i de nordfenniska språken och diftongen õi i de 
sydfenniska vittnar tillsammans om att ordet bör ha varit bakvokaliskt. Lå-
neoriginalet är *blaikijan- ’göra blek, bläcka (avhugga bark och ytved på träd, 
så att ett ljust märke, en bläcka, uppstår)’ (SAOB: s.v. ’BLÄCKA.v2’; Koivu-
lehto 1982:197f.). Det att den specialiserade betydelsen ’barlägga, bläcka träd’ 
har funnits i urn. ses tydligt i betydelsen av ett separat inlånat substativ: 
fi. lɑikka (avlett lɑikku) med senare betydelser: estn. ’stor/bar fläck; bläcka 
(i träd)’, liviska (liv.) ’bläsigt djur; bläs’, fi. ’träspån/träbit/speta; stor fläck’ 
och kar. ’fläck; vak/öppning i vårisen’ (SSA: s.v. ’laikka’). Trots att verbets 
etymologi förutsätter en betydelseutveckling *’bläcka’ > *’skära loss’ > ’skä-
ra/klippa’ betvivlas den med orätt av LägLoS (s.v. ’leikata’; jfr: s.v. ’laikka’). 

Tabell 3. Ljudsubstitutionerna som argumenterat nedan (asterisker utelämnade utom för de mest 
hypotetiska rekonstruktionerna)

urgerm./../tön. ai = urf. ai airo, haikara, laihna, napakaira,   
  paikka, paitata, paitto, raiti, raitti,   
  saippua, taikina, tainio m.fl.

urgerm./../urn. ai = urf. ai > Fvurf. ei laipa > leipä/laib, *kaihas > keihäs,   
  ?*kaino > keino

urgerm./../urn. ai = urf. ai > nurf. äi laikka- > läikkä (jfr laikku)

 = dito, el. → urf. äi (?haira- >) häiritä, (jfr haire/hairahtaa)

 = dito, el. → urf. äi (?*raiva >) räivä (jfr estn. raib-/rõib-/reib-)

tön. ai el. ɛi  = dito, el. → nurf. äi  äitei (el. *aitëi > äitei)

urgerm./../urn.  = urf. ëi > ei/õi lëikka- > leikata/lõikama, këikku>  

ai *[ɐi]  keikkua/kõikuma, këita-> keid-as/kõid- 

fön. ɛi = tfi. ei reitti
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En utveckling från specialiserad till mer allmän betydelse är vanlig och det 
specifikt föreliggande antagandet om betydelseutveckling är inte i sig alls 
orimligt speciellt med hänsyn till de lånade substantiven.

Ett annat lånord med liknande bakvokalisk ljudhistoria är keid-as/keit-
ah- (< *këit-as-) ’upphöjt ställe i träsk, bank, näs’, som med förbehåll för 
skillnader i andra stavelsen motsvarar den sydestn. Dorpatdialektens kõid 
(< *këit-a-) ’näs (i kärr)’ (EMS: s.v. ’kõid2’) och den estn. Kynödialektens kõid 
(< *këit-u- el. *këit-o-)’(stor) isbank’ (EMS: s.v. ’kõid1’). Låneorginalet är utan 
tvivel urn. *skaiđa- n. el. *skaiđija- n. (LägLoS: s.v. ’keidas’), ett lexem som fö-
rekommer allmänt i ortnamn med terrängsyftning (SEO: s.v. ’skede’). Kynö-
dialektens stamvokal *-o/u- kan ses som ett avledningssuffix medan finskan 
skiljer sig från Dorpatdialekten genom olikhet i stambildning. Det att både 
sydestniskan och finskan oberoende uppvisar samma ovanliga diftongkor-
relation indikerar att ordet snarare har bytt stamtyp efter inlåning än lånats 
separat, även om det senare inte heller kan uteslutas. 

Ett annat fall med samma korrelat och en utbredd fennisk distribution 
är fi. keikkua ’rackla, dingla’ (kar. keikkuo, estn. kõikuma, ’rackla, dingla, fluk-
tuera’, sydestn. kõikma) < urf. *këikku- ← urn. *skaik-ōn-/-ijan- ’vackla, vingla’ 
(Nikkilä 1983:117–119). Man kan inte utesluta att också nurf. keikka ’bakåt 
el. utåt böjning’, som troligen är inlånat från ett annat skandinaviskt ori-
ginal *kaik- ’bakåtböjning; med bakåtböjd överkropp’ (LägLoS: s.v. ’keikka’) 
eventuellt kan ha samma äldre bakvokaliska ljudhistoria, men för ett så-
dant antagande kan man inte söka komparativt stöd i närmast motsvarande 
estn. substantiv kõik/kõigu ’gungning, skälvning’, eftersom denna deverbala 
avledning hör ihop med den omnämnda etymologin för *kõik(u)ma. Den 
påverkan, som de två etymologierna i de nordfenniska språken har utövat på 
varandra har snarare haft konsekvenser för det snävare spridda substantivet 
nurf. keikka än för verbet *këikku-, vars form och betydelse kan verifieras i 
sydestn. Detta konstateras här i polemik med resonemang i SSA och LägLoS 
(båda: s.v. ’keikka’).

LägLoS nämner ännu tre ord med en förment ljudsubstitution urn. ai → 
urf. +ei som tarvar ytterligare introduktion i inomspråkliga fenniska ljudut-
vecklingar, vilka i sin tur visar att substitutionen kan utmönstras som sken-
bar. Kring mitten av första årtusendet har en övergång av */AI/ till *ei skett 
i ett antal ord, och såvida en ordstam som deltog i förändringen var bak-
vokalisk *CAIC(C)V[+bak] blev den samtidigt framvokalisk *CEIC(C)V[–bak].  
Förändringen, som ter sig sporadisk,9 är gemensam för curf. och nurf. 
men inte för sydestn. och liv. (Kallio 2014:159f.). Den omfattar ett fåtal  
 
9 Mikko Heikkilä (2013: passim) har föreslagit en krystad beskrivning av en förment 

betingande miljö.
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arvord (*sais- > *seis- > fi. seis-tä/seiso-a ’stå’) och flera gamla baltiska lånord 
(t.ex. murf. *šaina ’hö’ > surf. *haina > Fvurf. *heinä > fi. heinä ’hö’; jfr urbalt. 
*šain- & samiska suoidni). Det framvokaliska germanska lånordet leipä ’bröd’ 
< *laipa ← germ. *χlaiƀa- hör till denna grupp. Det att den framvokaliska 
rekonstruktionen i LägLoS (s.v. ’leipä’) är felaktig bevisas av formen laib i 
sydestn. dial. som talas i Lettland och av laibe belagd i salatsliviska (SSA: s.v. 
’leipä’). Dessa former kan bara förklaras som arkaismer. För den återstående 
framvokaliska stammen keihäs ’spjut’ < *kaihas (?< murf. *kaišas) ← germ. 
*gaizaz, uppnås en god antagandenas ekonomi bara om man räknar med att 
den har deltagit i samma ljudutveckling som leipä ’bröd’ < *laipa, även om 
antagandet inte kan styrkas med belägg i sydestn. eller liv., då ordet numera 
saknas där. Alla alternativa förklaringar av ordets ursprung, som också på 
basen av konsonantismen ter sig mycket gammalt, skulle i brist på parallel-
ler vara ad hoc.10

Av de fem orden nämnda av LägLoS återstår så ett, nämligen fågelarten 
fi. leivo- ~ estn./sydestn. lõiv(o)- ’lärka’, som är ett lån från urn. *laiwazik- el. 
*laiwizak- (LägLoS: s.v. ’leivo’; Kroonen 2013: s.v. ’*laiwizakōn-'). Ordets stam 
uppvisar i sydestn. en bakvokalisk diftong õi och dess ljudhistoria skulle där-
för naturligast låta sig förklaras från urf. *ëi som i stammarna *lëikka-, *këik-
ku- och *këit-. Ordet saknas dock i liviskan och under förutsättning att det i 
sydestn. skulle vara ett nordligt lån från estn., kunde det också ha en ljud-
historia likt det tertiärt bakvokaliserade11 baltiska lånordet fi. heimo < Fvurf. 
*hEImo[–bak] < *haimo < *šaimo ’familj, släkt, husfolk, byfolk’ (jfr lit. šeimà & 
let. saime och liv. aim). Här har diftongen p.g.a. sin ljudomgivning också 
velariserats pånytt i estn. hõim. För fågelarten leivo- ~  lõiv(o)- föreligger ändå 
inget som förutsätter en ursprungligen framvokalisk ljudsubstitution och  
liksom konstaterat för keihäs skulle ett sådant antagande även vara ad hoc, 

10 Resonemanget är, trots användning av analogi i brist på belägg, inte cirkulärt. Det kunde 
falsifieras om det fanns en enda germansk låneetymologi där ei i en framvokalisk stam 
i nordfenniska motsvarades av ursprungligt *-ei- (pro *-ai-) i liviskan eller sydestniskan. 
Om man däremot här påstod att diftongens frontning i det urnordiska låneorginalet är 
orsaken till framvokalism i keihäs blir resonemanget ohjälpligt cirkulärt, eftersom vi 
föresatt oss att pröva oberoende evidens gällande just diftongassimilation.

11 Bakvokalisering i nurf. har utlösts då stamvokalen *-o-, som dittills hade förekommit 
både i bak- och framvokaliska stammar, nytolkades till en bakvokal. Tertiär bakvokalise-
ring kan utläsas i böjningsparadigm där stammen suppletivt alternerar som i fi. seistä 
‘att stå’ < surf. *saista och seissyt ‘stått’ < urf. *saisnut med sekundär framvokalism men 
seisoa ‘att stå’ < *seisodä < *saisoda med tertiärt återställd bakvokalism. I stammar som 
varit entydigt markerade för framvokalism i första stavelsen (ä, ö, ü, äi, äü, *eü, *iü) har i 
stället stamvokalen  -o- övergått till -ö-. 
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i brist på giltiga parallellfall.12 Samma resonemang gäller mutatis mutandis 
för fi./kar. keino ’förfarande, medel, åtgärd’  (SSA: s.v. ’keino’), såvida det är 
ett lån från germ./urn. *gainō- (LägLoS: s.v. ’keino’) snarare än från ursa-
miska *kɛinɒ (jfr nordsamiska geaidnu ’väg’ och ortnamnet Kautokeino). Den 
skandinaviska etymologin skulle förutsätta att ursamiskan hade lånat ordet 
över urf. men låneriktningen är oviss ifall den skandinaviska låneetymolo-
gin överges.

Ett sista svårt ord nämnt av LägLoS är fi./kar. peijaat < *pëij-ah-at pl. 
’begravningshögtid, fest, bröllop’ som både angående suffix och markering 
för vokalharmoni avviker från sydestn. peied < *peij-ehet/-eket pl. ’begrav-
ningshögtid, bröllop’ och salatsliviskans peijed ’ibid.’. Det faktum att ordet 
inte är rekonstruerbart till urf. fråntar det bevisvärde i detta sammanhang 
även om en tilltänkt men oviss germansk etymologi (← *faiǥ(ij)az ’till dö-
den hemfallen’) skulle beaktas (LägLoS: s.v. ’peijaat’). Icke desto mindre bör 
den indo-ariska etymologin (jfr fornindiska péiya- ’dryckoffer, dryck’), se-
dermera föreslagen av Jorma Koivulehto, ges företräde på semantiska grun-
der (Häkkinen 2007: s.v ’peijaiset’).

Ett ytterligare intrikat problem, som dessvärre p.g.a. sin svårtydda 
formrikedom inte kan tillföra något bevisvärde för frågeställningen här, är 
en grupp verb (peitota, peitata, paitata el. paitota ’banka, bulta; mjuka upp 
skinn, behandla med stark vätska’) och substantiven peitto och fi./kar. paitto 
’(skarp) lösning varmed skinn behandlas i syfte att mjuka upp; bets’ (SSA: 
s.v. ’peitota’; ’paitto’; LägLoS: s.v. ’paitota’; jfr SAOB: s.v. ’beta’ verb3&6 & 
SEO: s.v. ’beta 2.vb’). Det är inte sannolikt att en stor åldersskillnad skulle ha 
orsakat skillnaden mellan stammarna med korrelaten -ai- och dem med -ei- 
som påstått i LägLoS (s.v. ’paitto’). De helt synonyma orden, som är lånade 
i kontexten av ett hantverk, har säkerligen varit expansiva och gjort yngre 
upprepade lån onödiga. Som vi sett kvalificerar inte diftongen fi. -ei- som 
entydigt kriterium på sen inlåning.

Korrelatet urn. ɑi ~ presumtivt urf. *äi/+äi
Den finska vokalharmonin är produktiv i ordbildningen på så sätt att en 
bakvokalisk ordstam lätt kan få en framvokalisk variant, ofta med en liten, 
ibland expressiv, betydelseförskjutning (Koivulehto 1999:17). Det finns inal-
les fem exempel där urn. ai eller fön. ɛi motsvaras av finskt äi. Två av de fem 
exemplen har bevarade bakvokaliska parallellformer med ɑi, nämligen fi.  
läikkä ’fläck, smutsfläck’ motsvaras nästan av fi. laikka/laikk-u ’bar fläck, plätt’  
 
12 Ett sådant parallellfall el. motexempel skulle utgöras av ett skandinaviskt lånord nedärvt 

från urf. där ei i en nordfennisk framvokalisk stam motsvarades av ett ursprungligt *-ei- i 
vilket som helst icke-nordligt fenniskt språk.
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medan gammalfinska räippä ’gissel, prygelrep’ motsvaras helt av fi. raippa  
’ibid’. Uppkomsten av framvokaliska läikkä torde ha påverkats av ett verb 
fi. läikkyä ’skvalpa, skvätta; glänsa’ och kanske ett ungt svenskt lånord  
(p)läkki ← fläck (LägLoS: s.v. ’laikka1’). I båda de nämnda fallen begränsar 
sig det framvokaliska ordets spridning till finska medan de bakvokaliska for-
merna sträcker sig till släktspråken. Därför är diftongen äi säkerligen en 
senare inomfinsk särutveckling.

Verbet häiritä ’störa’ anses av LägLoS (s.v. ’häiritä’) vara ett mycket gam-
malt germanskt lån från urg. *sairjan-, representerat bl.a. av fornhögtyska 
sēren ’störa’, ’inkräkta på’, ’bedröva’. Lånet förutsätter en tidig germansk 
datering då germanskt uddljudande /s/ ännu substituerades med mellanur-
finskt /š/ (Koivulehto 1999:187f.). Med ett litet förbehåll för den semantiska 
utvecklingen skulle också bakvokaliska haira ’villelse, förvirring’ kunna vara 
ett separat lika gammalt lån från samma germanska etymon (LägLoS: s.v. 
’haire’). Om vi bortser från möjligheten att verbet häiritä skulle vara avlett 
från haira (således SSA: s.v. ’haira’, ’häiritä’), vilket skulle göra etymologin i 
sig ointressant för vårt resonemang, och godkänner låneetymologin, för vil-
ket de semantiska förhållandena erbjuder gott stöd, så utgör den genom sin 
höga ålder ett exempel på sporadiskt förekommande korrelationer där fram-
vokalism i finskan ovedersägligen motsvarar ett bakvokaliskt låneoriginal, 
exemplifierat av fi. häpeä ’skam’ < urf. *häpedä ← *hawiþa- > fsv. hāþ ’hån, 
spott, spe, smälek, skymf’ (Koivulehto 1999:17f., 36). P.g.a. den uråldriga kon-
sonantkorrelationen i häiritä kan etymologin inte tillhöra omljudstiden.

Ett tredje ord är räivä ’skräp, smuts, landflutna växtrester, vrak, skurk, 
odugling, anstötlig, svinaktig m.m.’ som antas komma från urn. *hraiwa- ’lik, 
rester, vrak, spillror’. Jorma Koivulehto (1999:109) har med tillbörlig försik-
tighet kastat fram att fi. äi i detta ord kunde vara en reflex av en sen urn. 
diftong som undergått diftongassimilation, dvs. *hrɛiw-. Då skulle vi ha att 
göra med en hypotetisk och mycket kortvarig övergångsform mellan äldre 
*hraiwa- och yngre *hrɛ̄(w)-, som har blivit ljudhistoriskt förutsatt, men 
utan stöd i komparativ metod. Ett lån från just den formen är föga sannolik 
särskilt p.g.a. dess kortvarighet, och en korrelation belagd i ett enda ord är 
metodologiskt overifierbar. Hellre, som Koivulehto själv föredrar, bör ety-
mologin förklaras som framvokaliserad inom ramen för fennisk fonologi. 
Framvokalisering kan ha skett utan stöd i originalet liksom i ovan nämnda 
häpeä eller förklaras i samspel med potentiella homonymer liksom i exem-
plet läikkä. Den bakvokaliska varianten kan t.ex. ha skytts eller utmönstrats 
för att inte sammanblandas med lånorden raivata ’röja’ och raivo ’raseri’, 
båda med närliggande betydelser.

Efter dessa överväganden har vi ett enda ord med nurf. /AI/[–bak] som po-
tentiell reflex av en tön. assimilerad diftong [ɛi]: fi. äiti ’moder’, som har trängt 
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ut arvordet emä med utgångsläge i ett tilltalsord ’mamma’, som måste rekon-
strueras till tfi. äitei. Trots att konventionen för translitterering av gotiska gör 
att slutvokalismen i ordet aiþei ’ibid.’ av en tillfällighet ser lika ut, ska nog 
låneorginalet för äitei ’mamma’ sökas på närmare avstånd och i en social kon-
text av mer intim språkkontakt. Den besynnerliga ei-stammen, som i finsk 
dialekt förekommer i just detta ord, kan inte vara urfinsk (Kallio 2012:35f.) 
och ett separat ungt lån i estn. eit gen. eide ’gumma’ visar att ett skandinaviskt 
låneorginal har förelegat sent. En reminiscens förekommer eventuellt också 
på en runsten från 900-talet i Kärnbo ödekyrka (Sö 176). Sekvensen af-raiþu 
har där tolkats som en oblik form av ett afarɛiða f. ’stammoder’.

En feminin īn-stam, urn. *aiþī, som ljudlagsenligt skulle motsvara aiþei 
i gotiskan, bör ha existerat innan ordet övergick till regelbunden svag femi-
ninböjning *-(ij)ō-, vilket förutsätts av isländska eiða (poet.) ’moder’. Det 
finska ordets mycket speciella vokalism utövar stor frestelse till en ovanligt 
exakt datering i egenskap av det äldsta ord där en diftongassimilation bevis-
ligen är reflekterad (terminus post quem) och ett av de få som bär spår av 
en bevarad lång stamvokal i låneoriginalet, en vokal som i förlitterär tid har 
förkortats (terminus ante quem). Samtidigt skulle en sådan datering vara 
förhastad, eftersom den framvokaliska diftongen, som visat, kan förkla-
ras på många sätt. Den unika diftongstammen låter sig i sin tur kanhända 
förklaras av att ”barnkammarord” är ökända för att utvecklas fonologiskt 
oregelbundet. Samtidigt är allt som redovisats ovan en illustration av hur 
riskabelt det skulle vara, med hänvisning till diskussionen i anslutning till 
fotnot 2, att uppställa ett kronologiskt kriterium bara på basen av fonetiska 
likheter i ett enda ord, även om det inte skulle finnas motexempel.

