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Förord 
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fulla kommentarer!  

Ett speciellt tack vill jag rikta till mina kära kolleger och vänner Gustav 
Westberg och Johanna Prytz. Tack för att ni delat vägen med mig! Den har 
kanske inte alltid varit rak eller obesvärlig, men med er har den alltid känts 
lättare, och framför allt roligare. Jag vill även tacka Maria Bylin för att du 
tog dig an mig som nybliven doktorand, och Lena Lind Palicki för skratt och 
vänskap. Jonatan Pettersson har under årens lopp bidragit till att göra min 
tillvaro på institutionen ljusare genom vänskap och inspirerande samtal om 
husrenovering, språkhistoria och annat livsviktigt. Ni är alla fantastiska före-
bilder!  
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miljö att bedriva sina doktorandstudier i. Till institutionen hör många värde-
fulla kollegor och vänner som på olika sätt bidragit till att avhandlingsarbetet 
framskridit. När avhandlingsarbetet krävt paus har kaffeautomaten på D6 



 

varit ett säkert vattenhål för trevnad. Tack för att ni generöst delat med er av 
både yrkes- och livserfarenhet!  

Jag vill även rikta ett tack till forskare och doktorander vid Centrum för 
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1 Inledning 

Denna avhandling handlar om Stockholms stads tänkeböcker från perioden 
1476 1626. I tänkeboken samlades den skriftliga dokumentationen över den 
judiciella, kamerala och kommunala verksamhet som ägde rum i den sen-
medeltida och tidigmoderna stadens rådstuga. Tänkeboken berör följaktligen 
olika aspekter av det dåtida stadslivet, och i texterna kan vi till exempel läsa 
om diverse fastighetsaffärer, nya myntbestämmelser, ordningsfrågor, vålds-
brott, arvstvister och skuldärenden. Tänkeböckerna nedtecknades av stadens 
kansliskrivare på svenska, och är på grund av sin omfattning och sitt mång-
sidiga innehåll en ovärderlig källa till ett på folkspråket tilltagande admin-
istrativt skriftspråkbruk. Trots att texterna i mångt och mycket behandlar 
olika teman, och är av olika art, kan den gemensamma kommunikativa kärn-
an i texterna sammanfattas som olika sätt att redogöra för vem som gör, har 
gjort eller ska göra något när. 

Särskilt intressant med denna period och dessa texter är att det tilltagande 
skriftbruket inom rådstugan skapar nya kommunikationssituationer som 
skrivarna blir tvungna att förhålla sig till i skrift. I avhandlingen studeras hur 
man i denna specifika skriftbruksmiljö skapar olika textgrammatiska lös-
ningsförslag på nya kommunikationssituationer inom vilka normer inte ännu 
har etablerats (jfr Berge 1991:138). Jag menar att en närstudie av tänkeboks-
texterna, mot bakgrund av iakttagelser i tidigare forskning om rådstugu-
verksamheten, kan bidra till att fördjupa vår allmänna språkhistoriska för-
ståelse om senmedeltida och tidigmoderna skriftbruksmiljöer samt en på folk-
språket framväxande skriftspråklighet. Avhandlingens övergripande fråge-
ställningar har ett tydligt funktionellt fokus: för vad tas skriften i bruk under 
perioden? Vilket slags språk/språkbruk får representeras i skrift? Hur för-
ändras skriftbruket inom verksamheten i och med att verksamheten för-
ändras?  

1.1 Syfte och innehåll 
Avhandlingen är en diakron språkbruks- och texthistorisk undersökning med 
funktionellt perspektiv. Den har därmed ett empiriskt fokus – tänkeböckerna 
– men den syftar också till att vara ett inlägg i en mer teoretiskt baserad 
diskussion om förhållandet mellan å ena sidan samhällsförändringar och å 
andra sidan språkbruks- och textförändringar: 
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 Avhandlingen har alltså främst ett empiriskt syfte: att beskriva språket i 
Stockholms stads tänkeböcker 1476–1626, hur det förändras eller inte 
förändras och i vilken utsträckning förändringen kan relateras till och för-
klaras utifrån utomspråkliga, samhälleliga förhållanden. Med undantag 
för bibelspråket är 1500-talets svenska relativt obearbetad av den språk-
historiska forskningen, och tänkeböckerna är absolut en av de viktigaste 
källorna till tidens språkbruk i allmänhet, och till administrativt språkbruk 
i synnerhet. Att begripa vad det är för slags texter och att få ett helhets-
perspektiv på dem är därför angeläget. 

 Därtill vill avhandlingen ge ett teoretiskt bidrag till diskussionen om hur 
man kan förstå språkbruks- och textförändringar i ett samhälleligt per-
spektiv. Frågan är central inom den historiskt orienterade sakprosaforsk-
ningen som sedan 1990-talet utvecklats i svensk och nordisk språkveten-
skap. I avhandlingen utvecklas verktyg för att förklara språkliga föränd-
ringsprocesser, med fokus på rådstuguverksamhetens administrativa språk-
bruk.  

De empiriska frågorna tar ett helt dominerande utrymme i undersökningen.  
Efter två inledande kapitel beskrivs och undersöks i fem olika kapitel dels 

olika aspekter av språket i tänkeböckerna, dels relationen mellan språk-
förändring i tänkeböckerna och samhällsförändring: 
 

 I kapitel 3 presenteras och diskuteras tänkeböckernas samhälleliga roll, 
rådstugan som skriftbruksmiljö m.m. Denna del bygger på tidigare forsk-
ning. Den viktigaste poängen med kapitlet är att ge en samlad bild av den 
kontext – både den samhälleliga och den institutionella – inom vilken 
tänkeböckerna tillkommit. 

 I kapitel 4 tas ett helhetsgrepp på texterna med fokus på text och text-
mönster. Syftet är dels att systematisera den heterogena samling texter 
som utgör stadens rådstuguprotokoll, dels att skapa en metodisk utgångs-
punkt för de lexikogrammatiska analyserna som görs i kapitel 5, 6 och 7. 
Systematiseringen resulterar i en språkextern indelning i ärendekatego-
rier, och i en språkstrukturell indelning i diskursnivåer.  

 I kapitel 5 undersöks uttryck för personreferens. Motivet till undersök-
ningen är att en grundläggande uppgift i tänkeböckerna är att kunna be-
skriva vem som gjorde, gör eller ska göra vad. Vilka lexikogrammatiska 
resurser för att hålla rätt på olika personer i olika textskikt används, och 
förändras det över tid? Här visas hur nominalfrasstrukturen för person-
referens utvecklas i två motsatta processer; dels mot en större generalitet 
genom ett ökat bruk av personliga pronomen, dels mot en större precision 
genom ett ökat bruk av mer specifik referens.  

 I kapitel 6 undersöks uttryck för tid och tempus. Motivet till undersök-
ningen är att en grundläggande uppgift i tänkeböckerna är att kunna be-
skriva när något skett, sker eller ska ske. Vilka lexikogrammatiska re-
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surser tas i bruk för att tidfästa och ordna olika skeenden i tid? Här visas 
dels hur nutidssystemet mot slutet av perioden tar större plats i texterna, 
vilket leder till att den språkliga variationen i texterna ökar, dels hur nu-
tidssystemet används för att relevantgöra dåtida händelser i läsarens NU. 

 I kapitel 7 undersöks tre genre- eller tidshistoriska stilistiska variabler 
som på olika sätt får representera ett mer komplext språkbruk, och som 
därför antas kunna säga någonting om den språkliga utvecklingen inom 
tänkeböckerna: juridiska pronomen, ordpar och nominaliseringar. Syftet 
med kapitlet är att försöka ringa in om och hur dessa lexikala resurser 
utnyttjas för att uttrycka mer komplexa betydelseförhållanden. Resultaten 
visar att de olika variablerna tydligt kan kopplas till vissa kategorier av 
ärenden, vilket vittnar om de parallella språkförändringsprocesser som 
sker inom genren under perioden. 

Dessa fem kapitel föregås av kapitel 2, Forskningssammanhang och teoretisk 
ram, och efterföljs av kapitel 8, Sammanfattning och diskussion.  

I kapitel 2 beskrivs avhandlingens övergripande forskningssammanhang 
och teoretiska ramverk. Syftet är att tydliggöra avhandlingens språkveten-
skapliga positionering, samt att ge en övergripande teoretisk ram till analyser 
och resonemang i avhandlingens övriga kapitel. 

I kapitel 8 sammanfattas resultaten från de olika delundersökningarna, 
och likheter och skillnader inom tänkeboksprosan sammanställs och disku-
teras. Tänkeboken sätts även in i ett texthistoriskt perspektiv, där texten som 
rättslig verksamhetsberättelse under en 150 års period diskuteras (se 8.1). I 
kapitlet återkopplar jag även till rådstugan som skriftbruksmiljö och till 
faktorer i verksamheten som har betydelse för det administrativa språk som 
utvecklas inom rådstugan (se 8.2). I 8.3 diskuteras de teoretiska implika-
tionerna av studien. Avslutningsvis återknyter jag till syftesformuleringarna 
och kommenterar på vilket sätt avhandlingen bidragit till det språkhistoriska 
forskningsfältet (se 8.4).   

1.2 Språkvetenskaplig positionering  
I avhandlingen antas ett funktionellt perspektiv på språkbruk, och jag för 
fram tesen att den språkliga heterogeniteten i tänkebokstexten i hög grad är 
motiverad av en samverkan mellan faktorer såsom verksamhetskontextuella 
omständigheter, administrativ skriftspråkstradition och textstruktur. Jag har 
valt att definiera avhandlingen som en diakron språkbruks- och texthistorisk 
undersökning med funktionellt perspektiv. Denna etikettering kan tyckas 
otymplig, men den ringar väl in den språkvetenskapliga positioneringen. 
Undersökningen är alltså språkbrukshistorisk med tonvikt på bruk av texter 
och textgrammatik. De teoretiska utgångspunkterna finns huvudsakligen 
inom den sociokulturella språk- och texthistorien alternativt sociohistoriska 
språkvetenskapen (t.ex. Teleman 1985, se även Svensson 1981, Santesson 
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1986, Pettersson 1992, Ledin 1995, Nevalainen & Raumolin-Brunberg (red.) 
1996, Johnson 2003, Falk 2011), varav benämningen språkbrukshistoria. En 
del av denna är den sociokulturella texthistorien (representerat genom t.ex. 
sakprosaprojektet och new literacyforskningen), vilket motiverar benäm-
ningen texthistoria. Det funktionella perspektivet hämtar jag företrädesvis 
från Michael Halliday (t.ex. Halliday 2004), även om de språkliga analys-
erna inte nämnvärt gör bruk av de analytiska kategorier som utvecklats inom 
systemisk-funktionell grammatik (SFG alt. SFL). Till grund för en funk-
tionell språksyn ligger relationen mellan språk och kontexter eller sociala 
situationer (Englund & Ledin 2003:16, Holmberg & Karlsson 2006:12). Här 
finns således ett starkt fokus på språket som handling och som en oskiljaktig 
del av historiska och kulturella processer. Genom att se på språket som del 
av ett sociokulturellt sammanhang erbjuds även vidare förklaringsramar till 
språklig variation (jfr Teleman 1985:65). Analyserna i denna avhandlings-
studie visar exempelvis tydligt att det språkbruk som vid ett första möte kan 
uppfattas som heterogent och slumpmässigt, i mångt och mycket kan för-
klaras som motiverat och funktionellt utifrån specifika omständigheter i 
språkbrukssituationen. 

Innebörden av begreppet texthistoria är omdiskuterad (se Svensson 2005, 
Wendt 2012). I denna avhandling används begreppet dels för att belysa 
avhandlingens fokus på en enskild typ av text, dvs. tänkebokstexten, dels för 
att understryka sambandet med den sociokulturella traditionen inom vilken 
analysen av texten görs i nära anslutning till en analys av de omständigheter 
inom vilka texten tillkommit (Svensson 2005:63). Avhandlingen kan således 
läsas som en studie över perspektiv på språkanvändning, med fokus på 
skriftspråksbruk inom stadsförvaltningen och relationen mellan tänkeboks-
text och rådstugukontext.1 Därigenom avser avhandlingen att bidra till vår 
kunskap om språkbruksförändring i relation till en verksamhet i förändring, 
tolkat utifrån mitt specifika material. 

1.3 Stockholms stads tänkeböcker 
Tänkeböckerna består av en relativt disparat samling administrativa texter 
och är skrivna i en tid som präglas av förändring. Under senare delen av 
1400-talet, dvs. startpunkten för denna undersökning, var den skriftliga 
dokumentationen visserligen en väletablerad del av stadskansliets arbete, 
men variationen bland texterna under undersökningsperioden visar tydligt att 
vi har att göra med en verksamhet inom vilken synen på vad som är en re-
levant text hela tiden omförhandlas. Det kanske tydligaste exemplet är brott-

                                                      
1 Paralleller finns således även i viss mån med språkhistorisk-stilistiska undersökningar som 
exempelvis Pettersson 1992. Men eftersom min undersökning i högre utsträckning fokuserar 
på semantiska aspekter av språkbruket, värjer jag mig från att benämna min undersökning för 
stilhistorisk. Undersökningarna i kapitel 7 har dock tydliga rötter i en mer stilistisk tradition.    
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målens omfattning. 1476 består ett brottmål av i genomsnitt 27 ord/ ärende, 
medan liknande ärenden 150 år senare, 1626, beskrivs med 450 ord/ ärende. 
Både den synkrona och diakrona variationen tyder på att textnormerna och 
normerna för textgrammatiken förändras under undersökningsperioden (jfr 
Berge 1991:139). Vi har att göra med texter och ett språkbruk som till-
kommit i en tid då normsystemet för dessa texter både utformas och omför-
handlas. Samtidigt finns texter i tänkeböckerna med tydliga rötter i den tid-
igare etablerade diplomgenren. Dessa texter behandlar främst olika typer av 
egendomstransaktioner, i vilka åtminstone delar av innehållet, men även i 
viss mån den språkliga utformningen, regleras i Magnus Erikssons landslag 
(MEL): 2 

§. 1. Huar sum laghmaþer ællæ hæræzhöfþonge giua sit bref a iorþa köp ællæ 
skipte, þa skulu þe næmna þem i breuno viþer köpas, ok sua þem þer æru 
fasta aat, ok þe iorþ han köpir, ok huar hon ligger, ok huru mykin hon ær, ok 
huru manga {paninga} [pæninga] han före giuer. Skiptas þe iorþum viþer, þa 
skulu baþæ iorþer næmnas i breueno, {he} [þe] han taker ok han honum före 
giuer, æ huat helder hon ær innan hæræþis ællæ vtan; giuas þer pæninga til, 
þa skal þem i breueno næmna, huat pæningum han tok huru mange þe varo, 
ok i huat stykkiom. (MEL Jb 21:1 (enl. AM 51).)  

Bland de texter som berörs av ovanstående lagrum finns en tydligare diakron 
konstans och konventionaliseringsgrad, till både innehåll och språklig dräkt, 
än i de typer av mål som saknar liknande riktlinjer. Det är tydligt att de olika 
verksamheter som stadsskrivaren har som uppgift att beskriva i tänkeboken 
präglas av en rad olika skrivprocesser. Skrivaren måste dels förhålla sig till 
en etablerad texttradition, dels hitta former för att i skrift kunna beskriva nya 
erfarenheter. Rådstugan kan karaktäriseras som en skriftbruksmiljö inom 
vilken skrivaren har att förhålla sig till olika språkbruksvillkor. En rimlig ut-
gångspunkt är att undersökningen kommer att påvisa flera parallella språk-
förändringsprocesser i materialet.  

Till både omfång, innehåll, form och stil består tänkeböckerna av en 
heterogen samling texter. De språkliga skillnaderna blir särskilt fram-
trädande när man jämför egendomsöverlåtelsernas formelbundna språkbruk 
med de ibland grova förolämpningarna i brottmålens vittnesskildringar, se 
(1) och (2). 

(1) Samma dagh kom för rättenn wällachtadh Cortt Witthollt borgare här i 
stadenn, giffwanndes tillkänna, att hann för någre åhr sedann hafuer 
sålldt och uplåtet Jörenn Logann, ett huus och liggiannde grund, beläget 
uti Jost von Hattingens gränd, näst nedan före Mårttenn Nillssonns huus, 
medh effterfölliannde conditioner förordh och willkor, att där Jörenn 
Logenn, hanns hustro, barnn och arffuinngar, eller huem som ägande är 
eller blifuer nu eller i framtijdenn till samma huus, willia sellia thet tå 

                                                      
2 Se även Jordabalken, flock 20. Enligt Inger Larsson (2015-06-01 p.k.) är det troligt att be-
stämmelserna i MEL även tillämpades i städerna.  



 20 

schole the dett först heembiuda Cortt Witthollt, hanns kere hustro, barnn 
och arffwinngar, eller huem som ägande är eller blifuer till hanns 
sätehuus där geent emoot liggianndes, som wijdhere af siellfue stadz-
brefuett är till att see och förnimma. […] (STb 1626) 

(2) Då sade Annders på sijnn finscha: Joda häffwu wittu, repeterandes desse 
ordh andre reesann. Då suarade accis tiänarenn: Om iagh wille, då 
schulle iag hugga sönder huffwudet på digh och gick där medh uth. […] 
(STb 1626) 

I mångt och mycket är det denna språkliga heterogenitet som utgör mater-
ialets särart. Exempelvis Lena Moberg (1989:16) beskriver tänkeböckerna 
som ”unika” dokument: 

Som språkliga dokument är tänkeböckerna unika, dels genom sin stilistiska 
spännvidd från kanslispråkligt, opersonligt formelspråk i egendomsöverlåt-
elser och rättsutslag till ledigt, vardagligt språk, inte sällan grovt lågspråk, i 
vittnesmålens ögonblicksskildringar. (Moberg 1989:16)  

Till detta bör den diakrona spännvidden i materialet lyftas fram. Det är 
exempelvis stora skillnader i det språkbruk som möter oss i brottmål från 
1400-talet och brottmål från 1600-talet. Den språkliga heterogeniteten är 
både synkron och diakron.   

1.4 Utgångspunkter för studien: tiden, verksam-
heten, texten och språket 
Tiden för undersökningen spänner över en tid då både staden och stadens 
kansliverksamhet genomgår stora förändringar. Den senmedeltida och tidig-
moderna tiden är en dynamisk period i Sverige (och i Europa) med stora 
samhällsstrukturella förändringar som exempelvis centraliseringen av stats-
makten och reformationen. Perioden kan bäst karaktäriseras som en bryt-
ningstid, där reglerna för människornas samvaro i samhället i grunden för-
ändras och omförhandlas (Letzter (red.) 2012:7). Det medeltida samhället 
ersätts av det tidigmoderna, katolicismen byts mot protestantismen som 
statsreligion, en ny statsapparat växer fram, en katolsk latinsk skriftkultur 
överges mer eller mindre och en ny tar långsamt form, rättspraxis och rätts-
syn förändras och formen för juridisk verksamhet ändras. De utomspråkliga 
förändringarna kan även antas ha spelat en stor roll för det svenska språk-
brukssamhället och för användningen av folkspråket i skrift. Samhället blir 
efter hand allt mer skriftberoende; centraliseringen bidrar till en radikal 
ökning av administrativa dokument som kan kopplas till förvaltnings-
verksamhet, och reformationen bidrar till att folkspråket i högre utsträckning 
även börjar används inom den kyrkliga domänen, med översättningarna av 
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Nya Testamentet 1526 och Gustav Vasas bibel 1541.3 Under periodens 
början existerar inte en standardiserad svenska, men översättningen av 
Gustav Vasas bibel brukar framhållas som ett viktigt steg på vägen mot ett 
enhetligare skriftspråk.4 Avsaknaden av en enhetlig skriftlig riksstandard i 
kombination med en i samhället tilltagande skriftlig produktion, gör att 
1500-talet kan karaktäriseras som en relativt rörig period i svensk språk-
historia, inom vilken konventioner för vad som är ett adekvat språkbruk 
prövas på språkets alla olika nivåer, samt i olika genrer och verksamheter. 
Stadsskrivarna hade antagligen en svår uppgift att fylla när nya praktiker och 
verksamheter på olika sätt skulle förvandlas till skriftliga utsagor.  