Eventuella unga lån med korrelatet urn. ɑi ~  urf. *ai  
För att komplettera kronologin av substitutionsvanornas förändring bör 
man också försöka isolera möjligast unga lånord, som bevarar den typiska 
gamla korrelationen urn. ai ~ urf. *ɑi. Dessvärre medger nästan alla sådana 
ord som är känsliga för dateringskriterier bara en bestämning av terminus 
ante quem. I vissa skulle ändå fennisk i-stamsböjning kunna indikera ung 
ålder, speciellt i fall där i-stammen inte har någon motsvarighet i låneori-
ginalets stamvokal, vilket eventuellt kunde tolkas som spår av genomförd 
skandinavisk vokalreduktion. I surf. var stamtypen helt marginell men den 
blev högproduktiv senare i fornsvenska lån, då allt fler ord som kom att sluta 
på konsonant lånades in i denna stamklass (Mägiste 1958:205ff.). Uppmärk-
samhet påkallar här ordet raitti ’bygata, gårdstun, räcka sädeskärvar, etc.’ ← 
tön. *wrait(u)- f. ’fåra, slits, linje’ el. ← tön. *wrait(u)-z m. ’utstakat, begrän-
sat område, enstaka, inhägnat åkerland, åkerlapp, teg, nyodling’ (LägLoS: s.v. 
’raitti’). Ordet har en vid spridning till kar., ludiska (lud.), veps., estn. vilket 
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trots ung stamtyp tyder på relativt hög ålder. Såvida låneoriginalet är mas-
kulint skall en rekonstruktion med u-stam föredras som argumenterat av 
Hofstra & Hahmo (1999:383; jfr preferens för en a-stam i SEO: s.v. ’vret’). I så 
fall finns en parallell där en annan Fvuf. i-stam kan motsvara skandinavisk 
u-stam, nämligen tauti ’farsot’ ← *dauþ(u)z m. > fsv. døþẹr ’livets slut, dödlig 
farsot’.13 Samma korrelation i stamvokaler förekommer i samiska lån (Theil 
2012:59f.) och kunde bero på att u-stammarna i dat. sing. och nom. pl. länge 
bevarade etymologiskt långt -ī-, som kunde uppfattas som kännetecknande 
för stamtypen.

Samma förklaring kan inte tillämpas på ordet fi. raiti pl. raidit ’lakan, 
täcke’ (jfr fvsk. breiða ’täcke, överkast, skyddskläde’), som är ett svårdaterat 
lån från ett svagt femininum. Ordet, igen en finsk i-stam, har en snäv dist-
ribution som begränsar sig till västra Finland vilket kunde tyda på ett sent 
lån. Då östskandinaviska belägg saknas får man ändå på basis av diftongkor-
relatet, trots stamtyperna, ge företräde åt en äldre datering, dock utan viss-
het om stamklass. 

Ett högst svårtytt kriterium för ung ålder kan utläsas i ordet kaira (fi./
kar.) ’borr, triangulärt tygstycke i klädesplagg, träkil’. Tette Hofstra (1995:97) 
antar att den finska tremulanten -r- måste vara inlånad efter svenskt fonem-
sammanfall av /r/ och ”palatalt” r el. /ʀ/, vilket han daterar till 900-talet. 
Det skulle vara en synnerligen ung datering av korrelatet ai ~ ai, ett problem 
för vilket Hofstra tillgriper en hypotes om ett forngutniskt lån.

Hofstras argumentation grusas emellertid av att samma korrelat finns i 
fi. napakaira ’navborr, navare’ som både till form och till betydelse motsvarar 
svenskt navar(e) < urn. *naƀaǥaizaz och som bör ha lånats sammansatt, före 
fullbordad synkope, från ett flerstavigt original (SSA: s.v. ’napakaira’; LägLoS: 
s.v. ’napakaira’; Heikkilä 2014:113). Dess stavelsestruktur ger ett definitivt ter-
minus ante quem, som ytterst beror på hur sent man anser att en östskandi-
navisk form med bevarat, helst intervokaliskt, *-ǥ- (pro yngre *naƀāʀʀ) kan ha 
existerat. Den arkaiska kontraktionen av den svenska efterledens diftong (ai 
> a) visar att det rör sig om en sammansättning som tidigt har förlorat sin 
genomskinlighet och medfört accelererad nedslitning. Detta är en god orsak 
att föredra en tidig datering också i förhållande till kronologin för synkope i 
osammansatta ord. I alla fall är 900-talet för sent. Utmaningen gentemot en 
koherent tidsbestämning blir inte mindre av att dateringen för det nämnda 
fonemsammanfallet på östskandinaviskt område snarare borde senareläggas 
från det av Hofstra antagna 900-talet (Larsson 2002:35).

13 Man kan inte utesluta möjligheten att originalet skulle vara den maskulina n-stammen 
fsv. døþe nom. ’ibid.’, men en jämförelse gör den något osannolik så till vida att allra 
oftast har svaga maskuliner lånats från oblik kasus, i vilket fall man skulle förvänta sig fi. 
+tauta.
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Man kan därför inte undvika att anta en tidigare substitutionsvana där 
en urn. eller tön. frikativa (sibilant) har substituerats med en urf. approxi-
mant/tremulant. Låneoriginalets utgångsfonem, som ofta betecknas z, R el-
ler ʀ, har inte har hört till den naturliga klass av sonoranter (dit /r/, /l/ och 
/n/ har hört), före vilken vokalen kvarstår osynkoperad (Haugen 1982:28; 
Riad 1992:43f., 118ff.). Fonemet kan därför ha varit en tremulant bara ifall 
det samtidigt varit frikativt [r̝] som i tjeckiskan, dvs. en starkt markerad ty-
pologisk raritet. Ett antagande om kraftig markering belastas ytterligare av 
att det urn. fonemet ofta förutsätts ha varit ”palatalt” p.g.a. den frontning 
som det har spritt till föregående bakvokal i betonad stavelse i vissa västliga 
och perifera mål, s.k. ʀ-omljud (Noreen 1904:60f.; Haugen 1982:33). De arti-
kulatoriska komplikationerna blir emellertid övermäktiga om man vill re-
konstruera ”ein palatalisert, rulla frikativ [r̝j]” (Theil 2012:57). Palataliserade 
tremulanter är ytterligt sällsynta i världens språk eftersom tungan samtidigt 
borde skjutas upp/fram för palataliseringen samt bak/ner för att uppnå en 
tillräckligt slapp och lätt tungspets. Dessa kan definitivt inte frikativiseras 
utan att de förlorar antingen sin tremulans som i polskan14 eller sin pala-
talitet som i tjeckiskan (Żygis 2004: passim; Kavitskaya et al. 2008). Inget 
fonologiskt systemtvång förelåg heller i urnordiskan som hade påtvingat 
utvecklingen av ett sådant högt markerat artikulatoriskt monstrum. 

Även om det faller utanför ramen för denna artikel att slutgiltigt pre-
cisera fonemets fonologiska egenskaper fästes ännu uppmärksamhet på 
det faktum att substitutioner med urf. och ursamiskt r förekommer in-
tervokaliskt efter vokal i starktryck,15 en ställning där ʀ-omljud, i motsats 
till förhållandena i vissa arkaiska västliga och perifera mål, inte har verkat 
i mellansvenska, i östsvenska eller ens i de flesta norrländska mål. Den pa-
lataliserande effekten av fonemet är i dessa mål begränsad till iʀ-omljud 
(Widmark 1991:123ff.) som verkat där fonemet föregåtts av trycksvag palatal 
vokal. Denna senare ljudmiljö är delvis överlappande med de ljudmiljöer av 
ordslutande suffix där fonemet bevisligen har substituerats med samiska 

14 Polskan har ett liknande starkt markerat fonem under systemtvång men det realiseras 
som en sekvens av en flap och en påföljande palataliserad palato-alveolar frikativ (Żygis 
2004:147f.).

15 Theil 2012:64–66 ger tre ”presamiska” exempelord med konsonanten intervokaliskt, som 
har deltagit i ursamiska ljudövergångar: *arɪna ← ar̝ina- m. ’härd, äril, häll, altare’, *tiwra 
← *diur̝a- n. ’djur’ och *kara ← *kar̝a- n. ’kärl, kar’. Urfinskan uppvisar ytterligare ordet 
nurf. *raura ’grus, småsten’ < tön. *hrauz-. Det finska ordet arina, använt av Heikkilä 
(2014:113f.), har inte beviskraft. Möjligheten att ordet är lånat från urn. azina- (jfr norska 
Byinskriften KJ 71) är förvisso inbjudande, men det kan likväl vara lånat från fornsven-
skt aren. För stamvokalens del jfr fi. kami(i)na ← sv. kamin, fi. lakana ← sv. lakan. 
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sibilanter (Sköld 1954: passim; Theil 2012:59f.; Heikkilä 2014:121).16 Olika sub-
stitution i olika ljudmiljö kan bero på målspråkets fonotax men likasåväl på 
allofoni i utgångsspråket, som i olika delar av Skandinavien har fördelats 
olika i ordförrådet. Vilken fonologisk egenskap som den urn. frikativans pa-
lataliserande effekt förutsätter förtjänar en mer ingående studie med annan 
teoretisk fonologisk metod (se t.ex. Flemming 2003).17 

Tyvärr ger korrelationen urn. z ~ nurf. r inte ett absolut terminus post 
quem för den urn. diftongassimilationen ai > ɛi eftersom substitutionsva-
nan kan ha inträtt när som helst efter att surf. /h/ upphört att substituera 
urn. z, som i urn. *kuza-z → Fvurf. *kuha ’gös’ (EMS: s.v. ’koha1’), en tidpunkt 
som inte med visshet kan sammanställas med någon ljudförändring varken 
i målspråket eller i utgångsspråket.18 Uppenbart är ändå att kaira inte är ett 
lika gammalt lån som keihäs, som båda utgår från samma låneoriginal. Det 
att nominativmarkören -z saknar reflex i den urf. stammen är också typiskt 
för yngre lån. Allt pekar därför på ett lån så ungt som utebliven diftongassi-
milation tillåter men i alla händelser äldre än genomförd stavelsereduktion 
i låneoriginalet.

Frågan om hur länge korrelatet östskandinaviskt ai ~ urf. *ɑi har varit i 
bruk är mycket svår. Frågan tas till närmare behandling i sektion 7 nedan.

Eventuella senare östskandinaviska lån
I svenska lån korrelerar fsv. ē ~ flsv. dial. ei regelmässigt med fi. ei. Detta gäl-
ler likasåväl medeltida lån exemplifierade av leikki ’lek, spel, skämt’ ← fsv. 
lēker (el. flsv. dial. leik-) ’lek, osv.’ som nysvenska lån t.ex. veivi ’vev’ ← vēf el. 
flsv. dial. veiv ’vev’. Monoftongeringen av /ɛi/ > /ē/ i fornsvenskan har läm-
nat få spår bland lånorden och det är ofta vanskligt att bedöma om lånen 
tillhör fsv. eller nsv. tid.

16 En ordslutande substitution med affrikata i det fenniska namnet Ruotsi ’Sverige’  
(← *Rōþz) föreslagen av Sven Ekbo (1958; jfr Andersson 2007:8) är möjlig – men i saknad 
av paralleller något problematisk (Schalin 2014:428 ff.). 

17 Heikkilä (2014:121) postulerar en fonetisk utveckling ”*[z] (= tonande alveolarisk sibi-
lant) > *[ʐ] (= tonande retroflex sibilant) > *[R] (=tonande palatal frikativa) > sammanfall 
med (forn)nord. [r] (= alveolarisk tremulant)”. Följden är obegripligt oekonomisk bl.a. då 
hans beskrivning av [R] ”tonande palatal frikativa” (alltså IPA [ʝ]) inte bringar den retro- 
flexa fonen [ʐ] närmare en tremulant, utan tvärtom fjärmar den och utsätter den för risk 
att sammanblandas med /j/  i stället för med  [đ], denna sista en sammanblandning som 
faktiskt har skett i *izwaz > *iđwaz > sv. eder och i 3 pers. sing. ändelsen av verben *-iđ/-ōđ 
> *-iz/-ōz > sv. -er/-ar.

18 Substitutionen förekommer också i de snävt nordliga orden fi. aihella ’vädja, bönfalla’ ~ 
urn. *aizijan (el. urg. *aizēn-) och fi. ~ kar. ruho bl.a. ’kadaver, as, slaktkropp’ ~ urn. *hruza-. 
P.g.a. nordlig utbredning är det a priori osannolikt att alla dessa etymologier skulle återgå 
på helt oförändrat murf. */š/: +aiše-, +rušo och +kuša.
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Ett jämförelsevis gammalt lån med det korrelatet är ordet reitti ’stråt, 
färdväg, rutt, bana’, äldst belagt i nautiska betydelser (Häkkinen 2007: s.v. 
’reitti’; SSA: s.v. ’reitti’), vilket skall jämföras med västskandinaviska sam-
mansättningar som fisl. árreitr ’avsnitt av åns lopp’ sjóreitr ’avgränsat havs- 
eller sjöområde’. Specifikt nautiska betydelser är inte upptecknade för fsv. 
vrēter (Hofstra & Hahmo 1999:383; SEO: s.v. ’vret’). Därmed ger semantiken 
vid handen att ordet kan ha inlånats ur fön. *wrɛitʀ m. före riksenheten på 
1100-talet. Det ligger nära till hands att sätta det i samband med sjöfarten 
längs Finska viken under vikingatiden (Schalin & Frog 2014:276). SSA före-
slår att det estn. ordet reit är ett separat lån, säkerligen med rätta, eftersom 
det inte finns godtagbara nedärvda låneetymologier där fi. ei korrelerar med 
estn. ei.

I två fall har ord inlånats med kort vokal där monoftongeringen i låne-
originalet hör ihop med en äldre samnordisk vokalförkortning: helluntai ← 
hælghodagher ’pingst’ samt hela/helaa/helka ’en forn vårfest kring pingst/
Kristi himmelsfärd’ ← hælgha-  < *hɛilaǥō- ’helg’. Förkortningen av diftong-
en är här samnordisk och har infallit efter synkopetiden. Vårfesten, vars 
namn har fogats till namnet på ’Kristi himmelsfärdstorsdag’ Helatorstai, 
torde vara primär med avseende på den kristna högtiden och dess namn re-
lativt tidigt, men inte äldre än sen vikingatid. Även om det tidigfinska ordet 
inte representerar en kristen helg vittnar inlånandet av ordet hælgha- om en 
datering där kristendomen redan är välkänd.

Diskussion
Det finns nu förutsättningar att bedöma vilka generaliseringar som kan gö-
ras för att

1) rekonstruera produktiva historiska substitutionsvanor på basen av kor-
relationer i materialet,

2) tidsbestämma, om möjligt, dessa substitutionsvanors produktivitetspe-
riod, och

3) bedöma, om möjligt, den fonetiska kvaliteten hos diftongerna i låneori-
ginalen.

På den första punkten kan man i linje med uppställningen i tabell 3 och 
diskussionen därefter uppställa substitutionsvanorna ɑi → ɑi, ɑi → ëi och ɛi/ē 
→ ei, samt med förbehåll ɑi → äi. 

Ett nytt rön i denna studie är att en substitutionsvana ɑi → ëi skall pos-
tuleras. Den stöds av två goda etymologier, representerade av rekonstruk-
tionerna *këikku- och *lëikka-, samt dessutom etymologin för *këit-, vars till-
hörighet hit är sannolik, och möjligen den för leivo- ~ lõiv(o)-. Alla fyra har 
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spridning till sydestn. men det faktum att de ändå alla fyra (råkar?) saknas 
i liviskan väcker misstankar om de kan ha spridits till sydestn. från curf. 
genom språkkontakt. Detta skulle öppna för möjligheten att senarelägga 
produktivitetsperioden som då kunde ha överlappat med begynnande urn. 
omljudstid. 

Ett annan rön i denna studie är att produktivitetsperioden för den sista 
av de fyra substitutionsvanorna ɛi/ē → ei bör antas vara mycket kortare än 
antaget. Det finns ingen positiv evidens för att vanan skulle ha varit pro-
duktiv före tfi. ~ fön. tid, vilket tidigare antagits. Med undantag för det 
eventuellt vikingatida ordet reitti handlar det om en utpräglat medeltida 
ljudsubstitution. I följd av dessa två rön19 kan man helt undvara ett tidigare 
gjort antagande, nämligen att urn. ɑi skulle ha substituerats med urf. ei, en 
substitution som naturligtvis inte heller kan anses som fonetiskt särskilt 
plausibel. 

Sannolikhetsskäl talar emot att diftongen äi, i samtliga de fall där den fö-
rekommer, skulle vara resultat av senare inomspråklig utveckling. Såvida en 
ljudsubstitution ɑi → äi accepteras skall den sättas i samband med framvo-
kaliska substitutioner för andra bakvokaliska fonem, vilket inte gör det lätt-
are att tidsbestämma den. Antagligen var den ett uttryck för en mer allmän 

19 De två giltiga substitutionsvanorna kunde eventuellt sammanföras till en enda under en 
autosegmentell analys av vokalharmonin (se fotnot 6), men en sådan formulering skulle 
inte förenhetliga analysen eftersom inga etymologier är säkerställda för tiden mellan 
Fvurf. och tfi. Den lånefria perioden utgör samtidigt ett brott mellan substitution med 
bakvokalisk och framvokalisk stam, en förändring i substitutionsvana som helt mots-
varas av förändringar i låneoriginalen under samma period. 

Figur 2. Bedömning av när substitutionsvanorna ungefärligen har varit produktiva.
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och långvarig tendens att sporadiskt använda framvokaliska stammar vid  
ljudsubstitution (Koivulehto 1999:17ff.), en vana som i så fall inte nödvän-
digtvis korrelerar alls med någon viss egenskap i långivarspråket. 

Eventuellt vittnar däremot den nu påvisade substitutionsvanan ɑi → ëi 
om en klangfärg i långivarspråkets diftong. Så kan vara om vanan kan sät-
tas i samband med en utveckling där den germanska diftongen ɑi kom att 
omtolkas till ett bimoraiskt segment istället för en sekvens av två monomo-
raiska vokaler. En sådan förändring kan spåras i utljud där diftonger efter 
omtolkning tidigt kunde kontraheras t.ex. *ai# > urn. *ǣ# (Schalin 2010:17). 
I starktryck kontrasterade diftongen *ai varken mot +ei eller +oi och inget 
hindrade att initialfasen i diftongen efter omtolkning kunde ha realiserats 
relativt fritt, t.ex. som [ɐi]. 

Ett mer vågat påstående vore att sätta en allofonisk höjning av [ɑi] > 
[ɐi] i samband med begynnande urnordisk palatal diftongassimilation. Det 
äldsta kända i-omljudet är ju ett rent höjningsomljud e > i. I så fall borde, 
i ett så omfångsrikt material som lånorden representerar, påståendet gå att 
bestyrka med exempel från andra fonem. Ett sådant där urf. *ë motsvaras av 
urn. /ɑ/ är fi. hetale ~ estn. (h)õdilad pl. ~ sydest. hõdil < *hëtal-/ hëtil- ’paltor’ 
← urn. *fatilaz (LägLoS: s.v. ’hetale’). Men även här kan orsaken vara en re-
lativt fri realisation av /ɑ/ ~ [ɐ], dvs. före fonematiseringen av skandinaviskt 
/o/, som kan ha varit sen (Widmark 1991:106ff.). En tes om att lånen skulle 
reflektera en irreversibel reaktion på en begynnande diftongassimilation 
ville dessutom komplicera förklaringen av relativt unga lån med substitu-
tionen ɑi → ɑi, om vilka diskussion följer härnäst.

Den oklaraste frågan av alla gäller hur länge substitutionsvanan ɑi → 
ɑi har varit produktiv. Bland de tiotals lånen med substitutionen ɑi → ɑi är 
t.ex. fi. haira ’villelse, förvirring’ mycket gammalt medan suffigering med 
-ta i verbet *lëikk̯a-ta, som uppvisar substitutionen ɑi → ëi, brukar förknip-
pas med jämförelsevis yngre lån. Ordet napakaira är å andra sidan p.g.a. av 
sin nordliga spridning och sin substitution med tremulant högst sannolikt 
minst lika ungt som de yngsta med substitutionen ɑi → ëi. Dessutom är 
det a priori högst osannolikt att orden fi. räivä, äiti och reitti bland de tio-
tals lånen ensamma skulle representera låneaktivitet under de ca 7 seklerna 
representerade av tön./fön. tid. Därmed tyder materialet på att substitu-
tionsvanan med → ɑi har varit produktiv före, samtidigt med, och troligen 
också efter den period då ɑi har substituerats med → ëi. Av detta följer att 
substitutionen ɑi → ëi inte gärna kan åberopas som evidens för begynnande 
palatal diftongassimilation.

Ett argument har framförts för att diftongassimilationen med nöd-
vändighet måste föregå den senurnordiska slutljudsskärpningen, nämligen 
därför att ett +aiχ# som skulle ha uppkommit ur *aiǥ till följd av slutljuds-
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skärpning annars skulle ha sammanfallit med āχ (jfr fahido) som tidigare 
hade uppkommit ur äldre aiχ, som i faihido. Det har emellertid påpekats att 
det belagda utfallet efter slutljudsskärpning är fornislänskt é som t.ex. i né 
’neg’, inte +ná (Moberg 1944:199; jfr Heikkilä 2014:114 ff. med hänvisningar). 
Argumentet vädjar till en plausibilitet som dock logiskt inte är vattentät. 
Eftersom produktiviteten av den äldre övergången redan bör ha upphört 
skulle inte diftongerna nödvändigtvis längre ha sammanfallit. En ny yngre 
monoftongering av *aiχ# kunde mycket väl ha utfallit > -é# pro > +-á#., spe-
ciellt också därför att monoftongeringens utlösningsmekanism var fonolo-
giskt helt olik, dvs. inte assimilation till en egenskap i /χ/ utan ett bortfall 
av -χ#, som vid kortvokaler utlöste ersättningsförlängning. Märk dessutom 
att redan i tidig urn. tid hade utljudande *-ai# ljudlagsenligt blivit *-ǣ# (pro 
+-ā#) t.ex. i dat.sg. för m./n. a-stammar.

Om diftongassimilationen skulle ha framskridit stegvis och inte genast 
helt frontat diftongen utan först t.ex. höjt den [ai] > [ʌi] eller centralise-
rat den [ai] > [ɐi], är det helt enligt förväntan att urfinskan har fortsatt att 
substituera med bakvokalisk diftong. Substitution med → ɑi hade länge va-
rit den generiska vanan som blivit starkt mönsterbildande. Den förekom i 
många genomskinliga etymologier, vilket gynnade den i sådana tvåspråkiga 
miljöer där nya lån gärna följde gällande korrelationer. Vanan kan ha fortsatt 
också en tid efter att smärre förändringar inträtt i utgångsspråkets diftong, 
speciellt sådana förändringar som haft genomslag i hela ordförrådet och på-
verkat de mönsterbildande genomskinliga låneoriginalen. Ett antagande om 
kontinuitet i lånekontakten kunde därför läggas till de andra orsakerna att 
senarelägga dateringarna för de fi. i-stammarna raitti och raiti samt orden 
kaira och napakaira till tön. tid. 

Sammanfattning
Entydiga spår av slutförd s.k. diftongassimilation ai > ɛi tycks helt saknas i 
det urfinska materialet, vilket inte verkar stöda uppfattningen att assimila-
tionen skulle ha varit en tidig och helt enhetlig urnordisk utveckling. Inget 
av de exempel som har tänkts exemplifiera en substitution av urn. ɑi med 
urf. ei är giltigt. Ordet fi. leipä måste av nödvändighet hänföras till en sub-
stitution av urn. ɑi med urf. ai och ordet fi. keihäs uppvisar tecken på att 
höra hit. En inte tidigare identifierad ny substitutionsvana måste uppställas 
för de urf. stammarna *lëikka- och *këikku-. Samma substitution återfinns 
troligen i fi. keit- ~ sydestn. kõiD- och möjligen i fi. leivo- ~ estn. lõiv(o)-. Inte 
förrän under vikingatiden substituerades [ɛi] med framvokaliskt *ei i ordet 
reitti, en substitution som blev gängse senare i svenska lånord. 

Före vikingatiden, då den nurf.-curf. språkenheten senast splittrades, 
substituerades den tön. diftongen alltså nästan alltid med bakvokalisk dif-
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tong. De sporadiska exemplen på substitution med urf. äi beror på en fono-
logisk dynamik inom urfinskan och substitutionen kan inte anses vittnesgill 
om egenskaper i långivarspråket. 

Den ackumulerade bevisbördan av enskilda sannolikheter utgör en viss 
utmaning mot uppfattningen att den s.k. diftongassimilationen ai > ɛi, såvida 
den ursprungligen inneburit en fullständig frontning av diftongen, har varit 
en tidig och helt enhetlig urnordisk utveckling. Den fortsatta produktiviteten 
av substitutionsvanan ai → ai kan dock ha andra orsaker än att låneoriginalen 
bestod fonetiskt helt oförändrade och kan därför inte ensamt heller anses ut-
göra entydigt bevis emot en begynnande diftongassimilation. Även om man 
får anta att en fullt genomförd frontning skulle ha utlöst en ny substitutions-
vana är det fullt möjligt att en mönsterstyrd substitutionsvana har fortgått 
även efter delvisa och stegvisa förändringar i låneoriginalen. 
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SANNA SKÄRLUND

Gammalt folk, hederligt folk  
eller bara folk – blir ordet folk  

ett pronomen?

ABSTRACT The Swedish word folk (‘people’) is normally considered an or-
dinary noun. Some sources, however, state that folk is turning into a generic 
pronoun. This article investigates this assumption. Occurrences of folk in 
a corpus made up of 45 plays from the period 1730–1997 are analyzed with 
respect to both syntactic and semantic characteristics, and it is shown that 
folk is indeed more and more often used in a way corresponding to that of 
a pronoun. The findings are related to those of an earlier study (presented 
in Skärlund 2014), where occurrences of folk in texts and corpora from the 
period 1300–2013 were analyzed with similar results, as well as to theories 
of grammaticalization. It is also noted that the main changes regarding how 
folk is being used seem to have taken place during the 19th century.

KEYWORDS grammaticalization, folk, pronoun, noun

Inledning
Ordet folk ses ofta som ett helt vanligt substantiv (se t.ex. Svensk ordbok 
2009, 1:798). I själva verket är emellertid ordets ordklasstillhörighet inte 
helt given. I Språkriktighetsboken (2005:240) beskrivs hur folk, i betydelsen 
’människor (i allmänhet)’, är på väg att bli ett pronomen med flertalsbety-
delse, och även andra källor beskriver folk som pronomenlikt (SAOB 1926, 
8:F1058; SAG 1999, 2:393). Men stämmer det verkligen att folk håller på att 
bli ett pronomen? Vad tyder på det och, om så är fallet, går det att närmare 
tidsbestämma när utvecklingen startade?1

I en tidigare artikel (Skärlund 2014) försökte jag besvara dessa frågor uti-
från en undersökning av belägg på ordet i texter och korpusar från perioden  
 
1 Jag vill tacka en anonym bedömare för kloka och insiktsfulla synpunkter på en tidigare 

version av den här artikeln. 
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1300–2013. Min slutsats var att folk verkligen har blivit mer pronomenlikt. 
Under den studerade perioden används ordet nämligen alltmer sällan med 
attribut och har allt oftare den vaga betydelsen ’människor i allmänhet’. I 
materialet från slutet av 1900-talet och framåt förekommer folk dessutom 
ibland med predikativ i plural (folk är missnöjda), vilket kan ses som ytter-
ligare ett tecken på att ordet fungerar som ett pronomen (Språkriktighets-
boken 2005:240). Utifrån det studerade materialet föreföll förändringen 
ske gradvis från 1800-talet och framåt, men eftersom inget material från 
1700-talet fanns med i studien var det svårt att dra några säkra slutsatser om 
när utvecklingen egentligen startade.

I den här artikeln presenterar jag en undersökning av ett annat mate-
rial (från perioden 1730–1997) för att kasta ytterligare ljus över ordet folk:s 
utveckling. Syftet med studien är tvåfaldigt. Dels vill jag se om samma för-
ändring som konstaterats i Skärlund (2014) går att skönja i ett annat, förmo-
dat mer talspråksnära, material, dels är jag nyfiken på att se om det går att 
närmare tidsbestämma när utvecklingen i så fall tar sin början.

I det följande går jag först igenom några viktiga skillnader mellan sub-
stantiv och pronomen, för att sedan ge en kortfattad introduktion till be-
greppet grammatikalisering. För en utförligare diskussion hänvisas till Skär-
lund (2014). Efter dessa två inledande avsnitt följer en redovisning av vilket 
material och vilken metod som har använts i studien. I efterföljande två 
avsnitt redogör jag för min undersökning av folk:s syntaktiska respektive 
semantiska utveckling i materialet. Artikeln avslutas med ett avsnitt i vilket 
jag diskuterar och problematiserar undersökningens resultat.

Folk – substantiv eller pronomen?
Det har påpekats att utvecklingen av ett substantiv till ett pronomen inte 
medför någon genomgripande förvandling eftersom den inte innebär nå-
gon större syntaktisk förändring (Rissanen 1997:8). Båda dessa typer av ord 
fungerar ju som nominalfraser. Det som främst skiljer de två kategorierna 
åt är att substantiviska pronomen (till vilka folk bör höra om det ska ses 
som ett pronomen) normalt inte kan ta framförställda attribut och inte 
heller böjas efter bestämdhet eller numerus (SAG 1999, 2:115, 236). Att folk 
kan fungera som ett vanligt substantiv står därmed klart: ordet kan både ta 
framförställda attribut (Sveriges folk) och böjas efter bestämdhet (det folket). 
De exempel på folk som skulle kunna ses som pronomen är de motsatta, dvs. 
folk i obestämd form utan attribut. Dessutom verkar det främst vara i be-
tydelsen ’människor i allmänhet’ eller ’vem som helst’ som ordet uppfattas 
som pronomenlikt (SAOB 1926, 8:F1058; SAG 1999, 2:393; Språkriktighetsbo-
ken 2005:240). I denna betydelse jämförs folk med det generiska man och det 
anges att ordet kan följas av adjektiv i plural: Folk är så tanklösa, fast de borde 
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veta bättre (SAG 1999, 2:393). Som substantiv anses istället folk fungera när 
det har andra betydelser, t.ex. innebörden ’etnisk grupp’, och tar adjektiv i 
singular (Språkriktighetsboken 2005:240).

Grammatikalisering
Att ett substantiv utvecklas till ett pronomen kan ses som ett typiskt ex-
empel på fenomenet grammatikalisering, vilket innebär att lexikala ord eller 
konstruktioner (främst substantiv och verb) får grammatiska funktioner 
(som t.ex. pronomen och hjälpverb) (Hopper & Traugott 2003:18; jfr Meillet 
1921 [1912]:131; Kuryłowicz 1965:69; Lehmann 1985:303). 

I en grammatikaliseringsprocess brukar den form som blir mer gramma-
tisk bland annat få en vagare, mer generell och abstrakt betydelse än tidi-
gare, det genomgår semantisk blekning. Rissanen (1997:8) menar att semantisk 
blekning är ett framträdande drag vid grammatikaliseringen av substantiv till 
pronomen eftersom semantisk tomhet är ett av de viktigaste kännetecknen 
för den senare ordklassen. Haspelmath (1997:10) framhåller att den form som 
grammatikaliseras vanligen också har en mycket generell betydelse redan in- 
nan grammatikaliseringen äger rum (jfr också Traugott & Dasher 2002:87). Det 
är helt enkelt betydligt troligare att ord med den vaga betydelsen ’människa’ 
eller ’person’ grammatikaliseras än att mer specifika ord som ålderspensionär, 
spädbarn eller ungkarl gör det (jfr Heine & Kuteva 2002:208, 232). 

En annan vanlig företeelse i grammatikaliseringsprocesser är att den 
äldre lexikala formen lever kvar i språket parallellt med den nyare mer 
grammatiska. Fenomenet brukar kallas skiktning (Hopper 1991:22). Hopper 
och Traugott (2003:122) beskriver hur utvecklingen från en äldre form A till 
en nyare form B kan förstås utifrån formeln A > A/B (> B), där parentesen 
runt B signalerar att det inte är säkert att den äldre formen A någonsin för-
svinner ur bruk. Ett exempel på detta är hur det tyska substantivet Mann 
har utvecklats till ett generiskt pronomen man, utan att detta har inneburit 
att substantivet har försvunnit.2

Heine och Kuteva (2002) har konstruerat ett lexikon över vanliga gram-
matikaliseringsvägar i världens språk. En vanlig utveckling är enligt dem att 
uttryck med betydelsen ’människa’, ’man’ eller ’person’ börjar fungera som 
obestämda pronomen. Exempel är bl.a. det redan nämnda tyska pronome-
net man och det franska on som har utvecklats ur latinets homo (Heine & 
Kuteva 2002:208). Också uttryck med innebörden ’folk’ antas vara en vanlig 
källa till obestämda pronomen (Giacalone Ramat & Sansò 2007:95f). Så har  
 
2 En liknande utveckling syns för det svenska pronomenet man från fornsvenskans maþur 

(’människa; man’). Detta pronomen antas dock ha tillkommit genom påverkan från tys-
ka (SAOB 1942, 16:M201; Hellquist 1948:626; Wessén 1997:272).
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substantivet följk (’folk’) i en nordfrisisk dialekt, a gente (’folket’) i brasili-
ansk portugisiska och (ma) hende (’folk(et)’) i palenquero (en spanskbaserad 
kreol talad i Colombia) grammatikaliserats till generiska pronomen (Ho-
ekstra 2010:38; Taylor 2009; Schwegler 1993:152f).

Substantivet folk kan alltså ses som en god kandidat för att genomgå en 
grammatikaliseringsprocess: det kan ha den vaga betydelsen ’människor i 
allmänhet’, och liknande utvecklingar syns i ett flertal andra språk. Om folk 
verkligen genomgår en sådan process borde det få en mer generell betydelse, 
men med tanke på att betydelsen ’människor i allmänhet’ redan är så vag är 
det antagligen troligare att denna breder ut sig på bekostnad av andra, mer 
specifika innebörder (t.ex. folk i betydelsen ’etnisk grupp’). Det bör emel-
lertid inte förvåna om det också i senare material finns exempel på folk vilka 
måste tolkas som substantiv, eftersom utvecklingen kan vara ett exempel på 
fenomenet skiktning. Huruvida en förändring har skett kan därmed främst 
ses som en fråga om frekvensförskjutningar mellan de belägg som måste 
tolkas som substantiv och de belägg som kan ses som pronomen.

Material och metod
I Skärlund (2014) studerades belägg på ordet folk i obestämd form i främst 
skönlitterära texter och korpusar från perioden 1300–2013. Undersökningen 
gav vid handen att folk allt oftare används på ett sätt som motsvarar ett 
pronomen, och att utvecklingen förefaller ske gradvis, huvudsakligen från 
1800-talet och framåt. Ett problem i denna studie var emellertid att inget 
material från 1700-talet var inkluderat i undersökningen, vilket gjorde an-
taganden om när förändringen startade osäkra. För att komplettera denna 
undersökning har jag därför studerat exempel på folk i korpusen ”Svensk 
dramadialog”. Korpusen innehåller 45 skådespel från sex olika perioder da-
terade 1730–1997, totalt uppgående till 805 000 ord (för mer information om 
korpusen se Melander Marttala & Östman 2000 samt Melander Marttala & 
Strömquist 2001). Eftersom dramer huvudsakligen utgörs av dialoger mel-
lan olika rollfigurer kan de förmodas vara mer talspråksnära än andra texter, 
även om de naturligtvis inte är att jämställa med verkligt talspråk. Materia-
let skulle därmed också kunna ge en fingervisning om huruvida folk:s ut-
veckling först påbörjades i talspråket, vilket är ett rimligt antagande. Det 
studerade materialet presenteras i Tabell 1.

Undersökningen av beläggen på folk följer samma excerperingsprinciper 
som studien i Skärlund (2014). Belägg på ordet i grundform har klassificerats 
utifrån huruvida de föregås av attribut eller inte. Exempel på folk med fram-
förställda attribut har utifrån SAG (1999, 2:115) setts som substantiv, medan 
folk utan sådana bestämningar har setts som potentiella pronomen. Efter-
som folk några gånger förekommer i uttryck där ordet förvisso inte före- 
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gås av attribut, men ändå knappast kan ses som ett pronomen, har sådana 
belägg fått utgöra en egen grupp. Detta gäller uttrycket bli folk av och när 
det handlar om att göra något som folk i betydelsen att bete sig som en or-
dentlig människa eller liknande. Ett par sådana exempel ur materialet ges 
nedan:

1) Men kanske kan det aldrig bli folk af henne mera, stackars kräk, och 
inte ska hon vara en utböling i vår lilla koloni. (Barnhusbarnen eller Verl-
dens dom, 1849)

2) Sätt dej nu, så man kan tala som folk. (Par om par, 1950)

Vidare har folk:s betydelse klassificerats med utgångspunkt i de definitioner 
på ordet som ges i SAOB (1926, 8:F1056ff). SAOB tar upp sju olika huvud-
betydelser för ordet folk, med upp till åtta olika underbetydelser. Gräns-
dragningen mellan de olika betydelserna är emellertid inte knivskarp. Till 
exempel återfinns folk med betydelsen ’tjänstefolk’ och folk i kollokatio-
nerna fint folk och bättre folk både under den allmänna huvudbetydelsen 
’människor’ och under andra huvudbetydelser. För att hålla den allmänna 
betydelsen så generell som möjligt har jag valt att klassificera sådana belägg 
som tillhörande de andra kategorier de också tas upp under. På liknande 
sätt återfinns uttrycket fattigt folk under den allmänna huvudbetydelsen 
’människor’, trots att folk i denna betydelse lika gärna skulle kunna föras 
till kategori 6 nedan (’de lägre samhällsklasserna’ etc.). Sådana exempel på 
ordet har därför klassificerats som tillhörande den senare kategorin. Till de 
sju kategorierna från SAOB har jag också fört ytterligare en: folk i betydel-
sen ’gamla/unga människor’.3 Detta eftersom uttrycket gammalt/äldre/ungt  
 
3  Denna kategori fanns inte med i undersökningen i Skärlund (2014).

Tabell 1. Korpusen ”Svensk dramadialog”

Period Antal dramer Antal ord

1730–1753 5 110 377

1776–1798 5 63 627

1842–1850 5 96 349

1882–1936 10 170 708

1925–1950 10 201 580

1970–1997 10 162 489

Totalt 45 805 130
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folk är ganska frekvent i vissa delar av dramamaterialet. Beläggen på folk har 
därmed analyserats som tillhörande någon av följande åtta kategorier:

1. allmänt om människor; personer
2. i vissa användningar där ofta en motsättning till en enskild person, sär-

skilt ett överhuvud, framträder (t.ex. anställda, tjänstefolk; släkt; besätt-
ningen på ett fartyg; soldater)

3. äkta makar
4. människor som bor i eller härstammar från samma land: nation; folkslag
5. enskild person: människa, man eller kvinna
6. de lägre samhällsklasserna; menige man; allmogen; arbetarklassen
7. hyfsade, ordentliga människor; människor av förnämlig börd
8. gamla/unga människor

Att folk kan betyda både ’de lägre samhällsklasserna’ och ’människor av för-
nämlig börd’ kan tyckas motsägelsefullt. I dramerna kan rollkaraktärer både 
vara av folk, i betydelsen vara av förnämlig börd, och av folket, vilket innebär 
motsatsen till detta. Belägg i bestämd form har emellertid inte excerperats, 
och inte heller belägg på genitivformen folks. Eftersom det under vissa peri-
oder fanns många exempel på ordet har undersökningen av folk:s betydelse 
begränsats till att maximalt omfatta de första 60 beläggen från varje period.

Från sådant Folk till bara folk – om folk:s syntaktiska 
utveckling
Antalet belägg på folk i materialet varierar mellan 25 och 92 under de sex 
studerade perioderna, med flest belägg från den första perioden 1730–1753 
och minst antal belägg under perioden 1842–1850. Hur många av beläggen 
på folk som föregås av attribut, återfinns i uttrycket bli folk av (och liknan-
de), eller inte tillhör någon av dessa kategorier framgår av Tabell 2. I tabellen 
finns också den relativa andelen belägg av varje typ under de olika perio-
derna angiven inom parentes.