De stora samhälleliga omdaningarna får även konsekvenser för rätts-
praktiken, även om Magnus Erikssons land- och stadslag, men även Kristof-
fers landslag, fortsätter att gälla som de huvudsakliga rättskällorna fram till 
utgivningen av 1734 års lag. Ett tydligt exempel på statsmaktens ökade 
kontroll över rättspraxis är inrättandet av de kungliga hovrätterna på 1600-
talet. I Stockholm består stadens rättssystem under undersökningsperioden 
av rådstugurätten, som är invånarnas huvudsakliga rättsinstans, torgrätten 
(senare kämnärsrätten), höga nämnden (alt. konungsnämnden) fr.o.m. 15605 
och Svea hovrätt fr.o.m. 1614.6 Rådet i rådstugan hade två huvudsakliga 
uppgifter: att fungera som stadens högsta dömande myndighet och att fatta 
administrativa beslut (Gustafsson 2006:88). Rådets dubbla funktion åter-
speglas även i de texter som producerades inom verksamheten, vilka alltså är 
av både judiciell och administrativ art. Mer specifikt sträcker sig innehållet i 
tänkeböckerna över civil- och tvistemål, brottmål, förvaltningsärenden, 
diverse egendomstransaktioner och andra frågor som rör stadens admin-
istration, såsom byggnationer, handel, industri och sociala förmåner (Larsson 
& Palm 2010:60). I Sverige började man föra tänkeböcker under senare 
delen av 1300-talet; den äldsta bevarade anteckningen är daterad 1381 och 
finns i Kalmar stads tänkebok. Att föra anteckningar från städernas råds-
sammankomster blev dock inte allmänt brukligt förrän under senare hälften 
av 1400-talet. Tänkeböckerna löper över ett ämbetsår och skrevs huvud-
sakligen på folkspråket, även om vissa inslag av främmande språk, före-
                                                      
3 Exempelvis utgör riksregistraturet från Gustav Vasas tid 29 tryckta band i serien Handlingar 
rörande Sveriges historia, Riksarkivet. För Stockholms förvaltningsärenden finns även andra 
sammanställande skrifter, exempelvis jordböcker (för fastighetsärenden), skotteböcker (för 
skatteinkomster), kämnärsräkenskaper, ämbetsböcker (anteckningar över stadens ämbetsmän) 
(Moberg 2010:109, se även Larsson & Palm 2010:60–62 för en översikt över handlingar som 
producerades i staden under medeltiden). 
4 Under senmedeltiden växer dock olika normativa skriftbrukstraditioner på svenska fram, av 
vilka Vadstenanormen är den mest framträdande och även den som anses ha haft stor betyd-
else för det så småningom framväxande riksspråket i skrift (Nordling 2002:32, Pettersson 
2005:158).  
5 Den höga nämnden var högsta rättsinstans med undantag av de fall då avgörandet av ett 
dödsstraffs verkställande lämnades till kungen personligen (Lager-Kromnov 1992:232–233).  
6 I vissa extrama fall kunde även riksdagen fungera som rättsinstans (Lager-Kromnov 1992: 
232) 
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trädesvis lågtyska och latin, förekommer. Stockholms stads tänkeböcker är 
det i särklass mest omfångsrika bevarade tänkeboksmaterialet i Sverige. Det 
består av 11 volymer från medeltiden (1474–1520) och 53 volymer från 
nyare tiden (1524–1660).7  

De svenska tänkeböckerna bygger, likt mångt och mycket inom den sven-
ska rättsapparaten, på mönster från en europeisk förvaltnings- och rättskultur 
(Gustafsson 2006).  Särskilt har de tyska städernas stadsböcker framhållits 
som norm när det kommer till innehållsmässiga och terminologiska likheter 
(Moberg 1989:22, se även Mähl 2010:9). I de texter som framför allt be-
handlar olika former av jord- och fastighetsägande finns även tydliga retor-
iska och stilistiska kopplingar till medeltida diplomspråk och till Stockholms 
medeltida jordebok, exempelvis i form av återkommande fasta fraser. Tänke-
boken som text har följaktligen inte uppstått ur intet, utan tydliga paralleller 
till en redan etablerad skriftkultur finns – språkbruket kan således ses som 
delar av en mer omfattande och långvarig process (jfr Linell 2011: 89). Den 
synkrona och diakrona heterogeniteten vittnar dock om att vi har att göra 
med texter och språkbruk i förändring. Att koppla ett helhetsgrepp om denna 
genre är därför en viktig forskningsuppgift för att vi ska kunna förstå vad det 
är för texter och vilket typ av språk vi har att göra med. Denna avhandling 
ämnar fylla en del av den forskningslucka som finns i vår kunskap om dessa 
texter, och om 1500-talets skriftbruk i allmänhet.  

I avhandlingen ligger fokus på det källmaterial som brukar benämnas 
renovationer alternativt renskrifter. Renskrifterna kan enkelt definieras som 
den slutgiltiga produkten av en mer sammansatt skrivprocess (se 3.3.3). 
Texterna är således inte ett exempel på fritt eller förutsättningslöst skrivande, 
utan de är resultatet av en relativt komplex institutionaliserad skrivprocess 
(jfr Lönnroth 2007a:192–193). Totalt har sju tänkeböcker från perioden 
1476–1626 analyserats, valda med cirka 25 års mellanrum: 1476, 1499, 
1525, 1550, 1575, 1600 och 1626. Det excerperade materialet består av 
hundra ärenden från respektive årgång, dvs. 700 ärenden om totalt cirka 
76 300 ord (se 4.1).  

Inom tidigare forskning har Stockholms stads tänkeböcker framför allt 
intresserat forskare inom den historiska disciplinen (se t.ex. Ericson 1988, 
Gustafsson 2006). Inom nordistiken omnämns tänkeböckerna visserligen 
som viktiga källor till dåtida språk, i synnerhet kanslispråk, och viss forsk-
ning har ägnats materialet (t.ex. Ljunggren 1967, Svanlund 1988, Moberg 
1989, Carlquist 2000). Med tanke på den viktiga forskningsinsats som 
fokuserat på medeltida textproduktion och medeltida skriftbruksmiljöer (t.ex. 
Andersson 1993, 2001, Söderberg & Larsson 1993, Carlquist 1996, 2002, 
Johnson 2003, Larsson 2003, Åström 2003), är staden som skriftbruksmiljö 
och den textproduktion som där tar form och växer fram under senmedeltid 

                                                      
7 Periodindelningen kan diskuteras. Här följer jag den indelning av Stockholms stads tänke-
böcker som görs av Svensson i KLNM: tänkeböcker.  
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och tidigmodern tid, inte särskilt väl kartlagd (se dock Larsson 2014). 1500-
talet är över lag en relativt outforskad period i svensk språkhistoria (se 
2.1.1). Detta kan tyckas aningen förvånande eftersom tillgången på käll-
material både är gynnsammare och mer diversifierad än under den relativt 
väl undersökta fornsvenska perioden. Genom att undersöka texter från en 
och samma genre från slutet av 1400-talet till början av 1600-talet ämnar jag 
bidra till vår språkhistoriska kunskap om förändringar och variation i denna 
brytningstid i svensk språkhistoria i allmänhet, och om textproduktion och 
skriftbruk inom Stockholms rådstuga i synnerhet.  

1.5 Centrala begrepp 
I detta avsnitt redogör jag för några återkommande centrala begrepp i av-
handlingen. Begreppen presenteras i bokstavsordning. 

Administrativ skriftkultur 
Tänkeböckerna är brukstexter som producerades inom stadskansliet för att 
dokumentera och administrera rådstugans rättsliga och förvaltningsrelaterade 
verksamhet. På så sätt är texterna exempel på hur skrift används och etab-
leras inom en specifik kultur, dvs. stadsadministrationen. Inom skriftkultur-
forskningen har man intresserat sig för hur och varför sakprosa etableras i en 
skriftkultur, och varför den utvecklas och ändrar sig (jfr Berge 2004:5). 
Skriftkultur används här med samma innebörd som hos företrädare för det 
som brukar kallas new literacy (t.ex. Street 1984). Begreppet användas för 
att förtydliga texternas och skriftbruksmiljös koppling till tidigare svensk 
och nordisk forskning om (i huvudsak medeltida) administrativt skriftbruk 
(t.ex. Larsson 2003, 2014, Nedkvitne 2004, 2005).  

Diskurs 
Begreppet diskurs återkommer med jämna mellanrum i framställningen. 
Även om avhandlingen i sig inte direkt är inriktad på att genom textanalys 
blottlägga historiska diskursiva praktiker i kritisk bemärkelse (se t.ex. Svens-
son 1997, Westberg 2016), är ändå diskursbegreppet användbart för att det 
belyser en socialkonstruktionistisk syn på kunskap. Diskursbegreppet an-
vänds således för att markera att olika sammanhang antas skapa (i viss mån) 
olika sätt att se på verkligheten, men även olika språkliga uttryck. Texter kan 
på så sätt ses som en reproduktion av mänsklig erfarenhet, som i sin tur 
reproducerar diskurser. En juridisk diskurs antas i detta hänseende i viss ut-
sträckning både vara bärare av andra erfarenheter, och realisera andra språk-
liga uttryck, än en vardaglig diskurs. Här finns alltså kopplingar till register 
(se nedan), även om man i en diskursanalys snarare är intresserad av att 
metodiskt blottlägga sätt att se på och konstruera omvärlden, än att ringa in 
hur texter på ett lexikogrammatiskt plan kan relateras till varandra. I avhand-
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lingen används diskurs först och främst i och med diskursnivåbegreppet, se 
nedan. 

Diskursnivå  
En central metodologisk utgångspunkt är att tänkebokstexterna i olika om-
fattning ger uttryck för olika kommunikativa skikt. I avhandlingen används 
begreppet diskursnivå alt. diskurssituationell nivå (se 4.3) för att ringa in att 
de olika skikten skiljer sig åt gällande sammanhang, sändare och mottagare; 
de representerar så att säga olika diskurser.  

Register 
Ett centralt SFL-begrepp i avhandlingen är register. I Halliday (2004:27) be-
skrivs register som en funktionell varietet av språket som kan kopplas till en 
specifik situationstyp. Som exempel nämner Halliday (2004:28) bruket av 
tempusformen futurum som i högre grad förknippas med väderleksrapporter 
än med berättelser. Att texter liknar varandra antas alltså i hög utsträckning 
bero på att de delar samma register, men också att de realiserar liknande 
kontexter. En viss situation antas alltså medföra ett visst register. Jag an-
vänder registerbegreppet för att diskutera språklig variation – både synkron 
och diakron – och hur denna språkliga variation kan tolkas som funktionellt 
motiverad utifrån specifika kontextuella förhållanden (se bl.a. 8.3.2).  

Språkbruksmiljö 
En språkbruksmiljö, alt. diskursgemenskap kan ses en uppsättning språk-
situationer – i tal och/eller skrift – som delas av en grupp människor som har 
ett gemensamt mål av något slag och som interagerar med varandra (jfr 
Swales 1990 och begreppet discourse community, se även Josephson 1991: 
7–8). Poängen med begreppet är att sätta fokus på att språket och språk-
förändringar i hög grad är kopplade till den specifika miljö (/kontext) inom 
vilket kommunikationen äger rum. Språkbruket är på så sätt inte frikopplad 
från det sammanhang den ingår i, utan ses som beroende av de språkliga 
resurser som den specifika miljön erbjuder. I avhandlingen visar jag exem-
pelvis hur både en etablerad diplomnorm och vardagsspråket används som 
resurser i tänkebokstexterna.  

Verksamhet 
I avhandling används emellanåt begreppet verksamhet, oftast i betydelsen 
’rådstugan som verksamhet’, för att fästa uppmärksamhet på att vi har att 
göra med texter som är representationer av en mycket specifik institutionell 
miljö (/verksamhet). Min användning av begreppet verksamhet används allt-
så inte betydelsen verksamhetsanalys, dvs. såsom den används inom inter-
aktionell lingvistik (jfr t.ex. Linell 2007, Lim Falk 2008). Däremot finns 
tydliga paralleller, bl.a. gällande kontextens betydelse för kommunikationen. 
Den diskursnivåmodell som presenteras i 4.3 bygger exempelvis på tanken 
att de olika diskursnivåerna representerar olika kommunikativa situationer 
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(skrivna eller talade), och att detta får konsekvenser för de språkliga realis-
eringarna. 

Ärendekategori 
Begreppet ärendekategori bygger på en funktionell beskrivning av innehållet 
i tänkeböckerna och används i avhandlingen dels för att systematisera mater-
ialet, dels för att synliggöra att det juridiska innehållet skapar olika kom-
munikativa behov (se 4.2).  
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2 Forskningssammanhang och teoretisk 
ram 

I detta kapitel sätts avhandlingen in i ett vetenskapligt sammanhang, både 
forskningsmässigt (2.1) och teoretiskt (2.2).  

2.1 Forskningssammanhang 
Min undersökning rubriceras som en diakron språkbruks- och texthistorisk 
undersökning med funktionellt perspektiv. I forskningsöversikten ges i en 
första del en summarisk genomgång av språkhistorisk forskning med fokus 
på svenskt 1500-tal (2.1.1), här presenteras både systemorienterad och mer 
funktionellt driven forskning. I en andra övergripande del redogörs för 
språkbruks- och texthistorisk forskning (2.1.2). I avsnittet behandlas i 
huvudsak forskning som undersökt språkbruk genom svenska texter, eller 
som på ett eller annat sätt kan vara relevant för arbetet med svenska hist-
oriska texter. Med historiska texter avses texter producerade tidigare än 
slutet av 1800-talet. I det avslutande avsnittet (2.1.3) tar jag upp forskning, 
nordisk såväl som angloamerikansk, med fokus på rättshistoriskt material.  

Forskningsöversikten syftar till att sätta in avhandlingens empiriska och 
teoretiska syften i ett större perspektiv. I de inledande delarna till kapitel 4–7 
presenteras sedan tidigare forskning som mer specifikt kan kopplas till de 
olika delundersökningarna.  

2.1.1 1500-talet i svensk språkhistoria 
Undersökningen omfattar en period i svensk språkhistoria som är tämligen 
outforskad, nämligen brytningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid. 
Traditionellt dras gränsen mellan fornsvensk period och nysvensk period 
1526. Denna typ av skarp språkgräns baseras huvudsakligen på yttre krite-
rier. Som Gertrud Pettersson (2005:125) understryker har denna form av 
gränsdragning däremot ofta liten reell förankring i den mer komplicerade 
språkliga verkligheten, utan syftar snarare till att påvisa yttre omständigheter 
som antas skapa nya förutsättningar för språkbruket, eller kanske snarare 
skriftbruket. (För en problematiserande diskussion om den språkhistoriska 
periodindelningen, se t.ex. Bandle 2000, Ralph 2000, Teleman 2000.) I detta 
avseende är exempelvis genombrottet för boktryckarkonsten i Sverige i och 
med utgivningen av Nya testamentet (1526) och Gustav Vasas bibel (1540–
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41) mycket centrala händelser i det svenska språkbrukssamhället (se diskus-
sion i 8.2.1).  

De språkhistoriska studier som gjorts på material från senmedeltid och 
tidigmodern tid visar dock att större språkliga systemförändringar antingen 
sker innan 1500-talet, eller efter. Exempelvis visar Herbert Davidsson (1990) 
att svenskan har ett fyrgenussystem under hela perioden 1500–1900. Cecilia 
Falk (1993) visar att bruket av icke-referentiella subjekt tydligt minskar i 
texter från och med 1600-talet, och Henrik Rosenkvist (2004) visar att det 
tycks finnas två perioder då konditionala bisatsinledare uppstår i svenskan: 
1250–1300 och 1650–1750. Ur ett systemperspektiv skulle en mer rimlig 
språkhistorisk periodindelning alltså omfatta fornsvensk period fram t.o.m. 
cirka 1375 och yngre nysvenska efter 1600/1700.  

Även Jonatan Pettersson (u.u.) för en diskussion om gränsen mellan forn-
svensk och nysvensk period. Pettersson utgår från fornsvenska och ny-
svenska bibelöversättningar och menar att de moderna lexikala drag som ut-
märker NT1526 svårligen kan tolkas som en direkt reaktion på reforma-
tionen, utan att de snarare är en produkt av ett språkbruk som funnits i högre 
socialgrupper i Stockholm sedan slutet av medeltiden.  

I avhandlingen undersöks språkbruksförändring från senmedeltid in i 
tidigmodern tid. Detta är, som framgår av forskningsöversikten, relativt 
ovanligt inom den texthistoriskt inriktade forskningen. Vanligen begränsas 
studierna till en historisk period, oftast medeltid eller 1700-tal och framåt (se 
dock Davidson 1990 och Wendt 2012). 1500-talet är över lag en relativt 
outforskad svensk språkhistorisk period när det kommer till diakrona text-
historiskt inriktade studier. Vissa mer specifika aspekter av 1500-talsspråket 
är dock undersökt, såsom bibelspråket (Lindqvist 1918, Wessén 1927, Sjö-
gren 1949), Gustav Vasas brevspråk (Wennström 1941), Olaus Petris språk 
(Svanberg 1935, Palmér 1942, Falk 2002), Peder Månssons språk (t.ex. 
Smedberg 1920, Nordling 2002, Nord 2010), Hemming Gadhs språk 
(Gustafson 1950), ortografi (Zheltukhin 1996, Larsson 2005), syntax (t.ex. 
Svanlund 1988, Falk 1993, Rosenkvist 2004, Larsson 2009, Petzell 2014, 
2016), språkkontakt/tvåspråkighet (t.ex. Wessén 1970, Elmevik 1979, 
Braunmüller 2002, Elmevik & Jahr (red.) 2012). Utvalda delar av tänkeboks-
materialet har även använts inom den historiskt inriktade syntaxforskningen 
(t.ex. Rosenkvist 2004, Larsson 2009), men även inom historiskt inriktad 
variationslingvistik (Davidsson 1990). Min forskning fyller således även en 
lucka om 1500-talets språkhistoria.   

2.1.2 Texthistorisk forskning 
Texten är det gemensamma forskningsobjektet inom historisk textforskning, 
som i övrigt är ett mångskiftande fält. I exempelvis Svensson (2005) sam-
manfattas dagens svenska texthistoriska forskning i fem olika forsknings-
inriktningar: sortering av texter, beskrivning och karaktärisering av olika 
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texttyper, bedömning och tolkning av texter, studier av språkbruksföränd-
ringar via texter, samt studier av språkbruksvillkor. I Nord (2008:31–34) 
görs en liknande summering av de svenska sakprosaforskningstraditionerna, 
och intresseområdena sammanfattas i tre teman: textens uppbyggnad (text-
lingvistik och multimodalitetsforskning), textens roll i ett visst sammanhang 
(litterär stilistik och diskursanalys) samt texters användning (kommunika-
tionshistoria och bokhistoria).8 Till detta bör läggas den filologiska tradi-
tionen med betydligt äldre rötter. Inom den klassiska filologin har man 
främst intresserat sig för texters proveniens och beroendeförhållanden till 
tidigare förlagor (t.ex. Moberg 1984, Wiktorsson (red.) 2011), men sedan 
90-talet har forskarna även intresserat sig för den enskilda handskriften och 
för materiella förutsättningar för handskriftskulturen (t.ex. Åström 2003, 
Carlquist 2007, Hedström 2009, Kleivane 2010, Bäckvall 2013, Backman 
2017).9  

I Sverige, men även i Norge, har 90-talets sakprosaforskning fokuserat på 
texter från företrädesvis 1750 och framåt (se Melander & Olsson (red.) 2001 
och Englund & Ledin (red.) 2003 för sammanfattningar av projektet Svensk 
sakprosa, se Johnsen & Eriksson 1998a, b och Berge (red.) 2001 för pre-
sentationer av de norska sakprosaprojekten). Projektet Svensk sakprosa är 
dock inte det enda svenska projektet som undersökt förhållandet mellan text 
och kontext och mellan språkförändring och andra samhälleliga förändring-
ar. Tidigare satsningar är projekten Nysvensk språkhistoria i samhälls-
belysning (Lund) och Facktexter under 1900-talet (Uppsala).10 I samman-
hanget bör Gertrud Petterssons (1992) studie om lagspråk och samhälls-
utveckling särskilt nämnas. Metodiskt bygger Pettersson (1992) på Ulf Tele-
mans (1985) modell över språkhistoriska processer, med speciellt fokus på 
relationen mellan språkbrukssituationen och texten. Ett huvudresultat är bl.a. 
att lagspråket under 1800-talet blir mer komplicerat i takt med yttre krav på 
att lagtexten ska uttrycka en tydligare systematik och explicithet, men att 
1960-talets språkstyrande åtgärder leder till en viss förenkling av de språk-
liga uttrycken – språkförändringarna har tydliga funktionella orsaker.  

Även Nils Jörgensens (1987, 1990) textstrukturella studier av de nordiska 
medeltidslagarna och medeltida svensk historiografi bör nämnas. Ett resultat 
i Jörgensen (1990) är att kungalängderna och annalerna har en starkt konven-
tionaliserad deskriptiv textstruktur, medan rimkrönikorna har fler kommun-
ikativa inslag. Texter med ett högre bruk av anföring antas även vara yngre; 
förekomst av anföring ses alltså som ett mer modernt textdrag.  