Av Tabell 2 kan vi utläsa att belägg av typen bli folk av och liknande inte 
är särskilt vanliga under någon av perioderna; det finns bara några få sådana 
exempel i materialet. Vi ser också att antalet belägg på folk tillsammans med 
framförställda attribut är störst i det äldsta materialet från första halvan av 
1700-talet, och minst i det senaste från andra halvan av 1900-talet. Sådana 
exempel utgör 60–71 % av exemplen på folk under de tre första perioderna 
(1730–1850), för att sedan gradvis minska i materialet så att de under perioden 
1970–1997 endast utgör 13 % av beläggen. Andelen belägg som inte föregås av 
attribut utgör på motsatt sätt 25–37 % under de första tre perioderna, för att 
sedan öka till 87 % under den senaste. Figur 1 åskådliggör utvecklingen.
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Tabell 2. Belägg på folk i korpusen ”Svensk dramadialog”, i absoluta och relativa tal (%)

Period Antal folk/folck4  Folk med Bli folk av etc. Övriga
  framförställda
  attribut

1730–1753 92 58 (63) – 34 (37)

1776–1798 28 20 (71) 1 (4) 7 (25)

1842–1850 25 15 (60) 2 (8) 8 (32)

1882–1936 44 13 (30) – 31 (70)

1925–1950 79 16 (20) 1 (1) 62 (78)

1970–1997 61 8 (13) – 53 (87)

Totalt 329 130 (40) 4 (1) 195 (59)

Figur 1. Belägg på folk i ”Svensk dramadialog” med avseende på framförställda attribut, i relativa 
tal (%).

4  Under den första perioden finns 34 belägg med formen folk och 58 belägg med formen 
folck. Belägg med den senare stavningen har jag inte funnit i andra delar av materialet.
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Av Tabell 2 och Figur 1 framgår också att det även i de äldsta dramerna finns 
en hel del belägg på folk utan attribut. Ett tidigt och ett sent exempel på 
ordet utan attribut ges nedan:

(3) MARIANA: Huru nu kära Dorine? skall du wara så underlig? du hafwer 
också slätt intet medlidande med Folck uti deras Nöd. (Le Tartuffe eller 
Den skenhelige, 1730)

(4) TERESIA: Marsch tillbaks till tunnan bara! Det var väl självaste faderul-
lan också, kan man inte göra va jag säjer! Men folk är inte vana att lyda 
nu för tiden som jag fick göra. (Par om par, 1950)

I det sista exemplet ser vi hur folk följs av ett predikativ i plural (folk är inte 
vana), vilket tyder på att ordet fungerar som ett pronomen i flertal (SAG 
1999, 2:393; Språkriktighetsboken 2005:240). Också det generiska pronomenet 
man används ofta med predikativ i plural på detta sätt, även om ordet bru-
kar räknas som singulart: man är inte vana. Ett sådant exempel på folk dyker 
dock upp redan i ett drama från 1753. Se följande exempel:

(5) FRUN: Det är underligt, at sådant Folk ska få roulera en carosse, som 
likwäl äro skapte til at gå. (Den lyckelige banqueroutieren, 1753)

I ovanstående exempel följs folk av både predikativ och verb i plural (skapte; 
äro). Ordet kan dock inte ha uppfattats som helt pluralt eftersom det sam-
tidigt föregås av ett framförställt attribut i singular (sådant folk istället för 
sådana folk). 

Att folk under senare perioder liknar det generiska man syns också ge-
nom att ordet ibland följs eller föregås av detta ord med samma referens. Se 
nedanstående exempel:

(6) ATTACHÉN road: Man lär slåss ute på gatorna över hela centrum. Vä-
garna fram till palatset lär vara helt avspärrade. Folk sjunger Internatio-
nalen. Man tänder eld på omnibussar. (Clearing, 1945)

(7) GABRIEL: Nej, jag var aldrig rädd. Jag stod i porten mitt emot. Ibland 
kom folk förbi, och polis, men man såg mej aldrig. (Skuggan av Mart, 
1948)

I exemplen ovan syftar man och folk på samma personer, och orden före-
faller utbytbara mot varandra. Att dessa ord inte måste ha exakt samma 
referens trots att de förekommer i närheten av varandra framgår dock av 
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exempel (4) ovan, där man syftar på en specifik tilltalad person medan folk 
sannolikt har en vidare syftning.

Av beläggen på folk i korpusen ”Svensk dramadialog” att döma förefaller 
det alltså som om ordet verkligen allt oftare används på samma sätt som ett 
pronomen, i  det avseende att det inte tar framförställda attribut. Den tydli-
gaste skillnaden i materialet är mellan perioderna 1842–1850 och 1882–1896, 
vilket innebär att förändringen huvudsakligen ser ut att äga rum under an-
dra halvan av 1800-talet. Det bör dock påpekas att antalet folk i de studerade 
dramerna är få under perioderna 1776–1798 (28 stycken) och 1842–1850 (25 
stycken), vilket gör att resultatet måste tolkas med stor försiktighet. Dess-
utom finner vi ett belägg på folk tillsammans med ett predikativ i plural 
redan under den första perioden, vilket skulle kunna tolkas som att ordet 
redan vid denna tidpunkt hade börjat fungera som någonting annat än ett 
vanligt substantiv.

Från ’ordentliga människor’ till bara ’människor’ – om 
folk:s semantiska utveckling
En undersökning av betydelsen hos maximalt 60 belägg på folk per analyse-
rad period, med utgångspunkt i SAOB:s definitioner, visar att den generella 
innebörden ’människor’ är den enda som förekommer under alla sex stude-
rade perioder. Denna betydelse är också den dominerande i materialet, både 
i korpusen som helhet och under varje enskild period. Se Tabell 3, i vilken 
både antalet belägg med olika betydelser och den relativa andelen sådana 
belägg under olika perioder presenteras (de senare inom parentes).

Tabell 3. Folk:s betydelse i ”Svensk dramadialog”, i absoluta och relativa tal (%)

Period Antal Människor Anställda Folkslag Lägre Ordentliga; Gamla; Oklart   
 folk    klass förnäma unga

1730–1753 60 28 (47) – 2 (3) 2 (3) 20 (33) 7 (12) 1 (2)

1776–1798 28 13 (46) 5 (18) 2 (7) – 7 (25) – 1 (4)

1842–1850 25 9 (36) 6 (24) 2 (8) 3 (12) 5 (20) – –

1882–1936 44 35 (80) 3 (7) – – 1 (2) 4 (9) 1 (2)

1925–1950 60 51 (85) 2 (3) 1 (2) – 6 (10) – –

1970–1997 60 52 (87) 1 (2) 7 (12) – – – –

Totalt 277 188 (68) 17 (6) 14 (5) 5 (2) 39 (14) 11 (4) 3 (1)
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Som framgår av Tabell 3 används folk förutom om människor i allmänhet 
också ganska ofta om ordentliga eller förnäma människor. Dessutom finns 
en del belägg på folk syftande på anställda, folkslag, människor av lägre sam-
hällsklass eller gamla eller unga personer. Däremot har jag inte hittat några 
exempel alls på folk med innebörden ’äkta makar’ eller folk använt om en 
enda enskild person (dessa kategorier finns därför inte med i tabellen).4 För 
ett exempel från varje betydelsekategori i dramamaterialet, se följande:

(8) Människor i allmänhet. HANS: Vi är väl som folk är mest. (VD, 1987)

(9) Anställda; tjänstefolk. ÖFVERSTEN: […] Jag nödgades nyss skicka efter 
vakt, ty mitt folk tror, att någon af de lejda lakejerna fått lust till mitt 
bordssilfver. (Barnhusbarnen eller Verldens dom, 1849)

(10) Folkslag. FREDRIKSSON: […] De fransmännen, de äro folk som ha’ ru-
ter i sig de (Tidens strid eller Det bästa kapitalet, 1850)

(11) Förnämt folk respektive de lägre samhällsklasserna. TRULS: […] Sådane 
handwärck anstå folk af Condition, som wi skole blifwa, och om annat 
sämre folck, handtwärckare, kockar och kiällarmästare, få sitta derwid 
emellan, det kommer ej så noga. (Håkan Smulgråt, 1738)

(12) Gamla människor. GENERALEN (spetsigt): Hör nu mitt unga herrskap, 
– brukar den finska ungdomen tala så där blaseradt inför äldre folk? (Af-
färer, 1890)

Av Tabell 3 framgår att folk i den allmänna betydelsen ’människor’ utgör 36–
47 % av beläggen på ordet under tiden 1730–1850, för att sedan öka till 87 % 
under den sista perioden 1970–1997. I det senaste materialet finner jag bara 
två betydelser förutom den allmänna: folk som ’anställda’ och ’folkslag’. Att 
den allmänna betydelsen ökar samtidigt som folk med andra mer specifika 
innebörder minskar blir tydligt vid en jämförelse av dessa två kategorier. Se 
Figur 2.

Under den undersökta perioden blir det alltså allt fler av beläggen på folk 
som har betydelsen ’människor i allmänhet’, den betydelse i vilken folk an-
ses likna ett pronomen (SAOB 1926, 8:F1058; Språkriktighetsboken 2005:240). 
Att det är just denna betydelse som tar över stämmer väl överens med den 
förväntade utvecklingen under en grammatikaliseringsprocess eftersom 
den kan anses vara mer generell än folk:s övriga innebörder. Även om det 
inte rör sig om ett typiskt fall av blekning, där en specifik betydelse tunnas 
ut och blir mer generell och abstrakt, är det tydligt att det rör sig om en när- 
 

4 Tre exempel på ordet har jag inte kunnat tolka. I två av dessa är det oklart om folk ska 
förstås som ’människor i allmänhet’ eller mer specifikt som ’de lägre samhällsklasserna’.
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besläktad process: bland flera olika betydelser är det den vagaste och mest 
generella som tar över på bekostnad av andra, mer specifika innebörder.

I likhet med ökningen av andelen folk utan framförställda attribut före-
faller utvecklingen vara särskilt tydlig under 1800-talet. Att de två föränd-
ringarna följs åt är förstås inte särskilt förvånande; när ordet inte föregås av 
ett attribut som närmare preciserar vilka folk syftar på kan det ofta tolkas 
som det vaga ’människor’, även om en del belägg med attribut också har 
denna generella betydelse (t.ex. en hop folk, mycket folk), och även om också 
belägg utan attribut i materialet kan ha en specifik betydelse (t.ex. sjukhuset 
söker folk, där folk kan tolkas som ’anställda/personal’).

Diskussion
Både SAG (1999, 2:393) och Språkriktighetsboken (2005:240) nämner sub-
stantivet folk:s pronomenlikhet, vilken uppmärksammandes i SAOB redan 
1926 (8:F1058). En undersökning av beläggen på folk i korpusen ”Svensk dra-
madialog” visar att denna tidiga notering inte är särskilt förvånande: folk:s 
utveckling mot pronomen förefaller till stor del ha ägt rum redan under 
1800-talet. Det är i alla fall under denna period som andelen belägg på ordet 
utan framförställda attribut och med en allmän betydelse ökar som mest i 
materialet. Samtidigt måste det påpekas att antalet belägg på folk i ”Svensk 
dramadialog” är betydligt färre än i de texter och korpusar som studerades i 
Skärlund (2014), där samma utveckling såg ut att äga rum mer gradvis under 
1800- och 1900-talet. Att det analyserade materialet i ”Svensk dramadialog” 
utgörs av pjäser, vilka kan förmodas vara mer talspråksnära än andra texter, 

Figur 2. Jämförelse mellan folk i allmän betydelse och övriga betydelser, i relativa tal (%).
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skulle dock möjligen kunna tyda på att förändringen först äger rum i talat 
språk, vilket i så fall knappast är särskilt förvånande. Faktum är att folk i 
dramamaterialet redan i ett exempel från mitten av 1700-talet förekommer 
tillsammans med pluralt verb och adjektiv som predikativ, någonting som 
enligt SAG (1999, 2:393) och Språkriktighetsboken (2005:240) är ett typiskt 
drag för folk:s pronomenlikhet. Samtidigt föregås emellertid detta belägg 
på folk av ett attribut i singular, vilket av samma källor anses vara typiskt 
för ordets substantivkaraktär. En liknande vacklan vad gäller folk:s numerus 
finner vi också i Jon Stålhammars brev från 1700–1708:

(13) här ähr en misbehagel. ort och elackt fålk, lika klädha som tattarne 
pläga vahra, och ingen förstår derass språk

(14) Gudh ske låf vårt fålk vedh armen ähro alla vehl friska och stå vij nu 
uthj vinterquarter her uthj Prösen och håppass vij få blij her öf:r vinte-
ren, 5 mihl ifrån Dansick.

I exemplen ovan föregås folk av attribut i singular (elakt folk, vårt folk), trots 
att ordet följs av både adjektiv och verb i plural.

I det senaste dramamaterialet från 1970–1997 förekommer folk i 87 % av 
beläggen utan framförställda attribut. En lika stor andel av beläggen har be-
tydelsen ’människor i allmänhet’. Detta stämmer väl överens med de resul-
tat som presenterades i Skärlund (2014), där folk under perioden 1976–2013 
i 75–85 % av exemplen förekom utan framförställda attribut och i 84–98 % 
av beläggen hade den generella betydelsen ’människor’. Den första av de 
två frågor som ställdes i artikelns början kan därmed besvaras jakande: un-
dersökningen visar att den utveckling mot en allt större pronomenlikhet 
som konstaterades för ordet folk i det studerade materialet i Skärlund (2014) 
också är tydlig när det gäller materialet i ”Svensk dramadialog” (1730–1997). 

Utvecklingen mot större pronomenlikhet betyder emellertid inte själv-
klart att folk numera är att betrakta som ett pronomen. Detta av två an-
ledningar. För det första är det fortfarande möjligt att tolka alla belägg på 
folk i materialet som substantiv eftersom substantiv inte måste föregås av 
attribut och eftersom även belägg på folk som substantiv kan ha den vaga 
betydelsen ’människor’ (t.ex. i uttrycken en hop folk och mycket folk, i vilka 
folk bör tolkas som ett substantiv eftersom ordet föregås av attribut). An-
delen belägg som kan tolkas som pronomen har emellertid ökat markant i 
materialet, vilket tyder på att folk verkligen genomgår en utveckling i rikt-
ning mot denna ordklass. För det andra är det uppenbart att folk fortfarande 
kan fungera som ett substantiv eftersom det också i det allra senaste mate-
rialet finns exempel på ordet med attribut, även om dessa är ganska få (se 
Tabell 2). Som nämndes i inledningen kan dessutom folk förekomma i be-
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stämd form (folket), vilket inte substantiviska pronomen anses kunna göra. 
Utvecklingen kan alltså antagligen beskrivas som ett exempel på skiktning: 
folk som substantiv lever kvar trots att ordet också har börjat användas som 
pronomen, i enlighet med Hopper och Traugotts (2003:122) formel A > A/B 
(> B). Ordet befinner sig i så fall i det andra stadiet av utvecklingen, dvs. 
förändringen kan skisseras som följer:

FOLKSUBSTANTIV > FOLKSUBSTANTIV / FOLKPRONOMEN

Huruvida den äldre lexikala formen kommer att försvinna, och när detta i så 
fall kommer att ske, är svårt att veta. Hopper och Traugott påpekar att for-
merna A och B kan existera parallellt i flera århundranden, ja i tusentals år.

Den andra frågan för undersökningen, huruvida det går att närmare tids-
bestämma när utvecklingen tar sin början, låter sig inte lika enkelt besvaras. 
Redan under 1700-talet kan nämligen nästan hälften av de studerade beläg-
gen föras till den allmänna betydelsen ’människor’, och mer än en tredjedel 
av exemplen på folk saknar framförställda attribut. Många belägg på folk är 
därmed pronomenlika redan under denna period. Den stora förändringen i 
hur folk används förefaller emellertid äga rum senare: under 1800-talet. 

Att det är just ordet folk som genomgår en utveckling mot pronomen 
är inte särskilt förvånande. Som konstaterades inledningsvis är ord med be-
tydelsen ’människa’, ’person’ eller ’folk’ vanliga källor till obestämda pro-
nomen i grammatikaliseringsprocesser. Ett liknande exempel har vi redan 
i svenskan: det generiska pronomenet man med ursprung i ett gemensamt 
germanskt ord vars betydelse var ’människa; man’ (Svensk ordbok 2009, 
2:1900). Varför folk börjar användas som pronomen är däremot inte särskilt 
lätt att svara på. Möjligen skulle en förklaring kunna vara att pronomenet 
man, som oftast inkluderar den talande, inte upplevs som tillräckligt dis-
tanserande vid tillfällen då de personer som omtalas står i motsättning mot 
den som talar. I dramamaterialet finns ett flertal belägg på folk i uttrycken 
folk säger, folk pratar, vad ska folk säga och vad ska folk tro, där ett byte av 
folk mot pronomenet man inte ger samma intryck av en från talaren skild 
grupp människor som står i motsättning mot denna (jfr folk pratar så mycket 
med man pratar så mycket eller vad ska folk säga med vad ska man säga). Ett 
exempel ur materialet ges nedan:

(15) WOLFF: Ja, ja visst ... Men ditt rykte, Sigrid? Hvad skall folk säga?  
(Vårflod, 1884)

Att också pronomenet du numera ofta används generiskt (antagligen delvis 
genom inflytande från engelska, även om liknande bruk av du också funnits 
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tidigare, se SAOB 1925, 7:D2303), samtidigt som det generiska pronomenet 
man hör till de tjugo vanligaste orden i både skrift och tal (se Allén 1970; 
Allwood 1999), tyder på att vi har ett stort behov av denna typ av pronomen 
med obestämd syftning. Det förefaller kanske inte omöjligt att det beho-
vet är större idag, när många kommer i kontakt med ett stort antal okända 
människor varje dag, än det har varit tidigare under svenskans historia. En 
(mycket spekulativ!) delförklaring till varför folk utvecklas till ett generiskt 
pronomen skulle därmed möjligtvis kunna vara den inflyttning till städerna 
som äger rum från slutet av 1800-talet och framåt (Svanström 2015), även 
om det naturligtvis inte är så enkelt som att urbaniseringen ledde till att folk 
började användas som pronomen.
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FREDRIK VALDESON

Variation mellan olika  
konstruktionsval vid verbet ge från 

fornsvenska till nusvenska

ABSTRACT In Present-Day Swedish, the objects of the verb ge (’give’) can 
be distinguished through word order, a so-called double object construction, or 
by means of a prepositional dative construction. In Old Swedish there was also 
a reverse double object construction, with the recipient placed after the theme. 
This paper examines the variation between these three constructions from 
Early Old Swedish to Present-Day Swedish. The aim is also to determine 
which intra-linguistic factors might influence the choice of a certain con-
struction, and, more specifically, to try to determine if the factors that gov-
ern the choice of the prepositional dative in Modern Swedish might also 
have been responsible for the choice of the reverse double object construc-
tion in Old Swedish. The study reveals that the double object construction 
has been just about as frequent throughout the examined period (around 
90%). However, the use of the reverse double object construction decreas-
es, and disappears completely by the 18th century, while the prepositional 
dative becomes more common and establishes itself at its present-day level 
in the 18th century. The results also show that the reverse double object con-
struction and the prepositional dative seem to be driven by the same factors, 
which leads to the hypothesis that the prepositional dative might have ap-
peared as a sort of replacement for the reverse double object construction 
in order to maintain a variation between two alternating constituent orders.

KEYWORDS ditransitive verbs, give, double object construction, preposi-
tional dative construction, linguistic variation

Inledning
Verb med betydelsen ’ge’ brukar generellt bland världens språk betraktas 
som ett av de mest prototypiska bitransitiva verben (se Haspelmath 2005), 
och detsamma kan även sägas gälla för svenskans del. Bitransitiviteten inne-
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bär att verbet kan ta två objekt samtidigt, något som kan ta sig lite olika ut-
tryck från språk till språk. I modern svenska konstrueras verbet ge ofta med 
två på varandra följande objekt, där distinktionen mellan mottagare och fö-
remål upprätthålls enbart med hjälp av ledföljden mellan de båda objekten: 

(1) Hon har gifvit mig [mottagare] den aftalta vinken [föremål]. (Pröfning-
en, 1800-tal.)