                                                      
8 Ytterligare sammanfattande översikter över det svenska textforskningsfältet ges i Ledin 
(1999) och Karlsson (2007). 
9 I Haugen (2013:86) beskrivs skillnaderna mellan den traditionella filologin och ny-/material-
filologi som en skillnad mellan ett normativt och ett deskriptivt förhållningssätt till medeltida 
text. 
10 Båda projekten var i huvudsak verksamma under 1980-talet och tidigt 1990-tal. 
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Genom det svenska sakprosaprojektet har vi både fått en större kunskap 
om enskilda texttyper och genrer (i urval veckopressen (Ledin 1997b, 2000), 
husliga handböcker (Mårdsjö 1996, 2001), pamfletter (Gustafsson 1998), 
pedagogiska texter (Ajagán-Lester 1997, Ekvall 1997), religiösa traktater 
(Josephson 1997)), och om olika diskursiva praktiker (i urval socialpolitisk 
diskurs (Svensson 1997), politisk diskurs (Gustafsson 1998), rasbiologisk 
diskurs (Ajagán-Lester 1997, 2000). Se även Westberg (2016) för en aktuell 
diskurshistorisk studie om föräldraskapsdiskurser. Utanför ramarna för större 
sakprosaprojektet har historiska texter även intresserat mer socialkonstrukt-
ivistiskt inriktade forskare. På senare år har forskare framför allt inspirerats 
av kritisk diskursanalys (Ajagán-Lester 2000, Rahm 2001, Gustafsson 2009, 
Westberg 2016) och/eller multimodalitetsanalys (Pettersson 2000, Nord 
2008, Bianchi 2011).  

Gemensamt i ovannämnda ganska mångskiftande forskning är hur textens 
funktion i olika sammanhang kan observeras i språkbruket. Framträdande i 
analyserna är textkonstituerande faktorer som exempelvis kohesion och/eller 
koherens (t.ex. Melander 1991, Näslund 1991, Josephson 1997, Nord 2008, 
Sandelin 2014), textstruktur (t.ex. Pettersson 1992, Ledin 1995, Gustafsson 
2009) och tematisk organisation (t.ex. Melander 1991, Nord 2008, Gustafs-
son 2009), men även olika ideationella och interpersonella aspekter som per-
spektiv (t.ex. Pettersson 1992, Ajagán-Lester 1997) och röster (t.ex. Ledin 
1995, Rahm 2001) analyseras.  

Tydliga paralleller finns även med Kjell Lars Berge (1990, 1991) och 
hans ”sosiotekstologiska” forskning. I denna avhandling läggs däremot 
större tyngd på lexikogrammatiska dimensioner än på textstruktur.  

I den första volymen (Mønster) av ett nyligen utgivet norskt språkhistor-
iskt referensverk (Sandøy (red.) 2016) behandlas norsk text- och genre-
historia i ett särskilt kapitel. Tyngdpunkt ges åt sakprosatexter som ansetts 
ha spelat en särdeles stor roll under de olika perioderna. Från medeltiden 
nämns t.ex. helgonlegender, lagtexter, historiska krönikor och diplom.    

Till den texthistoriska forskningen hör även den gren som inriktat sig på 
skriftbruksmiljöer och frågan om literacy. Literacyforskningen har i synner-
het intresserat sig för tidigt etablerade skriftbruksmiljöer som kyrka och 
kloster (med fokus på Vadstena kloster) (Andersson 1993, Carlquist 1996, 
2007, Lindell 2000, Hedström 2009, Dverstorp 2010, Johansson 2010) och 
administration (Utterström 1968, Söderberg & Larsson 1993, Larsson 2003, 
2009, Nedkvitne 2004, 2005). I Larsson (red.) (2010) ges även en samlad 
bild över den medeltida svenska skriftkulturen. I Söderberg & Larsson 
(1993:15) sammanfattas de viktigaste forskningsfrågorna inom (new) lite-
racyforskningen i fyra övergripande teman: kontakt med skrift, attityd till 
skrift, användning av skrift, samt skriv- och läsfärdighet. I min forskning 
finns tydliga beröringspunkter med i synnerhet frågor om användningen av 
skrift och attityd till skrift inom en specifik språkbruksmiljö, i mitt fall 
Stockholms rådstugurätt.  
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Till skillnad från ovannämnda arbeten finns i mina analyser ett mer sys-
tematiskt fokus på språkbruk och på lexikogrammatiska dimensioner av 
språkanvändningen – här finns således metodiska paralleller med mer stil-
historiskt inriktade studier (t.ex. Ledin 1997, Wendt 1997, 1998) i vilka stil-
analyserna ofta är en del av en större studie med bredare frågeställningar (jfr 
Nord 2008:33, not 16). Men eftersom jag i huvudsak är intresserad av rela-
tionen mellan lexikogrammatiska realiseringar, text och verksamhet finns 
den teoretiska anknytningen snarast till funktionell textanalys (se vidare 
2.2.1).   

2.1.3 Historiskt domstolsmaterial i forskningen 
I detta avsnitt presenteras forskning som inriktat sig på historiskt domstols-
material, dels från Stockholms rådstugurätt (2.1.3.1), dels från andra sven-
ska, nordiska eller angloamerikanska historiska rättsinstitutioner (2.1.3.2). 
Översikten innehåller även en diskussion om (tal)språklig autenticitet i histo-
riskt rättsmaterial (2.1.3.3). 

2.1.3.1 Stockholms stads tänkeböcker 
Elias Wessén (1979:114) menar att kanslispråket, tillsammans med det re-
ligiösa språket, tillhör de viktigaste arterna av skriftspråk under äldre ny-
svensk tid. Trots att Stockholms stads tänkeböcker är en oöverträfflig källa 
till svenskt språkbruk under senmedeltid och tidigmodern tid finns relativt få 
språkvetenskapliga studier som specifikt behandlar dem. Framför allt är det 
Lena Moberg (1989, 2010) som studerat språklig variation i tänkeböckerna, 
med fokus på ordbildningsmönster och lexikon. Moberg driver tesen att två-
språkiga skrivare påverkade upptagandet av medellågtyska språkdrag i forn-
svenskan under medeltiden, och ett av hennes resultat är att det finns tydliga 
skillnader i enspråkiga och tvåspråkiga stadsskrivares språkliga realisering. 
Resultatet motsäger något Svanlunds (1988) diakrona studie av bisats-
konstruktioner i Stockholms tänkeböcker 1483–1618, i vilken framhålls att 
den tyskspråkiga stadsskrivaren är mer benägen att hålla fast vid de forn-
svenska mönstren än sina svenska kollegor.  

I den traditionella språkhistoriebeskrivningen har man främst intresserat 
sig för att peka ut vissa (mer eller mindre väl valda) lexikala och gram-
matiska aspekter av rättsligt språkbruk. Dessa språkliga ”egenheter” har 
sedan används som argument för att särskilja kanslispråket alternativt kansli-
stilen från andra stilarter (t.ex. Wessén 1965:37, 1985[1979]:115–118, 1992 
[1970]:16, Holm 1967:73–77, Pamp 1971:217–227, Bergman 1968:95). I 
denna forskning har problematiserande aspekter kring språklig stabilitet, för-
ändring och variation ofta förbisetts (jfr Bergman 1970, Wessén 1979).  

I Jonas Carlquists (2000) studie av hus- och tomtköpsprotokoll i Stock-
holms tänkeböcker anläggs ett tydligt textlingvistiskt perspektiv. Carlquist 



 
31 

visar hur den stereotypa framställningen som är karaktäriserande för hus- 
och tomtköpsprotokoll drivs av en bakomliggande språklig norm. Stereo-
typin omfattar både innehåll, struktur, meningsbyggnad och ett återkom-
mande bruk av fasta fraser. Noterbart är dock att ärendena blir längre med 
tiden, vilket antas bero på texternas funktion som rättsligt bindande doku-
ment. Förklaringen till den språkliga utformningen och till observerade 
språkförändringar söks alltså i rådstugans skriftbruksmiljö. Carlquists under-
sökning har påtagliga beröringspunkter med min egen i det att kopplingen 
mellan text och verksamhetskontext är drivande i de språkliga analyserna. 

I en opublicerad magisteruppsats (Pettersson 2008) görs en kritisk dis-
kursanalys av koncept- och renskriftsversion av Stockholms stads tänkebok 
1626. Ett huvudresultat är att det finns stora skillnader, innehållsliga såväl 
som textuella, mellan de två textversionerna, där renskriften är en i hög grad 
redigerad text. Exempelvis innehåller renskriften färre ärenden och färre 
röster kommer till uttryck genom inbäddad text. Den kritiska analysen visar 
bl.a. att stadsskrivaren gynnar vissa sociala klassers röster mer än andras i 
renskriften genom censurering. Skillnader mellan koncept och renskrift har 
tidigare uppmärksammas i bl.a. Ericson (1980, 1988) samt i vissa förord till 
utgåvorna av Stockholms tänkeböcker (se exempelvis Almqvist (red.) 1941, 
Olsson & Särnqvist (red.) 1979).  

Tänkeboksmaterialet har dock framför allt brukats som källa inom den 
historiska disciplinen, exempelvis som källa till rådstugan som historisk 
rättslig praktik (t.ex. Ericson 1980, 1988, Gustafsson 2006), till medeltida 
kriminalhistoria (Österberg & Lindström 1988), till stockholmshistoria 
(Lager-Kromnow 1992) och andra aspekter av det medeltida livet (Korpiola 
2009).11  

Även om tänkeböckerna använts för många olika syften, har ingen under-
sökt Stockholms stads tänkeböcker i ett samlat texthistoriskt perspektiv.12 
Det gäller även andra svenska tänkeböcker, t.ex. Arbogas, Kalmars, Enköp-
ings och Jönköpings. Samtidigt är forskningen enig om att dessa texter är 
centrala i senmedeltida och tidigmodern svensk språkhistoria. Vi behöver 
förstå vad vi har att göra med för slags texter. Min studie avser fylla denna 
lucka. 

2.1.3.2 Historiskt rättegångsmaterial 
Inom språkvetenskapen har historiskt domstolsmaterial framför allt intres-
serat forskare inom historisk pragmatisk samtalsforskning. Dialogen, eller 
snarare representationer av muntlig kommunikation i skrift, har även varit en 
central del av både den nordiska och angloamerikanska historiskt inriktade 
                                                      
11 Se även temanumret för den norska Historisk tidskrift (2/1991) och samlingsvolymen Ting-
boka som kilde (Marthinsen (red.) 1991) för historisk forskning om norskt domboksmaterial. 
12 Undantaget Jonas Carlquists (2000) studie om hus- och tomtärenden. Carlquists studie är 
dock begränsad till en viss ärendetyp. 



 32 

sociolingvistiken sedan 1970-talet (Danet 1985:273, se exempelvis bidrag i 
antologin Historical Dialogue Analysis (1999)). I Norden kan Harry Lönn-
roth (2002, 2007a, 2007b) och Erik Falk (2011, 2014) lyftas fram som repre-
sentanter för pragmatiskt inriktade studier av dialogsekvenser i domstols-
texter. I Lönnroth (2002) diskuteras vad domboken som ett historisk-
pragmatiskt forskningsobjekt har att erbjuda ”den som vill kartlägga hur 
talspråk satt sina spår i en domstolsförhandling” (2002:2). I Falk (2011) 
studeras bruket av verbala förolämpningar i två skilda domstolsmaterial från 
1630-talets Uppsala, rådhusrätten och konsistoriet, med syftet att öka vår 
kunskap om ”förolämpningens språkliga och sociala funktion i ett historiskt 
perspektiv” (2011:17). Både Lönnroth och Falk understryker den språkliga 
och stilistiska spännvidden som är karaktäristisk för äldre domstolsmaterial. 
Ett i sammanhanget relevant resultat i Falk (2011) är att olika verksam-
hetskontexter och diskurser (akademi och borgerskap) har betydelse för den 
språkliga representationen i respektive domstolsmaterial.  

I samlingsvolymen Domboken som filologiskt och historiskt forsknings-
objekt (Lönnroth (red.) 2007) undersöks domböcker från olika nordiska 
länder i ett tvärvetenskapligt perspektiv med syftet att lyfta fram källor såväl 
som att öka intresserat för interdisciplinär diskussion.  

Lönnroths och Falks forskning har en tydlig koppling till andra studier 
inom den historiska pragmatiken. Bland andra kan Jonathan Culpeter och 
Merja Kytös (2000) korpusprojekt A Corpus of English Dialogues 1560–
1760 (CED) nämnas. Korpusen skapades som ett redskap för att studera 
språk i den tidigmoderna tiden, med särskilt fokus på dialoger, och har för-
anlett ett flertal historisk-pragmatiskt inriktade studier på rättssalsinteraktion 
(i urval Semino, Short & Culpeter 1997, Culpeter & Kytö 1999, Kryk-
Kastovsky 2000). Även i Journal of Historical Discourse (7:2, 2006 och 8:1, 
2007) tematiseras den historiska rättssalsdiskursen (historical courtroom 
discourse). I sammanhanget kan studier av Collins (2006) och Doty (2007) 
nämnas, vilka inriktar sig på en analys av bruket av anförd mening i rätte-
gångsprotokollen. 

I sammanhanget bör även Charlotta Busings (2009) texthistoriska be-
skrivning av häradsrättens textbruk nämnas. Utifrån studier av Dalarnas 
äldsta dombok, Jöns Pederssons dombok (1544–1559), undersöker Busing 
bruket av texter i anslutning till häradsrättsmiljön med ”med fokus på det 
sociala sammanhanget omkring textanvändningarna, den kommunikativa 
verksamheten rörande texterna samt texterna i sig” (2009:5). Särskilt rele-
vant för min undersökning är Busings fokus på de förutsättningar för text-
bruk som ges inom en specifik häradsrättsmiljö. Busing betonar kopplingen 
mellan text och verksamhetskontext, och till skillnad från tidigare under-
sökningar om historiskt skriftbruk (t.ex. Zheltukhin 1996, Andersson 1997, 
Larsson 2003) är hon intresserad av hur texterna brukades snarare än exem-
pelvis textstruktur och innehåll. Resultat visar att framför allt landslagen, 
men även olika typer av brev, exempelvis fastebrev och vittnesbrev, används 
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som textkällor inom häradsrätten, samt att häradsrätten med stor sannolikhet 
är den miljö där tingets medlemmar för första gången introducerades och 
kommer i kontakt med skrift, i synnerhet rättskällor och juridisk-ekonomiska 
brukstexter. Busings undersökning har en tydlig koppling till historisk skrift-
bruksforskning och till literacyforskningen (t.ex. Carlquist 2002, 2007, Hed-
ström 2009). 

2.1.3.3 Frågan om språklig autenticitet 
Utmärkande för rättssalstext är förekomsten av representationer av tal i 
skrift. Hur ”autentisk” den skriftliga reproduktionen kan anses vara är dock 
en problematisk frågeställning. Det är vanskligt att försöka rekonstruera 
denna kommunikativa miljö och påvisa exakt vilka spår den muntliga prak-
tiken satt i den skriftliga slutprodukten. Förhandlingarna skedde muntligt 
och bevarade koncepttänkeböcker som är fulla med små lappar med noter-
ingar av olika slag, samt sedvänjan att vid domårets slut renskriva tänke-
boken, tyder på att det med all sannolikhet finns stora skillnader, både till 
språklig form och sakinnehåll, mellan slutprodukten och de muntliga före-
dragningarna. Iakttagelsen har belagts av flera av dem som arbetat med 
tänkeböckerna (bl.a. Almqvist 1939, Ericson 1980, Pettersson 2008). Lägg 
därtill att varje enskild skrivare med all sannolikhet hade sina språkliga 
egenheter för sig. Företeelser som vi i dag vill tolka som förändringar i 
språket skulle således, åtminstone delvis, likväl kunna bero på individuell 
variation.  

Stef Slembroucks (1992) jämförelse av ljudupptagningar och av de offi-
ciella skriftliga dokumentationerna från överläggningar i det engelska parla-
mentet visar att de skriftliga representationerna av tal i hög grad följer vissa 
sociokulturella färgade normer för hur tal i skrift bör återges mer än att vara 
en ordagrann återgivning. Ett liknande resultat når Anita Hallberg (1995) i 
sin jämförelse av svenska riksdagspolitikers ordagranna tal och de skriftliga 
riksdagsprotokollen. Det finns goda skäl att antaga att liknande skriftliga 
konventioner för hur talspråk representeras i skrift även fanns under under-
sökningsperioden. Uppfattningen delar jag med flera forskare som mer spe-
cifikt undersökt historisk rättssalsdiskurs (exempelvis Grund, Kytö & 
Rissanen 2004:79, Kryk-Kastovsky 2006:168, Doty 2007: 25, Busing 2009: 
39).  

2.2 Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkterna för min avhandling hör närmast hemma in-
om den sociokulturellt inriktade språkhistorieforskningen med tyngdpunkt 
på språkbruks- och texthistoria. Denna forskningsinriktning är i sin tur en del 
av den bredare sociosemiotiken som utvecklades som en motreaktion på den 
semiotik som har sina rötter i Saussures klassiska tudelning av språket i 
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langue (’språket i sig’) och parole (’språkbruket’). Inom sociosemiotiken be-
traktas inte språket som ett autonomt system, utan språket och de språkliga 
valen ses som delar av sociala processer. I 2.2.1 presenteras det socio-
kulturella perspektivet, i 2.2.2 diskuteras begreppet dialogicitet och inter-
textualitet, i 2.2.3 ges en kortfattad presentation av funktionell grammatik 
och i 2.2.4 förs en diskussion om huruvida tänkeboken kan definieras som en 
genre. 

2.2.1 Det sociokulturella perspektivet 
Eftersom jag är intresserad av diakrona processer, finns behov av en ut-
gångspunkt som fokuserar språklig förändring och variation som sker över 
tid. Ulf Telemans (1985) ”tankemodell” över språkhistoriska processer er-
bjuder en sådan utgångspunkt. I Telemans modell består de språkhistoriska 
processerna av tre samverkande faktorer, vilka i sin tur står i ett ömsesidigt 
orsaksförhållande till varandra: N = språknormer (”konventioner för vad som 
får sägas hur och när”), K = kommunikation och S = samhället (eller en mer 
eller mindre snäv språkbrukssituation). Se Figur 1.    

    
N1 K1 S1

N2 K2 S2

N3 K3 S3
etc.

Figur 1. Tankemodell över språkhistoriska processer (efter Teleman 
1985:67)  

I modellen impliceras även att texter alt. samtal ses som kommunika-
tionens produkt. Kärnan i modellen är alltså att kommunikationen bestäms 
”av de villkor som är givna i den samhälleliga situationen och av de före-
liggande språkliga konventionerna” (Teleman 1985:67). Men som de snett 
nedåtriktade pilarna indikerar sker även en process över tid inom vilken det 
språkbruk som används inom ett samhälle/en språkbrukssituation i sin tur 
även verkar konstituerande på de rådande språknormerna, såväl som på sam-
hället. Kommunikationen kan alltså både bekräfta de giltiga språknormerna, 
och leda till deras förändring. På samma sätt kan kommunikationen både be-
kräfta samhället/språkbrukssituationen, och förändra det/den.  

Telemans figur är i strikt mening inte gjord för att användas som metod-
isk analysmodell, utan den bör snarare tolkas som en teoretisk tankemodell 
över hur språkförändringsprocesser även omfattar kulturella och sociala fak-
torer, vilket även är dess styrka. De olika faktorerna förklaras dock relativt 
utförligt, vilket gör att man med lite kreativitet även kan använda modellen 
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som en metodisk utgångspunkt. Att modellen behöver utvecklas, diskuteras 
även i Svensson (1994:353–357). Svensson nämner särskilt avsaknaden av 
tydliga metodiska anvisningar för analys av språksituationen, men framhåller 
samtidigt att modellen ”erbjuder en intressant utgångspunkt för en forskning 
som skulle kunna ge mer heltäckande beskrivningar” (1994:357).  

Telemans modell har tidigare används i t.ex. Svensson (1988), Pettersson 
(1992) och Rahm (2001). Rahm (2001:15) poängterar att det stora värdet 
med Telemans modell ligger i hans fokus på diakrona processer, något som 
saknas i Hallidays men även i Faircloughs (1992) mer synkront inriktade 
förklaringsmodeller. Pettersson (1992) tar framför allt fasta på ”relationerna 
mellan språkbrukssituationen och det som blir kommunikationens resultat, 
dvs. texten” (1992:14). Förklaringar till förändringar i lagtexten söks alltså i 
förändringar i samhället och i förändringar i kommunikativ praktik. I likhet 
med Pettersson och Rahm använder jag Telemans funktionella modell som 
teoretisk utgångspunkt i resonemangen om hur språkförändring kan relateras 
och förklaras utifrån de sammanhang de ingår i. Mitt angreppssätt liknar i 
detta fall angreppssättet i Pettersson (1992) så tillvida att jag har valt texter 
från olika tidpunkter, och där man kan anta att de kommunikativa förutsätt-
ningarna skiljer sig från varandra över tid.  