I likhet med många andra bitransitiva verb i modern svenska kan verbet ge 
även konstrueras med s.k. bundet adverbial (se Teleman et al. 1999b:299f.), 
där mottagaren i stället uttrycks som ett adverbial med hjälp av en preposi-
tion, vanligtvis till eller åt:

(2) ...om vi skulle ge rum [föremål] åt vår vän [mottagare]... (Kusinerna, 
1700-tal.)

De två konstruktionstyperna i exempel (1) och (2) ovan kommer jag i denna 
artikel att benämna dubbelobjektskonstruktion (i vissa fall för tydlighetens 
skull även vanlig dubbelobjektskonstruktion) respektive konstruktion med bun-
det adverbial. Även i fornsvenska fanns ovan nämnda konstruktionsmöjlig-
heter för verbet giva, och varianten med bundet adverbial kunde dessutom 
bildas med fler prepositioner än vad som i dag är möjligt (jfr Söderwall 
1884–1918:405, där exempel ges med prepositionen under). Konstruktion 
med bundet adverbial användes dock i relativt liten utsträckning. I stället 
erbjöd fornsvenskan möjligheten till en alternativ dubbelobjektskonstruk-
tion, där föremålet stod före mottagaren:

(3) …ok gaf gul ok self [föremål] fatøco folke [mottagare]. (Fornsvenska le-
gendariet, äldre fornsvenska. Artikelförfattarens översättning: ’…och gav 
guld och silver till fattigt folk’.)

Konstruktionsalternativet med denna omvända dubbelobjektskonstruktion 
(vilket jag i denna artikel kommer att beteckna den som, i brist på bättre 
terminologi) tycks förekomma i begränsad utsträckning även i äldre nysven-
ska, men försvinner därefter ur språket samtidigt som konstruktionen med 
bundet adverbial ökar i frekvens. En rimlig tanke torde vara att den omvända 
dubbelobjektskonstruktionen kunnat fungera i språket tack vare att motta-
gare och föremål fortfarande kunnat hållas isär med hjälp av kasusändelser 
(där mottagaren i regel står i dativ, föremålet i ackusativ), och att konstruk-
tionen med bundet adverbial trätt in i dess ställe i samband med att kasus-
systemet luckras upp (jfr dock Falk 2013, som menar att den omvända dub-
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belobjektskonstruktionen strikt taget inte är beroende av kasusändelser för 
att föremålet och mottagaren ska kunna skiljas åt, då detta i regel låter sig 
göras enbart utifrån omvärldskunskap). Exakt hur det bundna adverbialets 
uppgång och den omvända dubbelobjektskonstruktionens fall tett sig har 
mig veterligen inte tidigare undersökts, och jag kommer därför att i denna 
artikel presentera en undersökning av hur vanliga de tre ovan nämnda kon-
struktionsalternativen, dvs. dubbelobjektskonstruktionen (med ledföljden 
mottagare–föremål), den omvända dubbelobjektskonstruktionen (föremål–
mottagare) samt konstruktionen med bundet adverbial, varit i förhållande 
till varandra från äldre fornsvenska fram till och med 1900-talet. 

Utöver den rent statistiska jämförelsen mellan de olika konstruktions-
typerna ämnar jag här även försöka reda ut vilka (inomspråkliga) faktorer 
som ligger bakom variationen mellan konstruktionsvalen, utifrån en hypo-
tes om att den fornsvenska alterneringen mellan vanlig och omvänd dubbel-
objektskonstruktion eventuellt skulle kunna vara styrd av samma faktorer 
som också ligger till grund för växlingen mellan dubbelobjektskonstruktion 
och konstruktion med bundet adverbial i modern svenska. Liknande studier 
har tidigare gjorts om motsvarande fenomen i fornengelska respektive mo-
dern engelska, där de faktorer som undersökts av såväl Wolk et al. (2013) som 
De Cuypere (2015) bl.a. innefattar vilken roll de båda objektargumentens 
respektive längd, definithet och animathet spelar för valet av konstruktion 
(där de två förstnämnda tycks vara av betydelse, medan det inte verkar vara 
lika tydligt huruvida animatheten har någon större inverkan). De Cuypere 
har visat att det är i stort sett samma faktorer som ligger bakom växlingen 
mellan såväl de fornengelska som de moderna engelska konstruktionsvari-
anterna, och det kan därmed tjäna som en rimlig utgångspunkt att tänka sig 
att detsamma kan vara fallet även vid en jämförelse mellan fornsvenska och 
modern svenska.

Forskningsbakgrund
Förhållandet mellan dubbelobjektskonstruktion och konstruktion med 
bundet adverbial behandlas i SAG (=Svenska Akademiens grammatik, Tele-
man et al. 1999b:299–300) (dock används där inte begreppet dubbelobjekts-
konstruktion). Där framhålls att mottagaren i en dubbelobjektskonstruktion 
(”det indirekta objektet” i SAG:s terminologi) ofta är definit och att ”dess 
referent har en högre prominens än det direkta objektets” (Teleman et al. 
1999b:299), men att det i de fall där mottagaren är mindre prominent än 
föremålet är vanligare att mottagaren uttrycks i form av bundet adverbial. 
Det ska dock, av SAG:s beskrivning att döma, gå bra att använda konstruk-
tion med bundet adverbial även i de fall där föremålet är mindre prominent 
än mottagaren, vilket torde innebära att detta konstruktionsalternativ har 
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ett användningsområde som inte är lika begränsat som dubbelobjektskon-
struktionens (i vilken mottagaren tills synes per definition måste vara mer 
prominent än föremålet).

Variationen mellan de två konstruktionsalternativen i modern svenska 
har också undersökts av Silén (2005), som bl.a. visar att dubbelobjektskon-
struktionen i sverigesvenskt talspråk används i 85 % av alla de fall där verbet 
ge uppträder i en konstruktion med både mottagaren och föremålet explicit 
utsatta (det allra vanligaste är dock att mottagaren lämnas outtryckt) (Silén 
2005:330).1 Silén förklarar variationen på så sätt att ”[k]onstruktionen med 
dubbelt objekt används då fokus läggs på föremålet och konstruktionen 
med objekt och adverbial då fokus läggs på mottagaren”, och hon menar 
också att dubbelobjektskonstruktionens dominans kan förklaras med att 
det generellt är vanligare att fokus läggs på föremålet (Silén 2005:335). Reso-
nemanget tycks i allt väsentligt följa SAG:s linje.

En liknande utsaga om variationen mellan de båda konstruktionsvalen 
kan även hittas för den äldre nysvenskans vidkommande, där Salkvist (2011) 
undersökt fenomenet hos fyra bitransitiva verb mellan 1600 och 1750. Det 
visar sig att verbet ge, när både mottagaren och föremålet är explicit utsatta, 
konstrueras med dubbelt objekt i 90 % av fallen (Salkvist 2011:31). Även här 
ges en liknande beskrivning av förhållandet mellan de båda konstruktions-
typerna, där det framhävs att mottagaren i en dubbelobjektskonstruktion 
(”det indirekta objektet” i Salkvists terminologi) oftast uppträder i form av 
ett pronomen, och att det samtidigt som dubbelobjektskonstruktion är van-
ligare ändå tycks förhålla sig så att ”konstruktionsalternativet med prepo-
sitionsfras innehåller eller tillåter en större variation av objekten” (Salkvist 
2011:45).

Även den fornsvenska variationen mellan de båda dubbelobjektskon-
struktionerna (mottagare–föremål gentemot föremål–mottagare) har i 
forskningen beskrivits i liknande termer som växlingen mellan dubbel-
objektskonstruktion och konstruktion med bundet adverbial i modern 
svenska. Exempelvis nämner Wessén (1992 [1965]:219) att den omvända dub-
belobjektskonstruktionen kommer till användning ”[o]m dativobjektet är 
betonat eller har en bestämning”, men att det annars är vanligare att da-
tivobjektet (dvs. mottagaren) står före ackusativobjektet (föremålet). Lik-
artade tankegångar kan även spåras hos Jörgensen (1987:139), som menar 
att ”[d]et indirekta objektet placeras […] efter det direkta objektet om det 
är rematiskt eller specificerat av en relativsats”. Wenning (1930:105) är mer 
kategorisk i sitt utlåtande om att dativobjektet i regel står för ackusativob- 
 
1 Silén redovisar sina siffror på ett annat sätt i och med att hon även tagit med de före-

komster av verbet ge där mottagaren lämnats outtryckt i statistiken.
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jektet ”oberoende av ’tyngd’ o.d.”, men han medger samtidigt att man kan 
”konstatera […] en viss övervikt i ’tyngd’ hos den efterställda satsdelen” 
(Wenning 1930:108). 

Även om terminologin skiljer sig åt en aning mellan olika forskare, går 
det ändå att skönja en viss samstämmighet mellan synen på fornsvenska och 
synen på modern svenska med avseende på när ett alternativ till den van-
liga dubbelobjektskonstruktionen väljs, dvs. den omvända dubbelobjekts-
konstruktionen respektive konstruktionen med bundet adverbial. Dessa två 
alternativa konstruktionsvarianter, som alltså båda uppvisar ledföljden fö-
remål–mottagare (till skillnad från den vanliga dubbelobjektskonstruktio-
nens mottagare–föremål), förefaller användas i första hand då mottagaren 
är rematisk eller på annat sätt betonad.

Material och urval av belägg
I den undersökning som presenteras nedan har jag undersökt variationen 
mellan de tre ovan nämnda konstruktionsvalen under olika perioder från 
äldre fornsvenska fram till 1900-talets nusvenska. Det är av naturliga skäl 
omöjligt att få ett till fullo jämförbart material från alla språkstadier un-
der ett så pass långt tidsspann, men ambitionen har ändå varit att fånga en 
så informell och i möjligaste mån ”talspråksnära” varietet som möjligt. För 
fornsvenskans och äldre nysvenskans del har jag i första hand använt mig 
av följande texter, excerperade från Fornsvenska textbanken (för närmare 
information om textbanken se Delsing 2002): Fornsvenska legendariet (en-
ligt Codex Bureanus) för äldre fornsvenska, Järteckensboken och Sagan om 
Didrik av Bern för yngre fornsvenska samt Peder Andersson Swarts krönika 
och Agneta Horns levnadsbeskrivning för äldre nysvenska.2 Dessa faller till 
största del under kategorierna ”övrig profan prosa” samt ”religiös prosa” (se 
Delsing 2002). För att få ett bredare underlag för äldre nysvenska har jag 
även undersökt Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad (utgivna 
i Allén 1965). Tidsperioden från 1700-talet till och med andra halvan av 
1900-talet representeras i sin tur av hela korpusen Svensk dramadialog un-
der tre sekler (se Melander Marttala & Östman 2000).

Ur ovan nämnda texter har jag excerperat alla de förekomster av ver-
bet ge/giva där både mottagaren och föremålet är explicit utsatta, däribland 
även de exempel där mottagaren uppträder i form av ett reflexivt eller re-
ciprokt pronomen. Dock har belägg som de i (4a–b) nedan uteslutits, då 
innebörden hos verbet där snarare har med förflyttning och rörelse att göra 
och således närmar sig betydelsen ’bege sig’. Därutöver har även ett antal ex- 
 
2 Fornsvenska textbanken var vid tidpunkten för denna artikels skrivande tillgänglig via 

följande internetadress: project2.sol.lu.se/fornsvenska/.
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empel uteslutits där ledföljden mellan de båda objekten avviker på grund av 
att ettdera objekten står som antingen fundament i huvudsats (5a), under-
förstått led i en relativ bisats (5b) eller satsbas i en kvesitiv huvudsats (5c).

(4) Uteslutna exempel med reflexivt pronomen:
 a. Therföre gaff han sigh till en stoer skogh… (Peder Swart, äldre 
  nysvenska.)
 b. Her medh gaff han sigh tå till fridz. (Peder Swart, äldre nysvenska.)

(5) Uteslutna exempel med avvikande ledföljd:
 a. Ett råd vill jag likväl gifva dig. (Syskonen eller Hattarnas och Mössor- 

 nas sista strid, 1800-tal.)
 b. …det vackra erkännande ni gaf henne. (Affärer, 1800-tal.)
 c. Vad allt ger man inte till en tiggare? (Skuggan av Mart, 1900-tal.)

Utifrån dessa urvalsprinciper har till slut 732 belägg tagits med i undersök-
ningen. Nedan ges två exempel på var och en av de tre undersökta konstruk-
tionstyperna:

(6) Dubbelobjektskonstruktion:
 a. Jak giwir diäflinom mina siäl… (Järteckensboken, yngre fornsvenska.  

 Artikelförfattarens översättning: ’jag ger djävulen min själ’.)
 b. Professorn gaf mig några sträfva, bitande ord för min klädsel. (Barn- 

 husbarnen eller Verldens dom, 1800-tal.)

(7) Konstruktion med bundet adverbial:
 a. Och hwilken Fader som gifwer sin Dotter til en Man som hon icke  

 kan tåla… (Le Tartuffe Eller den Skenhelige, 1700-tal.)
 b. …ge då geväret till nån som kan ladda det. (Skuggan av Mart,  

 1900-tal.)

(8) Omvänd dubbelobjektskonstruktion:
 a. ...ok gaf sialena sancto iacobo. (Fornsvenska legendariet, äldre forn- 

 svenska. Artikelförfattarens översättning: ’...och gav själen åt Sankt  
 Jakob’.)

 b. …oc gaff alt konungenom oc hans hwstrv. (Didrik av Bern, yngre  
 fornsvenska. Artikelförfattarens översättning: ’och gav allt till kung- 
 en och hans hustru’.)

Resultat
I Tabell 1 visas hur förhållandet mellan de tre konstruktionsvalen har sett ut 
och förändrats över tid. Det kan noteras att dubbelobjektskonstruktionen 
med mottagaren före föremålet legat på en relativt stabil nivå strax över 
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90 % alltsedan yngre fornsvenska. I äldre fornsvenska tycks den omvända 
dubbelobjektskonstruktionen, med föremålet placerat före mottagaren, ha 
haft en förhållandevis stor utbredning, men den sjunker snabbt i frekvens 
under yngre fornsvensk och äldre nysvensk tid, för att därefter helt falla ur 
bruk. Konstruktionen med bundet adverbial, å sin sida, uppträder visserli-
gen i begränsad utsträckning redan i äldre fornsvenska, men det är först från 
och med 1700-talet som den förekommer i mer än bara något enstaka fall.

Period Dubbelobj. mott.–f.mål Dubbelobj. f.mål–mott. Bundet adverbial

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Äldre fornsv. 49 82 % 10 17 % 1 2 %

Yngre fornsv. 123 91 % 12 9 % 0 0 %

Äldre nysv. 96 95 % 2 2 % 3 3 %

1700-tal 122 95 % 0 0 % 7 5 %

1800-tal 142 91 % 0 0 % 14 9 %

1900-tal 141 93 % 0 0 % 10 7 %

Totalt 673 92 % 24 3 % 35 5 %

Tabell 1. Fördelning mellan konstruktionsvalen

Av Tabell 1 att döma har variationen mellan konstruktionsvalen hållit sig 
relativt konstant genom hela den yngre nysvenska perioden och ända fram 
till i dag. Perioderna dessförinnan verkar dock präglas av en pågående för-
ändring, där den omvända dubbelobjektskonstruktionen hela tiden förlorar 
mark medan konstruktionen med bundet adverbial går starkt framåt. En 
särskilt intressant period är äldre nysvenska, där de två sistnämnda kon-
struktionsvarianterna båda tycks förekomma i ungefär lika hög utsträck-
ning. Det bör emellertid tilläggas att i båda de äldre nysvenska belägg jag 
hittat på omvänd dubbelobjektskonstruktion efterföljs mottagaren av en 
relationell prepositionsfras (jfr Delsing 1999:158), exemplifierat i (9), vilken 
förmodligen är en bidragande orsak till att mottagaren kan placeras efter 
föremålet i dessa exempel.

(9) Arffuedh Wesgöte togh szå boskap och huad ther war på gården, och 
gaff mesteparten sitt folk till friibyte. (Peder Swart, äldre nysvenska.)

Det torde inte vara en alltför vågad gissning att tänka sig att den omvända 
dubbelobjektskonstruktionens fall och slutgiltiga försvinnande skulle kunna 
sättas i samband med hur hela kasussystemet avvecklas under samma period, 
och att konstruktionen med bundet adverbial träder in som ett slags ersät-
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tare för att möjligheten till en variant med omvänd ledföljd fortsatt skulle 
kunna vara möjlig. För att undersöka huruvida de båda varianterna med led-
följden föremål–mottagare i någon mån är reglerade av samma faktorer har 
jag i återstoden av min undersökning valt att, lite på prov, slå ihop dessa båda 
konstruktioner till en och samma kategori, ett slags sammanslagen ”omvänd” 
ledföljd. I Tabell 2 redovisas hur variationen mellan de två ledföljdsvarian-
terna ser ut, där ledföljden mottagare–föremål motsvaras av den vanliga 
dubbelobjektskonstruktionen,3 medan föremål–mottagare utgörs av omvänd 
dubbelobjektskonstruktion plus konstruktion med bundet adverbial.

Dessa siffror kan naturligtvis inte i sig tas som bevis på att konstruktionen 
med bundet adverbial verkligen fyller samma funktion i dagens svenska 
som den omvända dubbelobjektskonstruktionen gjorde i fornsvenskan, 
men det är ändå anmärkningsvärt att fördelningen mellan den vanliga dub-
belobjektskonstruktionen och de båda omvända ledföljdsvarianterna varit i 
det närmaste konstant alltsedan den yngre fornsvenska perioden. (Att an-
delen omvänd ledföljd är som lägst under tidsperioderna äldre nysvenska 
och 1700-talet skulle möjligen kunna ses som ett tecken på att språket här 
befinner sig i en förändringsprocess där talarna inte har riktigt klart för sig 
hur en omvänd ledföljd bäst ska konstrueras.)

Av siffrorna i Tabell 2 att döma förefaller det alltså, om man slår ihop de 
båda konstruktionstyperna med omvänd ledföljd (föremål–mottagare) till 
en och samma kategori, egentligen inte ha skett så mycket till förändring 
över huvud taget sedan (åtminstone) yngre fornsvenska vad gäller fördel- 
 
 
3 Det kan noteras att alla förekomster av konstruktion med bundet adverbial i mitt mate-

rial uppvisar just ledföljden föremål–mottagare.

Period Mottagare–föremål Föremål–mottagare

 Antal Andel Antal Andel

Äldre fornsv. 49 82 % 11 18 %

Yngre fornsv. 123 91 % 12 9 %

Äldre nysv. 96 95 % 5 5 %

1700-tal 122 95 % 7 5 %

1800-tal 142 91 % 14 9 %

1900-tal 141 93 % 10 7 %

Totalt 673 92 % 59 8 %

Tabell 2. Fördelning mellan ledföljderna
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ningen mellan de två ledföljdsalternativen (mottagare–föremål gentemot 
föremål–mottagare). Det ser helt enkelt ut som om konstruktionen med 
bundet adverbial tar vid när den omvända dubbelobjektskonstruktionen 
faller ifrån. För att på ett tydligare sätt komma underfund med huruvida 
de båda omvända ledföljdsvarianterna i någon mån styrs av samma fakto-
rer har jag valt att undersöka mitt material med hjälp av statistikverkty-
get VARBRUL. Det finns inte här utrymme att djupare gå in på hur me-
toden fungerar (se i stället Tagliamonte 2006:140–151 för information om 
hur VARBRUL fungerar, samt Håkansson 2008:113–119 för exempel på hur 
metoden kan tillämpas inom diakron språkforskning), men det VARBRUL 
gör är att ställa olika variabler, s.k. faktorgrupper, emot varandra för att på så 
sätt kunna avgöra vad som egentligen har störst inverkan på valet av (i det 
här fallet) konstruktionstyp.

Jag har, på grund av materialets begränsade omfång, valt att i denna un-
dersökning av variationen mellan de två ledföljdsalternativen inte studera 
de olika tidsperioderna var för sig, utan i stället enbart applicera VARBRUL 
på hela materialet sammantaget. Att titta på varje period i taget skulle för-
visso ge mer djup åt undersökningen, men mitt förfarande skapar samti-
digt en intressant dimension, eftersom det blir möjligt att ta med period 
som en faktorgrupp bland andra (på samma sätt som exempelvis geografisk 
hemvist skulle kunna fungera som faktorgrupp i en synkron dialektgeogra-
fisk studie). Utöver period ligger sex inomspråkliga variabler till grund för 
analysen: mottagarens definithet, föremålets definithet, mottagarens längd, fö-
remålets längd, mottagarens animathet samt föremålets animathet. Graden av 
definithet hos de båda argumenten har beräknats utifrån en uppdelning på 
fyra kategorier: pronomen, egennamn, bestämd form samt obestämd form.4 
Längden är mätt i antal ord: tre ord eller färre visavi fyra ord eller fler, medan 
animathet bedöms efter huruvida argumentens referenter är animata eller  
 
4 Som både redaktionskommittén och den anonyma granskaren kommenterat är ordet 

definithet möjligen inte den mest rättvisande benämningen på denna variabel. I och med 
att såväl pronomen som egennamn i de flesta fall också skulle kunna betraktas som 
definita (i likhet med substantiv i bestämd form), håller jag med om att det nog vore 
önskvärt att använda en annan term för variabeln. Då termen definiteness används av 
Wolk et al. (2013) som namn på en variabel med samma fyra värden som den variabel 
jag undersöker, anser jag mig emellertid ändå ha stöd för denna benämning. Att, som 
redaktionskommittén föreslår, i stället använda begreppet prominens, förefaller mig 
inte heller helt korrekt, då denna term, åtminstone enligt SAG:s definition (Teleman 
et al. 1999a:290) betecknar en referent som är ”psykologiskt framträdande i det givna 
textsammanhanget”. Även om min variabel definithet går att koppla till diskussionen om 
prominens (ett substantiv i bestämd form betecknar ofta en prominent referent), finner 
jag prominens-begreppet både för vagt och för komplext för att entydigt kunna kopplas 
till den variabel jag faktiskt undersöker.
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inanimata. Som animata räknas såväl människor som djur, samt även icke-
levande objekt som i kontexten behandlas som om de vore animata (t.ex. 
dockor). Den inanimata kategorin inkluderar såväl konkreta som abstrakta 
referenter.

I Tabell 3 redovisas resultatet av VARBRUL-analysen. Den siffra som 
man främst ska fokusera på när man läser tabellen är den s.k. spännvidden. 
Det är detta värde som visar hur hög inverkan den aktuella faktorgruppen 
har på konstruktionsvalet. Om faktorgruppen saknar signifikans för valet 
av variant anges inget värde för spännvidden. Spännvidden beräknas genom 
att det lägsta sannolikhetsvärdet subtraheras från det högsta inom en faktor-
grupp. Sannolikhetsvärdet anger huruvida en viss faktor, t.ex. att mottaga-
ren utgörs av ett pronomen, gynnar eller missgynnar en viss variant, i det 
här fallet dubbelobjektskonstruktion med ledföljden mottagare–föremål. 
Generellt kan sägas att ett sannolikhetsvärde över 0,5 gynnar varianten i 
fråga, medan ett värde under 0,5 missgynnar densamma.

Av Tabell 3 kan vi utläsa att den mest betydelsefulla faktorgruppen är 
mottagarens definithet, där en mottagare uttryckt som ett pronomen så gott 
som alltid förekommer i dubbelobjektskonstruktion med ledföljden mot-
tagare–föremål, medan motsvarande siffra för mottagare i obestämd form 
ligger på endast 60 %. Övriga faktorgrupper som har inverkan på valet av 
konstruktionstyp är föremålets definithet, mottagarens animathet, mottagarens 
längd och föremålets längd. Utan signifikans är föremålets animathet samt, 
intressant nog, även faktorgruppen period. Detta innebär alltså, annorlunda 
uttryckt, att om man betraktar det undersökta materialet som en helhet, 
så saknar förändringen över tid signifikans jämfört med de allra flesta av 
de undersökta inomspråkliga variablerna. Det verkar alltså som om unge-
fär samma faktorer inverkat på valet av ledföljd under hela det undersökta 
tidsspannet, oavsett om den omvända ledföljden uppträtt i form av omvänd 
dubbelobjektskonstruktion eller som bundet adverbial. Detta resultat pekar 
således i riktning mot att samma faktorer legat bakom såväl valet av omvänd 
dubbelobjektskonstruktion i fornsvenska som valet av konstruktion med 
bundet adverbial i nysvenska.

Slutsatser och problem
Det är påtagligt att dubbelobjektskonstruktionen med ledföljden motta-
gare–föremål, vad gäller verbet ge, legat på en relativt konstant nivå strax 
över 90 % alltsedan yngre fornsvenska, vilket är en siffra som stämmer rätt 
väl överens med de som Silén (2005) och Salkvist (2011) angivit för modern 
svenska (85 %) respektive äldre nysvenska (90 %). Detta innebär att dub-
belobjektskonstruktionen med omvänd ledföljd och konstruktionen med 
bundet adverbial sammantaget också legat på ungefär samma nivå genom 
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Faktorgrupp Faktor Andel Sannolikhetsvärde Antal belägg
  mott.–föremål

Mottagarens Pronomen 99 % .70 567

definithet Egennamn 78 % .06 40

 Bestämd 70 % .06 83

 Obestämd 60 % .03 42

 Spännvidd 67

Föremålets Obestämd 95 % .64 497

definithet Bestämd 92 % .35 185

 Egennamn 75 % .06 4

 Pronomen 61 % .04 46

 Spännvidd 60

Mottagarens Animat 94 % .52 705

animathet Inanimat 52 % .12 27

 Spännvidd 40

Mottagarens 1 ≤ 3 94 % .51 712

längd i ord 4 ≤ 25 % .12 20

 Spännvidd 39

Föremålets 4 ≤ 98 % .77 202

längd i ord 1 ≤ 3 90 % .39 530

 Spännvidd 38

Period Äldre fornsv. 82 % [.34] 60

 Yngre fornsv. 91 % [.64] 135

 Äldre nysv. 95 % [.39] 101

 1700-tal 95 % [.63] 129

 1800-tal 91 % [.29] 156

 1900-tal 93 % [.64] 151

 Spännvidd –

Föremålets Inanimat 93 % [.51] 690

animathet Animat 79 % [.33] 42

 Spännvidd –

Tabell 3. VARBRUL-analys av ledföljdsvariationen
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hela den undersökta tidsperioden. Det faktum att andelen omvänd dub-
belobjektskonstruktion i yngre fornsvenska och andelen konstruktion med 
bundet adverbial under 1800-talet båda ligger på 9 % kan tolkas som att 
variationen mellan dubbelobjektskonstruktionen mottagare–föremål och 
ett konstruktionsalternativ med ledföljden föremål–mottagare varit den-
samma genom hela perioden, något som i sin tur skulle kunna tas som in-
täkt för att de både omvända ledföljdsvarianterna spelat ungefär samma roll 
i språket.

Även VARBRUL-analysen tyder på att så möjligen är fallet, i och med 
att faktorgruppen period tycks sakna signifikans för valet av ledföljd, medan 
variabler som de båda objektargumentens definithet och längd tycks vara av 
betydligt större vikt, både vad gäller den omvända dubbelobjektskonstruk-
tionen och för konstruktionen med bundet adverbial. Att föremålet gärna 
placeras före mottagaren när den sistnämnda av ett eller annat skäl är beto-
nad är också något som påpekats för såväl fornsvenskans som den moderna 
svenskans del, där exempelvis SAG:s resonemang om att konstruktion med 
bundet adverbial i modern svenska gärna används ifall mottagaren är min-
dre prominent än föremålet skulle kunna relateras till Jörgensens (1987:139) 
utlåtande om att ”[d]et indirekta objektet placeras […] efter det direkta ob-
jektet om det är rematiskt eller specificerat av en relativsats”.

Att variationen varit i stort sett densamma rent frekvensmässigt, samt 
att denna variation (åtminstone delvis) tycks ha varit reglerad av i mångt 
och mycket samma faktorer behöver dock inte nödvändigtvis betyda att de 
båda omvända konstruktionsvarianterna fyllt exakt samma funktion i språ-
ket (jfr Falk 2013 som framhäver att konstruktionen med bundet adverbial är 
det omärkta alternativet i modern svenska, medan dubbelobjektskonstruk-
tionen med ledföljd mottagare–föremål ska ha varit omärkt i fornsvenska). 
Samtidigt bör noteras att det inom forskning i engelsk språkhistoria från 
flera håll hävdats att den motsvarande omvända dubbelobjektskonstruktio-
nen i fornengelska och konstruktionen med bundet adverbial i modern eng-
elska i stort sett kan betraktas som en och samma konstruktion (se De Cuy-
pere 2015; McFadden 2002), vilket ger anledning att misstänka att så skulle 
kunna vara fallet även för svenskans del. Man skulle i så fall kunna tänka sig 
att konstruktionen med bundet adverbial etablerats i språket som ett sätt 
att bibehålla variationen mellan två alternativa ledföljder. Något slutgiltigt 
svar på frågan ryms inte inom ramarna för den undersökning som presen-
terats här, men förhoppningsvis kan framtida, mer djuplodande studier ge 
en närmare fingervisning om sambandet mellan den omvända dubbelob-
jektskonstruktionens försvinnande och framväxten av konstruktionen med 
bundet adverbial.
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BO-A. WENDT

Historiskt presens i nordiska  
bibelöversättningar

ABSTRACT In the narrative parts of the Greek New Testament, we find in-
stances of historical present. This article aims to show how this is reflected 
in the Nordic translation history. In Swedish translations of the New Tes-
tament, historical present is altogether absent, be it the early translations 
in the 16th century or the modern translations. The same holds true for 
some Danish and Faroese translations. However, in the early Danish and 
Icelandic translations from the Reformation era, there are some instances 
of historical present (except in one Danish translation), but these are much 
fewer than in the Greek source text and also somewhat fewer than in the 
translation by Luther. In Icelandic and Danish translations from the first 
part of the 20th century, as well as in a contemporary Faroese translation, 
the strategy is clear: wherever the Greek text has historical present, so do 
the translations (with only a few exceptions). In the Norwegian transla-
tions, the use of historical present is more temperate and furthermore con-
centrated to specific chapters, where it is even a bit more generous than in 
the source text. This strategy is also applied in a later Danish translation. 
In a later Icelandic translation, there are also fewer instances than in earlier 
translations, but there is not this tendency of concentration in particular 
chapters. Thus, two traditions exist in the Nordic bible translations regard-
ing historical present – one where it is totally unknown, and one where it 
is used more or less frequently, although always inspired by instances in the 
source text and never as an independent stylistic device.

KEYWORDS present tense, preterite, historical present, Nordic Bible trans-
lation, narrative

1. Inledning
När jag första gången läste nytestmentlig bibeltext på danska – i en över-
sättning från 1948 – överraskades jag av förekomster av historiskt presens 
som jag inte alls var van vid från svenskt bibelspråk. Jag föreställde mig då 
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att skillnaden var en följd av olika strategier i förhållande till den grekiska 
källtexten, där jag trodde mig veta att historiskt presens förekommer. När 
jag sedermera mötte samma företeelse också i isländskt bibelspråk, väcktes 
emellertid en tanke om att presensbruket kanhända snarare hade inhemska 
förutsättningar – med tanke på de isländska sagornas välkända bruk av pre-
sens. Detta blev min ingång till denna lilla undersökning. Hade de skillna-
der jag lagt märke till uppstått genom olika tillämpningar på detaljnivå av 
den uttryckliga adekvanssträvan som präglat 1900-talets bibelöversättande? 
Denna kunde å ena sidan ha landat i att de grekiska verbformerna har en 
alltför aspektuell betydelse för att utan vidare överföras till målspråket (jfr 
med Düring 1968:300f.), å andra sidan i att ett liknande presensbruk åter-
finns också på målspråket. Eller återspeglade skillnaderna istället olika in-
hemska traditioner för de nationella bibelspråken med större eller mindre 
inslag av måltextegen stilvilja härvidlag?

Det var därmed upplagt för att inte enbart granska vår tids nordiska 
bibelöversättningar i förhållande till den grekiska källtexten utan också till 
deras äldre föregångare. Materialet som undersökts omfattar nordiska över-
sättningar av berättande delar i Nya testamentet (NT) från reformationen 
fram till idag. De reformationstida är förstås enbart danska, svenska och 
isländska, medan de äldsta norska och färöiska omfattande hela NT endast 
är drygt respektive knappt 100 år gamla (för en översikt över nynorska över-
sättningar se Bondevik 1988 och över äldre färöiska av enstaka avsnitt eller 
bibelböcker – den äldsta en av Matteusevangeliet från 1823 – se Funding 
1998). Det handlar i allt om sju danska översättningar, fem svenska, tre is-
ländska, sju norska och två färöiska:

Da 1524, 1529, 1550, 1607, 1948, 1992 och 2007.
Sv 1526, 1541, 1883, 1917 och 1999.
Isl 1540/15841, 1912 och 1981.
No 1889, 1921, 1904, 1930, 1938, (1975/)1978 (bokmål) och 2011 (nynorsk).
Fär (1937/)1961 och (1937/1949/)1974.

I dessa utgörs texturvalen av varsitt kapitel från de berättande böckerna – 
evangelierna och Apostlagärningarna – samt därutöver fyra innehållsligt 
likvärdiga avsnitt från alla evangelierna, nämligen de om de dramatiska 
händelserna i Getsemane:

Matt. 3, Mark. 5, Luk. 7, Joh. 13 och Apg. 10 samt
Matt. 26:30–57, Mark. 14:26–53, Luk. 22:39–54 och Joh. 18:1–13.

1 Både Odd Gottskálkssons NT från 1540 och Guðbrandsbibeln från 1584 har undersökts, 
men de följs åt till fullo i detta hänseende. I exemplen återges texten från den senare, 
eftersom jag enbart haft tillgång till den förra i en utgåva med nyisländsk stavning.
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Av dessa i allt sålunda nio nedslag har de fem förstnämnda delvis valts stra-
tegiskt utifrån Da1948 och dess presensbruk (varom närmare i avsnitt 3 ned-
an). Alla direkt anförda meningar i texten har förbigåtts. Om den grekiska 
grundtexten skall sägas att jag inte problematiserat hur denna exakt bör ha 
tett sig för de olika översättarna utan förenklat parametern till den nutida 
Nestle-Aland-utgåvan. För de reformationstida översättningar där vi vet att 
grekiskan inte varit förlaga har det däremot varit ofrånkomligt att istället 
jämföra med deras tyska och latinska källtexter. I exemplen nedan kursive-
ras presens, medan preteritum (liksom grekiska och latinska dåtidstempus) 
utmärks med fetstil och de particip i den grekiska texten som på nordiska 
upplösts med finita verb med understrykning. Innan undersökningen re-
dovisas (i avsnitt 3–5) är det emellertid på sin plats att först säga något om 
själva den formella kategori det handlar om.

2. Historiskt presens
Historiskt presens, latingrammatikens praesens historicum, tillskrivs tradi-
tionellt funktionen av att dramatisera och skapa en känsla av att vara ögon-
vittne till den återgivna händelsen. SAG (bd 4: Tempus § 10) uttrycker det 
så att företeelsens effekt ofta är den att ”yttrandet och tolkningen av satsen 
tycks försiggå vid den tematiska tiden i det förflutna i stället för vid en tid 
som omfattar talögonblicket”, så att ”[b]åde talaren och lyssnaren tycks vara 
närvarande i det förflutna”. I Ekerot 2011 (s. 142) beskrivs företeelsen som 
”ett uttryck för närvaro snarare än för nutid” och därmed rimlig att fatta 
som ”en presentisk motsvarighet till modalt preteritum”. Christian Paul 
Casparis (1975:10) försöker förhålla sig självständig till den hävdvunna upp-
fattningen, ”by eliminating the time factor” och ”simply include all the uses 
of the present tense that are narrative”, också ”current report” = så kallat 
sportreporterpresens (Christensen 1997:101f.). Han framhåller dock att ”per-
ception reproduced with a minimum of cognitive analysis” – just som hos 
ett ögonvittne – är ”a decisive element of meaning” hos kategorin (Casparis 
1975:ibid.), för vilken han egentligen skulle föredra termen narrative present 
(a.a.:158). Ytterligare en annan term, som uttryckligen tar fasta på den dra-
matiserande verkan, är dramatiskt presens, använd till exempel i Christensen 
1997 (s. 110f.). På tyska förekommer en snarlik term szenisches präsens, så 
hos Bettina Nisch (1995), som ogillar ”den Begriff historisches Präsens, der 
für mich eine contradictio in adiecto darstellt” (a.a.:18) men mot de kritiker 
varom mer nedan vidhåller att det är ”tatsächlich eine Vergegenwärtigungs-
strategie” (ibid.). Samma term används också i Ek 1996, som istället beskri-
ver typens funktion som en bildfunktion, ”als wäre er [= sakförhållandet] 
ein Bild, das hier und jetzt anwesend ist” (a.a.:124).

Som redan antytts har detta slags funktion hos historiskt presens emel-
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lertid också starkt ifrågasatts av många forskare, ibland med avseende på 
äldre språkskeden men inte sällan överhuvudtaget. Paul Kiparsky (1968) tar 
sikte på äldre indoeuropeiskt språkbruk och hävdar att presens här var ett 
nolltempus som inträdde i dåtidsframställning i senare samordningsled ge-
nom reduktion (a.a.:33f.). Nessa Wolfson (1982) utgår istället från nutida 
bruk – amerikanskt-engelskt muntligt berättande – men hävdar en snarlik 
uppfattning av presens som ”the unmarked form of the verb” (a.a.:105). Hon 
vänder sig starkt mot den traditionellt hävdade livliggöringsfunktionen, ef-
tersom hon finner preteritum i de mest dramatiska momenten (a.a.:34ff.), 
och menar istället att det är själva växlingen mellan presens och preteri-
tum (oavsett riktning) som åstadkommer något, nämligen en uppdelning 
av berättelsen i episoder (a.a.:105f.).2 Viveka Adelswärd (1996) utgår i en un-
dersökning av svenskt muntligt berättande från Wolfson men vill istället 
för scenbyte snarare se en funktion av att ljussätta olika detaljer i scenen; 
hon talar också i mer traditionella termer om ”dramatik och närvarokänsla” 
(a.a.:6). Ida Larsson (2010) vill liksom Kiparsky se det äldre bruket som ut-
slag av ett helt annat tempussystem men underkänner samtidigt tanken på 
nolltempus som förklaring, eftersom historiskt presens i fornisländska upp-
träder i alla slags satser, inte bara senare samordningsled (a.a.:163ff.). Hennes 
slutsats blir att företeelsen framstår som ett ännu olöst problem och att ”vi 
måste anta betydande strukturella skillnader mellan de olika indoeurope-
iska (och germanska) språken” (a.a.:166).