I enlighet med den teoretiska utgångspunkten läggs i avhandlingen även 
stor vikt vid samhället alt. språkbrukssituationen, se kapitel 3. I analysen av 
språkbrukssituationen har jag valt att ta fasta på Telemans (1985:67) defini-
tion av språkbrukssituationen som ”fattad mer eller mindre brett”. De kon-
textuella analyserna omfattar följaktligen faktorer både i det stora (t.ex. en 
förändrad processrätt (se 8.2.2)) och det lilla (t.ex. individuell skrift-
kompetens (se 8.2.4)), som antas vara av intresse för hur språket utformats i 
tänkeböckerna. I 8.3.1 diskuterar jag utifrån resultaten en metodologisk till-
lämpning av Telemans modell. 

Det dialektiska förhållande som Teleman menar finnas mellan språk, 
språkbruk och sammanhang är även en grundidé som återkommer inom dia-
logisk teori, och som ligger till grund för både teoretiska och metodiska till-
lämpningar inom sociosemiotiskt inriktad textanalys. I avsnitt 2.2.2 redogörs 
för hur ett dialogiskt synsätt används i avhandlingen.    

2.2.2 Den dialogiska texten 
Inom den funktionella lingvistiken, och kanske särdeles inom den kritiska 
diskursanalysen, finns ett tydligt fokus på texters inneboende dialogicitet 
(t.ex. Fairclough 1992, 2003:39–61, Ledin 1997a). För att komma den kom-
munikativa praktiken så nära som möjligt har jag valt att använda ett dialog-
iskt angreppssätt. Dialogism eller dialogisk teori kan ses som en kombina-
tion av teoretiska och epistemologiska föreställningar om mänsklig aktivitet, 
kommunikation och kognition som utvecklats av litteratur- och språk-
teoretikern Michail Bachtin och musikteoretikern Valentin Vološinov (Linell 
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2009:11). Något förenklat kan man uttrycka det som att all mänsklig kom-
munikation är del av en större kommunikationsakt i vilken det språkliga ut-
trycket – yttrandet – alltid måste förstås utifrån tidigare yttranden, de är så 
att säga dialogiska. Själv talar Bachtin (1986:69) om kommunikationskedjor: 
“Any utterance is a link in a very complexly organized chain of other utter-
ances”. En text är således alltid kopplad till en tidigare text.  

Inom språkvetenskapen är det främst inom den sociosemiotiska tradi-
tionen som man som teoretiska och metodologiska utgångspunkter har an-
vänt den dialektiska relationen mellan text och kontext. Exempelvis har 
Norman Fairclough (1992, 2003) arbetat för införandet av intertextualitets-
begreppet i språkvetenskapen. Fairclough framhåller de textuella och sociala 
aspekterna i Bakhtins teorier om dialogism, och han skiljer på två former av 
intertextualitet: manifest intertextualitet och interdiskursivitet. I Ledin 
(1997a:67) introduceras begreppen textsamspel och normsamspel som för-
slag på svenska ekvivalenter. Textsamspel utgår från fysiskt existerande 
texter och beskrivs av Fairclough som ”the case where specific other texts 
are overtly drawn upon within a text”; normsamspel tar fasta på ”how a 
discourse type is constituted through a combination of elements of orders of 
discourse” (Fairclough 1992:117–118). Texten kan alltså både innehålla 
något från en annan text, påverka en annan text, och/eller påverka normer för 
hur texter förväntas se ut. Här finns tydliga paralleller med Telemans språk-
förändringsmodell. I tänkebokstexterna är bruket av anföringar och hänvis-
ningar till lagparagrafer exempel på manifest intertextualitet; i dessa partier 
är det tydligt hur en text/röst från ett sammanhang infogats i en ny text i ett 
nytt sammanhang. Interdiskursiviteten är, som poängteras i Rahm (2001:20), 
på flera sätt ett vagare begrepp, och svårare att konkret analysera; graden av 
tolkning är påtagligare. Genom att undersöka interdiskursivitet försöker 
forskaren komma åt mer abstrakta aspekter i språkbruket som exempelvis 
konventioner, normer, stil, uppbyggnad (Rahm 2001:20), men även rela-
tioner mellan genrer och diskurser (Gustafsson 2009:47). Ett exempel på 
interdiskursivitet i tänkebokstexterna är att de olika diskursnivåerna kan 
antas förmedla olika perspektiv: från ett juridiskt perspektiv till ett individ-
uellt perspektiv.  

Den dialogiska utgångspunkten kan ses som en byggsten i de analys-
modeller som presenteras i kapitel 4. Framför allt kan de olika diskurs-
situationella nivåerna i diskursnivåmodellen (se 4.3.3) var för sig tolkas som 
separata kommunikationsakter som bygger upp den mer övergripande kom-
munikationsakt som tänkebokstexten utgör. En lika central aspekt i diskurs-
nivåmodellen är att de olika nivåerna representerar olika kontexter, skilda 
från varandra i tid och rum. Diskursnivåmodellen kan således ses som ett 
försökt att konkret modellera begreppet intertextualitet. (Se kap. 4 för en 
fördjupad diskussion.) En utgångspunkt är alltså att kommunikation sedd 
som dialogisk och funktionell får konsekvenser för, men även i viss mån 
även förklarar, vilka språkliga uttryck som används när. Texten är inte bara 



 
37 

dialektisk i den bemärkelsen att den är en kommunikation, en dialog, mellan 
individer, utan kanske än viktigare är dess dialektiska relation till de kon-
texter inom vilken den figurerar.  

2.2.3 Funktionell textanalys 
En övergripande tanke inom systemisk funktionell lingvistik (SFL) är att det 
finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan samhälle och de texter som 
produceras; språket speglar inte bara sammanhang, utan skapar även sam-
manhang En huvudfråga rör följaktligen hur språkliga resurser tas i anspråk 
och utvecklas i skrift och i olika texter och hur de språkliga realiseringarna 
kan förstås och relateras till ett specifikt kommunikativt sammanhang. (För 
en utförlig presentation av systemisk-funktionell lingvistik hänvisas till (i 
urval) Halliday 1994, Hestbæk Andersen m.fl. 2001, Halliday 2004, 2014 
Berge & Maagerø (red.) 2005 och Holmberg & Karlsson 2006, se även 
Holmberg m.fl. (red.) 2011 för fler exempel på hur svenska sakprosatexter 
analyseras utifrån systemisk-funktionell grammatik.) Språket ses som en 
potential som beroende på sammanhang kommer till uttryck i olika instanser, 
dvs. texter. De språkliga val som är möjliga i en viss text är dock i viss mån 
begränsade (Holmberg m.fl. 2011:9). Man menar att det finns en mellannivå 
mellan språk som potential och språk realiserat som text. Här kommer 
begreppet instanstyp, eller register, in som pekar på kontextens betydelse för 
de lexikogrammatiska realiseringarna (se vidare 8.3.2).  

En teoretisk poäng och analytisk styrka inom den systemisk-funktionella 
skolan är den starka kopplingen mellan kontexten och de språkliga reali-
seringarna, dvs. de lexikogrammatiska uttrycken. Samtidigt som analyserna 
är väldigt forminriktade, är det egentligen inte formen man är intresserad av 
utan vikten ligger snarare vid att koppla form till kontext för att fånga 
betydelse. Det finns således inte en ett-till-ett-relation mellan form och be-
tydelse (Holmberg & Karlsson 2006:29), utan analyserna är starkt inriktade 
på vilken betydelse som uppstår när en viss språklig form används i en viss 
kontext. Ursprunget till språkanvändningen är kontexten, och i kontexten 
menar man att det framför allt finns tre faktorer som spelar roll för de språk-
liga realiseringarna: relation, verksamhet och kommunikationssätt (jfr Halli-
day 2014:32–42). Dessa ger upphov till betydelse, som i sin tur uttrycks 
genom lexikogrammatiken. Betydelsen i sin tur ses som starkt samman-
länkad med tre olika s.k. metafunktioner: interpersonell metafunktion, idea-
tionell metafunktion och textuell metafunktion (Halliday 2014:30–31). Fak-
torerna i kontexten antas vara sammankopplade med de olika metafunk-
tionerna. Relationen i kontexten motsvaras av interpersonell betydelse etc. 
Även om fokus i de språkliga analyserna ligger på formen, dvs. de lexiko-
grammatiska realiseringarna, är en förståelse för kontexten central för att 
kunna säga någonting om vad dessa språkliga realiseringar bär på för betyd-
else, alt. vilken kommunikativ funktion de har.  
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Avhandlingen gör inga anspråk på att vara en renodlad SFL-studie, även 
om jag gör bruk av en del av den verktygslåda som skolan erbjuder. Det 
funktionella anslaget handlar snarare ett övergripande sätt att tolka språket. 
Den övergripande funktionella frågan i analyserna kan då formuleras som en 
fråga om hur språkliga resurser används i olika tider för att klara av de kom-
munikationssituationer som man i skrift vill beskriva inom verksamheten vid 
specifika tidpunkter.  

2.2.4 Tänkeboken som genre  
En återkommande frågeställning inom (svensk) textforskning är huruvida de 
texter man arbetar med kan betecknas som en genre (t.ex. Wendt 1998:8–9, 
Gustafsson 2009:35–39). Genre är dock inget entydigt begrepp. Tvärtom, 
både inom den internationella och nationella forskningen har genrebegreppet 
skapat en livaktig definitionsdiskussion (t.ex. Berge 1990, Swales 1990, 
Ledin 1996a, Bakhtin 1997, Hasan 1998, Berge & Ledin 2001). Inom den 
svenska textforskningen framhålls den amerikanska retoriktraditionen och 
kritisk diskursanalys som två centrala utgångspunkter i användningen och 
definitionen av begreppet (Ledin 1996a). Genom ett tydligt fokus på genrers 
koppling till verksamheter och institutioner, snarare än till språklig eller 
semantisk form (Ledin & Selander 2011:109), har begreppet fått en social-
konstruktivistisk prägel.13 Fokus har således legat på faktorer som deltagare i 
kommunikationen och kommunikationens mål, snarare än på textmönster 
och textutformning. En av de teoretiska poängerna med ett mer socialt för-
ankrat genrebegrepp har just varit att genom text försöka komma åt språk-
brukarens perspektiv, och hur språkbrukaren i olika tider och sammanhang 
använt sig av språk och text för att lösa ett kommunikativt mål/problem. 
Samma kommunikativa uppgift kan ju ha olika språkliga lösningar under 
olika tider, men ändå av språkbrukarna uppfattas som tillhörande samma 
genre i och med att det kommunikativa målet/problemet är det samma.  