Dessa tvister skall inte slitas här, men jag tillåter mig hursomhelst att 
föra till boks dels att Wolfsons episodstrukturering inte är särskilt framträ-
dande i det grekiska NT:s presensbruk – därtill är det emellanåt väl snabba 
växlingar mellan tempusen –, dels att Kiparskys nolltempushypotes inte 
heller stämmer. Liksom Larsson sålunda visat för fornisländska, uppvisar 
NT-grekiskan presens utöver ställning i senare samordningsled. Det tydli-
gaste mönstret är istället rent lexikalt. Det är två verb som står för nästan 
två tredjedelar av alla presensfallen i mitt material: ἔρχεται ’(han) kommer’ 
och – tre gånger så ofta – λέγει ’(han) säger’. Det senare är förvisso i god över-
ensstämmelse med ett allmänt rön från många språk, nämligen att det är sä-
geverb som mest typiskt står i historiskt presens (Levin 1949:130f., Casparis 
1975:116ff., Larsson 2010:163). I sig talar detta klart till fördel för den gamla 
tolkningen, ty något mer dramatiserande eller samtidiggörande än direkt 
anföring – ett ordagrant återiscensättande av något som yttrats i dåtid – är 
det ju svårt att tänka sig. Dock skall sägas att NT inte sällan har sägeverb i 

2 Detta hindrar ändå inte henne från att hävda att dåtidstempus bär ”the semantic com-
ponent of remoteness which would be incompatible with the immediacy of the context 
and which therefore must be avoided by use of a tense which does not imply that re-
moteness” (Wolfson 1982:106).
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aorist3 också, men då ett annat verb: εἶπεν ’(han) sade’. Valet av presens tycks 
alltså trots allt inte vara semantiskt, betydelsen ’säger’, utan just lexikalt, 
själva verbet λέγει. Inte heller går det att se någon diskursiv strategi bakom 
tempusvalet, så att presens förslagsvis skulle väljas vid mer allmängilla Je-
susutsagor. Som exemplen i det följande visar uppträder presens lika gärna 
vid andras yttranden eller dogmatiskt mindre väsentliga utsagor.

3. Tre källtexttrogna översättningar
Det är lämpligt att börja resultatredovisningen med den redan omtalade 
Da1948 och samman med denna Isl1912 och Fär1961 – de förra uttryckliga 
nyöversättningar, självständiga i förhållande till en äldre månghundraårig 
texttradition, och den sistnämnda den första hela NT-översättningen till 
färöiska (utgiven 1937). Dessa tre översättningar delar egenskapen att så gott 
som fullständigt, i mina nedslag, överensstämma i sitt bruk av historiskt 
presens med källtextens. I allt finns det omkring 80 presensfall i huvudsat-
ser i var översättnings undersökta avsnitt (vilket kan ställas mot omkring 
335 fall av preteritum). Det kan tilläggas att presensfallen är ytterligt få hos 
Lukas (i både evangeliet och Apg.), medan de är som flest hos Johannes – 
möjligen en spegling av den olika graden av folklig grekiska hos dessa båda 
författare.

Överensstämmelsen är förvisso inte alldeles hundraprocentig. Det finns 
några få fall av preteritum för grekiskt presens, litet olika i de olika över-
sättningarna. I Isl1912 och Fär1961 är flertalet av dem samlade i samma vers 
i Joh. 13:

(1) ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς […]. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ 
Σίμωνος Ἰσκαριώτου. (Joh. 13:26)

 Þá svaraði Jesús: […]. Síðan dýfði hann bitanum í, tók hann og rétti hann 
Júdasi Símonarsyni Ískariot. (Isl1912)

 Tá svarar Jesus: […]. So dyppaði hann bitan og tók og gav Judasi Símu-
narsyni Iskarjot hann. (Fär1961)

 Jesus svarer: […]. Så tager han brødet og dypper det og giver det til Judas, 
Simons søn, Iskariot. (Da1948)

Dessa två översättningar har i gengäld också varsin presens för en och samma 
grekiska imperfekt (Mark. 14:53). Det finns väl en del som talar för att den fä-

3 Översättningarnas enkla preteritum motsvaras i grekiskan av två olika verbformer: ao-
rist och imperfekt där skillnaden är aspektuell. Den förra uttrycker perfektiv aspekt och 
är (därför) ojämförligt vanligast av de två i NT-texterna.
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röiske översättaren, Jacob Dahl, kan ha påverkats av Isl1912 härvidlag.4 Det är 
emellertid inte osannolikt att han också kan ha haft tillgång till underhands-
versioner av den danska översättningen, som torde ha varit under utarbetande 
redan på 1930-talet. Övriga avvikelser de tre presenstrogna sinsemellan är så-
dana där de löst upp grekiska particip på litet olika sätt, till exempel:

(2) καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα 
τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ 
παιδίον. (Mark. 5:40)

 En þeir hlógu að honum. En hann rekur alla út og tekur með sér föður 
barnsins og móður og þá, sem með honum voru, og gengur inn, þangað 
sem barnið var. (Isl1912)

 Og tey læðu at honum. Men hann koyrdi tey øll út, og hann tekur faði-
rin at barninum og móðurina og teir, sum við honum vóru, við sær og 
fer innar, har sum barnið lá. (Fär1961)

 Da lo de ad ham; men han jog dem alle ud, og han tager barnets fader og 
moder og sine ledsagere med sig og går ind, hvor barnet var. (Da1948)

Allt sammantaget präglas ändå Isl1912, Fär1961 och Da1948 mycket tydligt av 
en samfälld strävan att också verbmorfologiskt följa källtexten med största 
precision.

4. Andra sentida översättningar
Mot dessa tre översättningar från förra hälften av 1900-talet kan vi stäl-
la den motsvarande svenska översättningen, Sv1917 (och dess föregångare 
Sv1883), som är helt utan historiskt presens – liksom den nutida efterföl-
jaren Sv1999. Detsamma gäller den färöiska Fär1974, ofta omtalad som mer 
folkligt färöisk i sin stil (Cappelørn 1983:33) än Fär1961, i förhållande till 
vilken den utgör ett helt självständigt, frikyrkligt verk. Textstället i exempel 
(2) ser i den först- och sistnämnda ut enligt följande:

(3) Då hånlogo de åt honom. Men han visade ut dem allasammans; och han 
tog med sig allenast flickans fader och moder och dem som hade fått 
följa med honom, och gick in dit där flickan låg. (Sv1917)

 Tey læðu at Honum. Men Hann koyrdi tey øll út; so tók Hann faðir og 
móður barnsins við Sær, og teir, ið við Honum vóru, og fór inn, hagar 
sum barnið var. (Fär1974)

4 De tillhörande GT-delarna i helbibeln från 1961 översatta av K. O. Viderø har ibland 
kritiserats för att ligga ”et sted midt mellem færøsk og islandsk” (Cappelørn 1983:28).
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Vi kan också jämföra med den norska bibelöversättningstraditionen, i sin 
helhet samtida med hittills omtalade översättningar på de andra språken. I 
den nynorska No1889 föreligger i mitt avsnittsurval bara ett endaste histo-
riskt presens, förvisso motsvarande ett grekiskt – i det annars mycket pre-
sensfattiga Apg.:

(4) παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν ἔκστασις καὶ θεωρεῖ τὸν 
οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν 
ἀρχαῖς […] (Apg. 10:10–11)

 Men medan dei lagade Maten til, kom der paa honom ei Burtrykning, 
og han ser Himmelen opnad og eit Ilaat, som for ned til honom liksom 
eit stort Linlakan, bundet i dei fire Hyrnom […] (No1889)

Möjligen har det sin betydelse att det är just verbet ser, att jämföra med 
imperativerna ἰδού/sjaa av typen Og sjaa, ei Røyst kom fraa Himlom (Matt.  
3:17 – tre liknande också i Apg. 10). I den äldsta från danskt bibelspråk själv-
ständiga översättningen till bokmål (eller rättare sagt: riksmål), No1904, hit-
tar vi däremot litet mer historiskt presens, men likväl bara högst punktvis 
i förhållande till källtexten (dock båda de grekiska presensfallen i Apg. 10) 
– förutom på ett par ställen som uppvisar hela 28 av de 33 fallen i mitt urval, 
nämligen Mark. 5:40–41 och Joh. 13, i vilket senare kapitel man till och med 
infört några presenser motsvarande aorist/imperfekt i grekiskan:

(5) ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν 
ἑαυτόν εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν 
μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. (Joh. 13:4–5)

 […] saa staar han op fra Maaltidet og lægger sine Klæder af sig og tager et 
Linklæde og binder om sig. Derefter slaar han Vand i et Fad, og saa be-
gyndte han at vaske Disciplenes Fødder og at tørre dem med Linklædet 
som han var ombunden med. (No 1904)

Här finner vi sålunda ett litet mer självständigt bruk av presens, i litet bättre 
överensstämmelse med vad Kiparsky (1968:32) hävdar vara det naturliga för 
nutida språk: ”the sustained use of historical present in long passages of nar-
rative”. I den nynorska No1921 är presensfallen utanför Joh. 13 än färre än i 
No1904, om än ett par andra än där (Mark. 14:32, 43), men i Joh. 13 är de dä-
remot nästan lika många som där. Dock följer man grekiskan i v. 4 (jfr med 
(5)) och har på ett par andra ställen preteritum mot grekiskan:
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(6) ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ κύριε, τίς 
ἐστιν; ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς […]. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν 
Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου. (Joh. 13:25–26)

 Han hælder sig da op til Jesu Bryst og siger: Herre! hvem er det? Jesus 
svarer: […] Han dypper da Stykket og tager og giver det til Judas, Simon 
Iskariots Søn. (No1904)

 Han bøygde seg daa næmare innaat Jesus, og segjer til honom: ”Herre, 
kven er det?” ”Det er han som eg gjev den biten eg no duppar i fatet,” 
svara Jesus. So duppar han biten, og tek og gjev honom til Judas Simons-
son Iskariot. (No1921)

Bokmålsöversättningen No1930 är med undantag av ett preteritum för pre-
sens i No1904 (i Apg. 10:27 – precis som No1889 på sin tid) identisk med 
denna sin föregångare (i här undersökt avseende), medan nynorsköversätt-
ningen No1938 är identisk med sin – det vill säga No1921 – överallt utom 
just i Joh. 13, där man istället följer No1930 (och 1904). I No1978, utgiven 
jämsides på båda skriftspråken (varav bokmålsupplagan undersökts), har 
man inskränkt presensbruket ytterligare jämfört med föregångarna och nu 
nästan helt samlat det till Joh. 13 i mina nedslag (nu bara ett enda fall på 
annat håll, Joh. 18:5). Också den allra nyaste översättningen, No2011, förelig-
ger på båda målen (varav i detta fall nynorskupplagan undersökts), och här 
kvarstår denna kraftsamling till nyssnämnda kapitel (jfr med (5)):

(7) Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og bin-
der det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes 
føtter og tørker dem med linkledet som han hadde rundt livet.  (No1978)

 Då reiser han seg frå måltidet, legg av seg kappa og tek eit linklede og 
bind om seg. Så slår han vatn i eit fat og tek til å vaska føtene til læresvei-
nane og tørka dei med handkledet som han har om livet (No2011)

Därutöver har man emellertid också (åter)infört ett par isolerade fall av pre-
sens seier som saknas i No1978.

Intressant nog har också senare isländska och danska översättningar 
modererat sitt presensbruk. Da1992 innehåller bara en dryg tredjedel så 
många presensbelägg som Da1948. Det finns ännu enstaka här och var, men 
i Joh. 13 har man helt i stil med den norska traditionen hållit samman dem 
och därvid också nyinfört presens där det i grekiskan står aorister eller im-
perfekter (i samordning med presens – jfr med (5) och (7)):
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(8) […] så rejser han sig fra måltidet og lægger sin kappe fra sig, og han tog et 
linnedklæde og bandt det om sig. Derefter hælder han vand i vaskefadet, 
og han begyndte at tvætte disciplenes fødder og at tørre dem med lin-
nedklædet, han havde bundet om sig. (Da1948)

 […] så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og 
binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til 
at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde 
bundet om sig. (Da1992)

Den senaste danska NT-översättningen, Da2007, är mycket eftertryckligt 
acceptansinriktad, ”meningsbaseret”, det vill säga med ”vægt på at mening-
en med teksten kommer frem – den mening som de første læsere/lyttere 
har hørt og læst” (enligt dess efterord: 519); här saknas nu presens helt och 
hållet, så exempelvis i det senast i (8) citerade textstället:

(9) Mens de spiste, rejste Jesus sig fra bordet, lagde sin kjortel og bandt 
et forklæde om livet. Han hældte vand i en balje og begyndte at vaske 
disciplines fødder, og bagefter tørrede han dem med det forklæde han 
havde bundet om sig. (Da2007)

Den ännu i bruk varande isländska översättningen, Isl1981 (som ingår lätt 
bearbetad i en ny helbibel från 2007), har för sin del behållit knappt två 
tredjedelar av presensfallen i Isl1912. Likafullt har man också lagt till ett par 
fall mot grekiskan:

(10)  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ […] (Matt. 26:33)

 En Pétur svaraði og sagði við hann: […] (Isl1912)

 Þá segir Pétur: […] (Isl1981)

Historiskt presens må alltså ha blivit en aning ovanligare i Isl1981, men den 
norska och moderna danska kraftsamlingsstrategien saknas ändå helt.

5. Äldre översättningar
De äldsta av de nu avhandlade danska, svenska och isländska översättning-
arna tillkom som avlösare av en bibeltext som gick tillbaka till översättning-
ar från reformationstidevarvet;5 i dessa fanns därmed också en traditionell 
ståndpunkt med avseende på historiskt presens att förhålla sig till.

5 Om mellanliggande isländska bibelutgåvors förhållande till texten i Guðbrandsbibeln 
(och i de äldre av dem: påverkan från de danska översättningarna) se till exempel Ragnar 
F. Lárusson 1995 (särskilt s. 40f.) och Guðrún Kvaran 2001.
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I den allra äldsta reformationstida översättningen Da1524, en indi- 
rekt översättning utifrån Erasmus’ latinska NT och Luthers tyska (Molde 
1950:40f.), finns visserligen ett antal presens er + perfekt particip av följande 
egenartade slag:

(11) Haec quum dixisset Iesus egressus est cum discipulis suis trans torren-
tem Cedron, vbi erat hortus, in quem introiuit ipse et discipuli eius. 
(Erasmus: Joh. 18:1)

 THer Jesus haffde sagt thesse er hand vtgangen met sijne discipeler of-
fuir en fluod Cedron/ huar en ørtergard war/ vti huilken hand indgick 
oc hans discipeler […] (Da1524)

Som framgår ovan av förlagan hos Erasmus är detta inslag helt enkelt ett 
mindre vällyckat försök att återge latinets sammansatta deponentiella per-
fekt (jfr med Skautrup 1947:150, om Da1524:s allmänt valhänta danska). Här-
utöver är det mycket ovanligt med presens i texten; i allt finns det bara tre 
belägg i mitt urval, alla med stöd hos både Erasmus och Luther – som emel-
lertid bägge har fler presens därutöver. Just här följer dock Da1524 Erasmus’ 
tempusväxling:

(12) Quum ergo exisset, dixit Iesus: [– – –] Dicit ei Simon Petrus: Domine, 
quo vadis? Respondit ei Iesus: [– – –] Dicit ei Petrus: [– – –] Respondit ei 
Iesus: [– – –] (Erasmus: Joh. 13:31, 36–38)

 Da er aber hin aus gegangen war/ spricht Jhesus/ [– – –] Spricht Simon 
Petrus zu jm/ HErr/ wo gehestu hin: Jhesus antwortet jm/ [– – –] Petrus 
spricht zu jm/ [– – –] Jhesus antwortet jm [– – –] (Luther)

 men ther hand war vtgangit/ sagde Jesus/ [– – –] Simon Petrus siger 
hannom/ herre huort gaar thu? Jesus suarit hannom/ [– – –] Petrus siger 
hannom/ [– – –] Jesus suarit hannom [– – –] (Da1524)

Nu finner vi i Luthers översättning uppenbart apokoperade preteritumfor-
mer som bracht (Luk. 7:37) för brachte, och om vi tolkar också de tvetydiga 
fallen av typen antwortet i (12) som apokoperat preteritum –  eller åtminsto-
ne antar att de danska översättarna gjort det –, visar det sig alltså att Da1524 
just här stämmer litet bättre överens med också Luther (om än bara två av 
de tre spricht blivit presens i (12)). Viktigare är denna iakttagelse om apo-
koperat tyskt preteritum för den danska helbibeln, Da1550, vars översättare 
sannolikt hade uttryckligt uppdrag att noga följa Lutherbibeln från 1545 
och uppenbarligen också gjorde det (Jacobsen 1914, Molde 1949:2, 6f., 17ff.). 
Här är överensstämmelsen med Luthers entydiga presensfall mer utbredd: 
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i allt finns det sju historiska presenser i mina nedslag – utöver de tre som 
motsvarar Da1524 till exempel dessa (märk dock ännu suarede mot Luthers 
antworten):

(13) Da nu Judas zu sich hatte genomen die Schar/ vnd der Hohenpriester 
vnd Phariseer diener/ kompt er da hin/ mit fackeln/ lampen/ vnd mit 
waffen. ALS nu Jhesus wuste/ alles was jm begegnen solte/ gieng er hin 
aus/ vnd sprach zu jnen/ Wen suchet jr: Sie antworten jm/ Jhesum von 
Nazareth. Jhesus spricht zu jnen/ Jch bins. (Luther: Joh. 18:3–5)

 Der Judas haffde nu taget Skaren til sig/ oc de ypperste Presters oc Pha-
riseernis tienere/ da kommer hand der hen/ met bluss/ lamper/ oc met 
Vaaben. Der Jhesus nu viste/ alt det hannem skulde offuerkomme/ gick 
hand vd/ og sagde til dem/ Huem lede i effter: De suarede hannem/ 
Jhesus af Nazareth. Jhesus siger til dem/ Det er ieg. (Da1550)

Också Isl1540/1584 följer i någon liten mån Luther – i två fall i mitt urval, 
samma som i Da1524 (enligt (12) ovan):

(14) Enn þa hann var vtgeingen/ sagde Jesus [– – –] Simon Petrus seiger til 
hanns/ Herra/ Huert fer þu? Jesus suaradi honum [– – –] Peter seiger til 
hanns [– – –] Jesus suaradi honum [– – –] (Isl1584)

Till äventyrs kunde detta tala för att den isländske översättaren Odd 
Gottskálksson haft tillgång till Da1524, fastän Jón Helgason (1929:187) – om 
än utan närmare granskning – menar att denna ”kemur síður til greina” än 
Da1529 som möjlig dansk förlaga vid sidan av Luther. Hans exempel (an-
norstädes, a.a.:136) på historiskt presens (Luk. 24:15) följer varken Luther el-
ler Da1524, och han vill väl med sin hänvisning till Nygaard 1905 antyda 
att Odds presensbruk istället skulle ha inhemska förutsättningar. Den allt 
som allt mycket ringa förekomsten i Isl1540 är emellertid påfallande blyg-
sam mot bakgrund av förhållandena i fornisländska, låt vara att inslagets 
omfattning där växlar högst avsevärt mellan olika sagor (Hallberg 1983:86f.) 
och enligt Larsson (2010:161) minskar i yngre tid (vari hon motsatt Hallbergs 
stilistiska tolkning ser en systemförändring).

I de svenska översättningarna från 1526 och 1541 saknas historiskt pre-
sens helt; sålunda lyder det i (12) och (14) citerade textstället så här i den 
förra:

(15) Thå han war vhtgånghen sadhe Jesus/ [– – –] Thå sadhe Simon Petrus 
til honom/ Herre  hwart gåår tu?/ Swaradhe honom Jesus [– – –] Sadhe 
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Petrus til honom [– – –] Jesus swaradhe honom [– – –] (Sv1526)
Detsamma gäller för övrigt också den danska NT-översättning som utkom 
några år efter Da1524 och drygt 20 år före helbibeln, nämligen Christian 
Pedersens Da1529:

(16) […] der han vor bortgongen/ Da sagde Jhesus [– – –] Peder sagde til han-
nem/ Herre  huort gaar dw Jhesus suarede hannem  [– – –] Peder sagde 
til hannem [– – –] Jhesus suarede [– – –] (Da1529)

I Danmark fick man så småningom också en direktöversatt bibel (om än 
med utgångspunkt i Da1550) genom biskop Resens Da1607, synnerligen 
källtextnära nästan intill grecisering (jfr med Skautrup 1947:286ff.). Här har 
mycket riktigt historiskt presens fått större utrymme än i Da1550; det finns 
42 fall i mitt texturval, dock alltså ännu bara hälften jämfört med Da1948. 
Framförallt omfattar presensbruket i Da1607 siger, motsvarande det i gre-
kiskan ojämförligt vanligaste presensverbet λέγει. Det är sålunda ofta så att 
enbart denna grekiska presens har blivit presens också på danska:

(17) καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ 
Πέτρῳ […] (Matt. 26:40)

 Oc hand kom til Disciplenene/ oc fant dem soffuendis/ oc siger til Peder 
[…] (Da1607)

6. Sammanfattande ord
Mina stickprov visar – och jag vill hävda att de ändå är tillräckligt många 
och långa för att vara representativa för var sina översättningar – att vi från 
reformationen i Norden har haft två olika bibeltraditioner med avseende 
på historiskt presens. Dels finns det en svensk för vilken historiskt presens 
är okänt, på 1500-talet trots Luthers (i och för sig förmodligen rätt åter-
hållsamma) bruk och i senare översättningar trots deras genomgripande 
adekvansinriktning. Man kan väl tänka sig att valet att ha idel preteritum 
i berättande framställning haft en tillräckligt grundmurad ställning i det 
gängse språkbruket för att utgöra ett val som man lätt kunde landa i rätt 
oreflekterat. Och det oreflekterade valet på 1500-talet synes sedan ha gjort 
presens främmande för svensk bibelstil allt framgent; för sentida aldrig så 
källtexttrogna översättare har det varit självklart att återge grekiskt histo-
riskt presens med preteritum (med största sannolikhet också för enskil-
da sådana, som Hedegård och Giertz, fastän ej undersökta här). Valet på 
1900-talet torde förvisso ha varit filologiskt självständigt, men likafullt ha 
underlättats av att traditionen aldrig sagt annat. Till denna bibeltradition 
ansluter sig – på lika självständiga, men ändå snarlika bevekelsegrunder –  
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Da1529, Fär(1937/1949/)1974 och den fria översättningen Da2007. Dels finns 
det en dansk-isländsk bibeltradition i vilken man i större eller mindre mån 
varit öppen för historiskt presens: i äldsta tid mycket återhållsamt, sannolikt 
i Luthers efterföljd, i Resens direktöversättning Da1607 mer frikostigt men 
med tonvikt på prototypverbet siger och så källtexten mycket tätt i spåren 
på 1900-talet med Isl1912 och Da1948, till vilka Fär(1937/)1961 ansluter sig. 
I de sistnämnda torde valet ha varit lika filologiskt självständigt, med stöd i 
inhemskt presensbruk, men i motsvarande mån ha underlättats av den egna 
bibeltraditionen härvidlag. I senare danska och isländska översättningar har 
så detta slags källtexttrohet åter dämpats något – framförallt i Da1992, vars 
översättare bara har en dryg tredjedel så många belägg som 1948 och rätt 
tydligt kraftsamlar presensbruket till vissa textställen, men där också kan 
tänka sig att översätta enstaka grekiska aorister eller imperfekter med pre-
sens. Sistnämnda hållning är i själva verket i överensstämmelse med den 
drygt 100-åriga norska bibeltraditionen i sin helhet: från början öppen för 
historiskt presens, väl utifrån det danska arvet, men återhållsamt och inte 
minst – och med tiden dessutom alltmer – samlade till enbart enstaka av-
snitt.

Så kan historien om bibelhistoriskt presens i Norden sammanfattas.
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NORDSVENSKA 

Fram till nr 10 med underrubriken:  
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet

1. Birger Liljestrand: Juttu och sammetsfarmare. Notiser om finlands-
svenskt tidningsspråk. 1985.

2. Claes Börje Hagervall: Studier över yngre nybyggesnamn i Väster-
bottens län, särskilt i Vännäs socken. Ett bidrag till en norrländsk 
bebyggelsenamnsatlas. (Del i sammanläggningsavhandling.) 1986.

3. Staffan Wiklund: Ägonamn vid Luleälven. Om namnkontinuiteten i 
Svartlå by i Edefors socken. 1986.

4. Birger Liljestrand: Talspråk och prosadialog. Tre specialstudier. 1987.

5. Marianne Nordman: Rytm och balans i svensk prosatext. 1987.

6. Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6–7 
december 1988. Utgivna av Sigurd Fries. 1990.

7. Svenskan i skolan. Nordsamling 1. Redigerad av Kent Larsson. 1990.

8. Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger 
Liljestrand den 25 juni 1991. 1991.

9. Eva Erson: ”Det är månen att nå.” En studie i några datorintresserade 
pojkars språk och föreställningsvärld. (Avhandling.) 1992.

10. Dagboken över Linnés resa på Öland 1741. Utgiven efter handskriften 
av Sigurd Fries under medverkan av tolv studerande vid Institutionen för 
svenska inom Umeå universitet 1971. 1998.

11. Studier i svensk språkhistoria 5. Förhandlingar vid Femte samman-
komsten för svenska språkets historia. Umeå 20–22 november 1997. 
Utgivna av Lars-Erik Edlund. 1998.

12. Nils Granberg: The Dynamics of Second Language Learning. A 
longitudinal and qualitative study of an adult's learning of Swedish. 
(Avhandling.) 2001.

13. Susanne Haugen: Från bautasten till bautastor. Studier över fornväst-
nordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-). (Avhandling.) 
2007.

14. Solbritt Hellström: Att vänja sig till det svenska språket. Studier av en 
individuell skriftspråklig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 
1636–1668. (Avhandling.) 2008.

15. Maria Dahlin: Tal om terror. Säkerhetspolitisk retorik i Sverige och 
Ryssland hösten 2001. (Avhandling.) 2008.
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16. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från 
NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006 redigerade av 
Lars-Erik Edlund och Susanne Haugen. 2009.

17. Daniel Andersson: Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor. Köns-
relaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och 
kulturellt perspektiv. (Avhandling.) 2009.

18. Daniel Andersson & Lars-Erik Edlund (red.). Språkets gränser – och 
verklighetens: Tretton perspektiv på begreppet gräns. 2012.

19. Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius (red.). Svenskans 
beskrivning 31. (Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för 
svenskans beskrivning.) 2011.

20. Anna Greggas Bäckström: ”Ja bare skrivar som e låter”. En studie av 
en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. 
(Avhandling.) 2011. 

21. Annika Norlund Shaswar: Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning. 
En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skrift-
praktiker. (Avhandling.) 2014.

22. Berit Lundgren & Ulla Damber (red.): Critical literacy i svensk 
klassrumskontext. 2015. 

23. Ulf Lundström: Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers 
socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och 
nybyggesnamn. (Avhandling.) 2015. 

24. Hanna Söderlund: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”. En 
interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet. 
(Avhandling.) 2016.

25. Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen & Asbjørg 
Westum (red.). Studier i svensk språkhistoria 13. Historia och språkhistoria. 
2016. 

NORDSVENSKA. SUPPLEMENT.

1. Språken, tiden, rummet. Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-års- 
dagen den 16 augusti 2013. Studier redigerade av Daniel Andersson och 
Susanne Haugen. 2013.
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KUNGL. SKYTTEANSKA SAMFUNDETS HANDLINGAR
ACTA REGIÆ SOCIETATIS SKYTTEANÆ

Redaktör: Roger Jacobsson

1. Innehåller följande artiklar: Wijnbladh, Mauritz, Skytteanska 
Samfundet. – Dahlstedt, Karl-Hampus, Om namn på kraftstationer i 
Norrland – Jirlow, Ragnar & Wahlberg, Erik, Jordbruket i Tornedalen 
genom seklen. – Lundgren, P. G., Medicinska högskolans i Umeå tillkomst. 
– Thomasson, Lars, De svenska lapparna och renskötseln i Sverige. 
Bibliografiska anteckningar för åren 1950–59. – Rasmusson, Nils Ludvig, 
Svenska akademiens medalj över Johan Skytte. Umeå 1961.

2. Innehåller följande artiklar: Hjelmstedt, Lennart, Pelle Molins 
berättarstil. – Isaksson, Olov, Byalag och bygdegemenskap. – Rosander, 
Göran, Säsongarbetsvandringar i Övre Norrland. – Rosander, 
Göran, Hjortfänge i Lappmarken. – Ågren, Katarina och Per-Uno, 
Pilati dom. – Westin, Gunnar och Ågren, Per-Uno, Folkmåls- och 
Folkminnesundersökningen i övre Norrland (FFÖN) 1954–1963. Umeå 1963.

3. Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och 
judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. Umeå 1964.

4. Carli, O., Ångermanlands bibliografi. Förteckning över litteratur 
utkommen före 1940. Umeå 1965.

5. Isaksson, Olov, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre 
Norrlands kustbyar. Umeå 1967.

6. Nordsvensk forntid. Red. Hans Christiansson och Åke Hyenstrand. 
Umeå 1969.

7. Königsson, Lars-König, Traces of Neolithic Human Influences Upon 
the Landscape. Development at the Bjurselet Settlement, Västerbotten, 
Northern Sweden. With an archæological introduction by Hans 
Christiansson. Umeå 1970.

8. Lepiksaar, Johannes, The Analysis of the Animal Bones From 
the Bjurselet Settlement, Västerbotten, Northern Sweden. With an 
introduction by Hans Christiansson. Umeå 1975.

9. Jonsson, Ingvar, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under 
äldre tid. Umeå 1971.

10. Thomasson, Lars, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. 
Bibliografiska anteckningar för åren 1960–69. Umeå 1971.
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11. Nordberg, Erik, Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska 
lappmarken under 1600-talet. Umeå 1973.

12. Borgegård, Lars-Erik, Tjärhanteringen i Västerbottens län under 
1800-talets senare hälft. En studie av produktion och transporter med 
särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar. Umeå 1973.

13. The Nordic Languages and Modern Linguistics 2. Edited by Karl-
Hampus Dahlstedt. Proceedings of the Second International Conference 
of Nordic and General Linguistics, University of Umeå June 14–19, 1973. 
Umeå 1975.

14. Hellbom, Algot, Saköresbok för Medelpad 1541–1609. Umeå 1976.

15. Petrus Læstadius’ Journaler: I. Journal för första året af hans 
tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken. Stockholm 1831. 
Facsimileutgåva 1977. II. Fortsättning af Journalen öfver missionsresor 
i Lappmarken, innefattande åren 1828–1832. Stockholm 1833. 
Facsimileutgåva 1977. III. Kommentarer och register till Petrus Læstadius’ 
Journaler. Umeå 1977.

16. Liljenäs, Ingrid, Allmänningsskogarna i Norrbottens län – deras 
betydelse för det enskilda jord- och skogsbruket. Umeå 1977.

17. Arell, Nils, Rennomadismen i Torne lappmark – markanvändning under 
kolonisationsepoken i fr.a. Enontekis socken. Umeå 1977.

18. Nordberg, Perola, Ljungan. Vattenbyggnader i den näringsgeografiska 
miljön 1550–1940. Umeå 1977.

19. Hellbom, Algot, Medelpads gräns mot Jämtland från medeltid till 
nutid. Umeå 1977.

20. Tellhammar, Ingrid, Predikstolsmakare och predikstolskonst före 1777 i 
norra Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Umeå 1978.

21. Thomasson, Lars, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. 
Bibliografiska anteckningar för åren 1970–74. Umeå 1979.

22. Audén, Bengt, Bottniska personnamn. Frekvenser i skattelängder från 
mitten av 1500-talet. Umeå 1980.

23. Pettersson, Olof Petter, Gamla byar i Vilhelmina, I–IV. Stockholm–
Uppsala 1941–1960. Facsimileutgåva i två band. Umeå 1982. Med en 
levnadsteckning över författaren av Karl-Hampus Dahlstedt och en 
bebyggelsehistorisk essä av Magnus Mörner.

24. Thomasson, Lars, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. 
Bibliografiska anteckningar för åren 1975–1980. Umeå 1982.

25. Luleå stift 1904–1981. Församlingar och prästerskap. Luleå 1982.
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26. Språkhistoria och språkkontakt i Finland och Nord-Skandinavien. 
Studier tillägande Tryggve Sköld den 2 november 1982. Umeå 1982.

27. Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. Facsimileutgåva av de s.k. 
prästrelationerna m.m., först publicerade av K. B. Wiklund 1897–1909. Med 
företal av Phebe Fjellström och efterskrift av Israel Ruong.

28. Hülphers, Abraham, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. 
Första Samlingen om Medelpad, Westerås 1771, samt Fierde Samlingen om 
Ångermanland, Westerås 1780. Facsimileutgåva utgiven i Umeå 1985. Med 
en efterskrift av Gösta Berg.

29. Utterström, Gudrun, Släktnamn. Tillkomst och spridning i norrländska 
städer. Umeå 1985.

30. Litteratur om Västernorrlands län. En bibliografisk förteckning över 
litteratur om Ångermanland 1941–1975 och om Medelpad t.o.m. 1975, 
sammanställd av Ada Marcusson, Umeå 1986.

31. Dahlstedt, Karl-Hampus, Från Quartier Latin till Grisbacka. Ett 
urval artiklar i språkvetenskapliga och andra ämnen samt Karl-Hampus 
Dahlstedts bibliografi 1936–1986 av Karin Snellman i samarbete med 
författaren. Umeå 1987.

32. Egerbladh, Inez, Agrara bebyggelseprocesser. Utvecklingen i 
Norrbottens kustland fram till 1900-talet. Umeå 1987.

33. Sörlin, Sverker, Framtidslandet. Debatten om Norrland och 
naturresurserna under det industriella genombrottet. Stockholm 1988.

34. Bäcklund, Dan, I industrisamhällets utkant. Småbrukets omvandling i 
Lappmarken 1870–1970. Umeå 1988.

35. Hasselhuhn, Abraham Roland, Om Skytteanska Scholan i Lycksele 
Lappmark. Sundsvall 1851. Facsimileutgåva utgiven i Umeå 1988. Med en 
efterskrift av Roger Jacobsson.

36. Wikmark, Gunnar, Edvard Rhén, Lapplandspräst och Upplandsprost. 
Umeå 1989.

37. Moritz, Per, Fjällfolk, Livsmönster och kulturprocesser i Tärna socken 
under 1800- och 1900-talen. Umeå 1990.

38:A Människor & föremål. Etnologer om materiell kultur. Red. av 
Alf Arvidsson, Kurt Genrup, Roger Jacobsson, Britta Lundgren, Inger 
Lövkrona. Festskrift till Phebe Fjellström den 30 juni 1990. Stockholm 
1990.

38:B Phebe Fjellströms Tryckta skrifter 1952–1990. En bibliografi 
sammanställd av Roger Jacobsson. Umeå 1990.
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39. Arvidsson, Alf, Sågarnas sång. Folkligt musicerande i sågverkssamhället 
Holmsund 1850–1980. Umeå 1991.

40. Liliequist, Marianne, Nybyggarbarn. Barnuppfostran bland nybyggare i 
Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850–1920. Umeå 1991.

41. Ehrenmalm, Arvid, Resa Igenom Wäster-Norrland Til Åsehle 
Lappmark, Anstäld Uti Julii Månad 1741. Stockholm 1743. Facsimileutgåva 
(under utgivning). Med en efterskrift av Roger Jacobsson.

42. Erixon, Per-Olof, Ett spann över svarta ingentinget. Linjer i Thorsten 
Jonssons prosakonst. Stockholm 1994.

43. Olsson, Björn, Den bildade borgaren. Bildningssträvan och folkbildning 
i en norrländsk småstad. Stockholm 1994.

44. Layton, Ian (red.), Då, nu och sedan. Geografiska uppsatser till minnet 
av Ingvar Jonsson. Umeå 1995.

45. Baudou, Evert, Norrlands forntid – ett historiskt perspektiv. Umeå 1995.

46. Tedebrand, Lars-Göran, Strömming och demografi. Familj och hushåll i 
bottnisk kustbygd 1650–1950. Umeå 1995.

47. Baudou, Evert (red.), Att leva vid älven. Åtta forskare om människor 
och resurser i Lule älvdal. Bjästa 1996.

48. Jacobsson, Roger och Öquist, Gunnar (red.), Vetenskapens rymder. 
Perspektiv och visioner. Forskare reflekterar. Umeå, Stockholm 1997.

49. Pettersson, Helena, Från kulturförening till kunglig 
vetenskapsakademi. Kungliga Skytteanska Samfundet 1956–1967. En 
översikt. Umeå 1998.

50:A Tedebrand, Lars-Göran, Historia och demografi. Valda texter samt 
Lars-Göran Tedebrands tryckta skrifter 1969–1999. En bibliografi. Umeå 
1999.

50:B Lars-Göran Tedebrands tryckta skrifter 1969–1999. En bibliografi. 
Sammanställd av Roger Jacobsson. Umeå 1999.

50:C Lars-Göran Tedebrands tryckta skrifter 1999–2004. En bibliografi. 
Sammanställd av Roger Jacobsson. Umeå 2004.

51. Mårald, Erland; Nordlund, Christer; Pitkä-Kangas, Lari and Åkerberg, 
Sofia (eds.), Nature Improved? Interdisciplinary Essays on Humanity’s 
Relationship With Nature. Umeå 1999.

52. Öhman, Anders (red.), ”Rötter och rutter”. Norrland och den kulturella 
identiteten. Umeå 2001.

53. Nordlund, Christer, Det upphöjda landet. Vetenskapen, landhöjnings-
frågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930. Umeå 2001.
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54:A Linnæus, Carl, Iter Lapponicum. Lappländska resan 1732. Vol. I: 
Dagboken. Utgiven efter handskriften av Algot Hellbom, Sigurd Fries och 
Roger Jacobsson. Umeå 2003.

54:B Linnæus, Carl, Iter Lapponicum. Lappländska resan 1732. Vol. II: 
Kommentardel. Utgiven med kommentarer och register av Ingegerd Fries 
och Sigurd Fries. Redaktör Roger Jacobsson. Under medverkan av Ingvar 
Berg, Dan Bäcklund, Phebe Fjellström, C. E. Jarvis, Bengt Jonsell, Tryggve 
Sköld, och med Linnés egna skrivelser och anteckningar i samband med 
resan. Umeå 2003.

54:C Linnæus, Carl, Iter Lapponicum. Lappländska resan 1732. Vol. III: 
Facsimileutgåva. Utgiven av Roger Jacobsson och Sigurd Fries. Umeå 2005.

55. Nordlund, Christer (red.), Livsföreställningar. Kultur, samhälle och 
biovetenskap. Umeå 2004.

56. Jacobsson, Roger (red.), Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter 
Lapponicum 1732. Umeå/Stockholm 2005.

57. Engelmark, Roger; Larsson, Thomas B. och Rathje, Lillian (red.), En 
lång historia . . . Festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Umeå 2005.

58. Mulk, Inga-Maria & Bayliss-Smith, Tim, Rock Art and Sami 
Sacred Geography in Badjelánnda, Lapponia, Sweden. Sailing Boats, 
Anthropomorphs and Reindeer. Umeå 2006.

59. Grundberg, Leif, Medeltid i centrum. Europeisering, historieskrivning 
och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer. Umeå 2006.

60. Frånberg, Per; Sköld, Peter och Axelsson, Per (red.), Från Lars 
Thomassons penna. Bibliografiska anteckningar 1956–2006. Umeå 2007.

61. Lassila, Mauno och Liljenäs, Ingrid (red.), Med Linné i norr. 
Förändringar i natur och kultur från 1700-tal till våra dagar. Umeå 2007.

62. Rosenqvist, Claes, Artister i norr. Bottnisk och nordnorsk teater och 
underhållning på 1800-talet. Umeå 2008.

63. Hansson, Heidi and Lundström, Jan-Erik (eds.), Looking North. 
Representations of Sámi in Visual Arts and Literature. Umeå 2008.

64. Jacobsson, Roger, Typographic Man: Medielandskap i förändring – 
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