Utifrån den sociala klassificeringsgrund som bl.a. diskuteras i Ledin 
(1996a) och (1999) är det motiverat att tala om tänkeboken som en genre – 
den uppvisar under undersökningsperioden exempelvis en innehållslig kon-
stans (se diskussion om ärendetyper i 4.2), samt kan ses som ”ett särskilt 
slags samhällskommunikation knuten till vissa sociala aktörer och mål” 
(Ledin & Selander 2011:111). En liknande slutsats om historiska rättsproto-
koll dras i Falk (2011:62–63).14 Även Carlquist (2000:101) omnämner tänke-
boken som en genre i sin analys av hus- och tomtköpsprotokoll.  

Eftersom genre har ett begränsat förklaringsvärde för hur texter är ut-
formade, används begreppet sparsamt i denna avhandling. Det teoretiskt in-
                                                      
13 Den genredefinition som i hög utsträckning präglat den svenska historiska sakprosaforsk-
ningen skiljer sig således från andara i hög grad typifierade språkstrukturella definitioner som 
används bl.a. inom SFL och genrepedagogiken (se t.ex. Hedeboe & Polias 2008). 
14 Jfr även diskussion om pamfletter i Gustafsson (2009:36). 
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tressanta med tänkebokstexterna är snarare hur språklig utformning kan rela-
teras till de sociala sammanhang i vilka texterna verkar. Att benämna tänke-
böckerna som en genre tycks varken i teori eller i praktik vara särskilt pro-
blematiskt eller djärvt. 
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3 Språkbrukssituationen 

I kapitlet ges en presentation av den språkbrukssituation, dvs. den kultur-
historiska och institutionella kontext inom vilken tänkeboken är tillkommen. 
Kapitlet är indelat i tre delar och bygger på ett urval faktorer som antas vara 
av vikt för rådstugans textproduktion. I en första del (3.1) presenteras tidens 
och Stockholms rättssystem och förvaltning. I en andra del (3.2) diskuteras 
några mer specifika omständigheter inom rättsutvecklingen som antas ha 
direkt betydelse för en tilltagande administrativ litteracitet. I en tredje del 
(3.3) fokuseras skriftproduktionen i rådstugan – här presenteras skrivarna 
och de protokoll de skrev, samt förutsättningar för skrivandet. I denna del 
behandlas även frågor om skrivpraxis, och en inom rådstugan tilltagande 
administrativ litteracitet. På flera ställen i detta kapitel ger jag exempel på 
hur funktionella krav styr och förändrar språket i tänkeböckerna (se t.ex. 
3.2.2, 3.3.1, 3.3.3). Kapitlet föregriper och introducerar därmed kapitel 4 7. 

3.1 Rättssystem och förvaltning, med fokus på 
Stockholms rådstugurätt   
I det följande presenterar och diskuterar jag förutsättningar och förändringar 
inom stadsförvaltning och rättsväsende under perioden. Tyngdpunkten ligger 
på faktorer som kan antas ha direkt betydelse för textproduktionen i Stock-
holms rådstugurätt.15 

3.1.1 Stockholm expanderar 
Under medeltid och vasatid genomgår Sverige och Stockholm en rad om-
välvande förändringar. Från att vara en medeltida relativt perifer handelsstad 
omvandlas Stockholm till en europeisk metropol (Sandberg 1991:15), nat-
ionen upplever ett religionsskifte från katolicism till lutherdom, den svenska 
statsmakten utvecklas i absolutistisk riktning med etableringen av den sven-
ska centralmakten, tronen besitts av 11 olika regenter, stadsförvaltningen 
genomgår en radikal utveckling, Stockholms expanderar ut på malmarna och 
minst fyra större bränder förstör delar av Stockholm (för mer detaljerade be-
skrivningar av Stockholm under perioden hänvisas till exempelvis Sandberg 

                                                      
15 För mer heltäckande studier om Stockholm och rådhusrätten under den aktuella tids-
perioden hänvisas till historiska studier som Inger 1997, 2011, Ericson 1988, Österberg & 
Lindström 1988, Andersson 1998, Gustafsson 2006, Mähl 2010. 



 
41 

1991, Ericson 2001, Ericsson m.fl. 2002). Enligt Lars Ericson (1988:13) 
upplever Stockholm under 1600-talet en expansion som bara kan jämföras 
med den under industrialismens genombrott på 1800-talet. Om man ser till 
befolkningsmängden bodde uppskattningsvis 6 000 personer i staden mot 
slutet av 1400-talet. Mot slutet av 1500-talet är motsvarande siffra 9 500 
invånare. 1636 har befolkningsmängden ökat till 16 000.16 Utöver svenskar 
befolkas Stockholm av framför allt tyska handelsmän och hantverkare och 
finska arbetare. Mot slutet av medeltiden utgjorde tyskarna en tredjedel av 
skattebetalarna, medan finnarna uppgick till cirka 20 procent av befolk-
ningen (Ericsson m.fl. 2002:31–32); Stockholm var en utpräglat mång-
kulturell och flerspråkig stad (se exempelvis Mähl 2010:6–8).  

3.1.2 Stadsböcker 
I Hansastäderna runt Östersjön fördes inom stadskanslierna under medel-
tiden olika typer av stadsböcker. I dessa nedtecknades, i en huvudsaklig 
kronologisk ordning, för staden viktiga uppgifter och beslut, exempelvis 
listor på stadens rådmän och borgare, protokoll över fastighetstransaktioner, 
testamenten och arvsskiften, skulder, ränteköp, domar till dödsstraff, för-
visningar från staden etc. De medeltida svenska städernas tänkeböcker (från 
lty. denkebôk, ty. Gedenkbuch) utformades med dessa hanseatiska stads-
böcker som förebild. Medeltida svenska tänkeböcker finns bevarade från 
bland annat Kalmar, Arboga, Jönköping och Stockholm, varav de från Kal-
mar är de äldsta (för en noggrannare genomgång av de svenska medeltida 
tänkeböckerna, se Liedgren KLNM: stadsbok och Svensson KLMN: tänke-
böcker). Från 1500-talet tid finns även tänkeböcker från bl.a. Enköping och 
Strängnäs. Tänkeböckerna från Stockholm är dock de mest omfångsrika och 
finns, med några undantag, bevarade från perioden 1474–1636 (tryckta 
utgåvor t.o.m. 1635).17 Utifrån bokstavsbeteckningar av de tidigaste volym-
erna kan man på goda grunder anta att tänkeböcker började protokollföras 
ännu några år tidigare, troligen under mitten av 1460-talet (Svensson 
KLNM: tänkeböcker).18 Tänkebokens karaktär och sammansättning ändrar 
form 1636 i och med reformeringen av magistraten, vilket får som kon-
sekvens att det från och med detta år mest är rådets dömande funktion som 
kommer till uttryck i tänkeboken. Från och med 1661 delas serien tänke-
böcker upp ytterligare i serierna Kriminalmålsprotokoll och Civilprotokoll. 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar i mina analyser har jag följakt-

                                                      
16 Ericson 2001, kap 4, Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB 
http://www.usk.stockholm.se/ arsbok/Tabell%202.3.htm 
17 Benämningen ”Borgmästare och råd” ersattes under 1600-talet av ”Magistraten och rådhus-
rätten”. Verksamheten pågick till 1636, men handlingar förekommer till 1666 då dessa är 
bundna med äldre handlingar. 
18 För en mer noggrann redogörelse över stadsböckerna, se Clason 1903. 
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ligen valt att dra en gräns innan 1636 års omorganisation (se vidare diskus-
sion i 4.1.2).  

Tänkeböckerna är dock inte de enda skriftliga dokument som producer-
ades inom stadskansliet under perioden. Parallellt med tänkeboken skrevs, 
åtminstone i Stockholm, till exempel jordeböcker, räkenskapsböcker, äm-
betsböcker, skotteböcker, uppbördsböcker och vågböcker.19 De äldsta bevar-
ade jordeböckerna från Stockholm är från 1420-talet och innehåller olika 
typer av egendomsärenden.20 Innehållet i dessa ärenden reglerades i Magnus 
Erikssons landslag (senare även i Stadslagen), men texttypen har även stora 
innehållsliga likheter med de diplom som redan innan landslagens tillblivelse 
skrevs på latin i Sverige (Larsson 2010:141, i Larsson m.fl. (red.) 2010).21 
Faktorer som att dessa egendomsärenden både bygger på en texttradition och 
är innehållsligt normerade i lag, indikerar att skrivprocessen i egendoms-
ärenden skiljer sig från skrivprocessen i övriga ärenden i tänkeboken (se 
8.1.1). Det är dock även rimligt att de ärenden som i avhandlingen benämns 
Administrativa ärenden (se 4.2.3) har likheter med texter i både Burskaps-
böcker och Burspråk (se 8.1.2).    

3.1.3 Stockholms råd och rådstugurätt 
Under 1300-talet omorganiseras styret av de svenska städerna, vilket resul-
terar i att kungen överlåter förvaltningen av städerna till stadens råd (Mähl 
2010:5). Rådets arbete och sammansättning regleras i den stadslag som upp-
rättas på 1350-talet, men har sina rötter både i ett kontinentalt förvaltnings-
system och i inhemska konventioner och normer (Lamberg 2001:12–13, se 
även Modéer 1993:42–44 för en genomgång av stadens lagar). Till sin sam-
mansättning bestod rådet av borgmästare och rådmän, och arbetet över-
vakades av en representant för kronan, vanligen en fogde eller en ståthållare 
(Ericson 1988:49). Rådet hade sin verksamhet i rådhuset. Stockholms rådhus 
låg mellan bykyrkan och stadens mest betydelsefulla torg – det nutida Stor-
torget, på samma plats som det nuvarande Börshuset ligger. Rådets främsta 
uppgift var att sköta rättskipningen, både den polisiära och den dömande och 
straffande, samt förvaltningen, exempelvis byggnation och näringsliv, i 
staden. Rådet är alltså att betrakta både som stadens politiska ledning och 
som dess domstol.  

I de inledande delarna av Konungabalken i Magnus Erikssons stadslag 
fastställs att borgmästare och råd ska väljas vid tiden runt Valborg och år-
ligen utgöras av två borgmästare och tio rådmän (KgB 1 och 2), att skrivaren 
ska vara svensk (KgB 6) och att stadens lagbok ska läsas upp för menigheten 
                                                      
19 Se” Borgmästare och råds arkiv före 1636” (opublicerat material Stockholms stadsarkiv) 
för en fullständig förteckning över vilka texter som skrevs inom stadsförvaltningen under 
medeltid och tidigmodern tid.  
20 Jordeboken före 1420 förstördes i en brand den 15 juni 1419. 
21 Se MEL JB 20, 21, 22, 24 och MESt JB 6. 
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vid midsommar varje år (KgB 23).22 Enligt Ljung (Ljung KLMN: stads-
styrelse) visar dock praxis att de två borgmästarna har inräknats bland de tio 
rådmännen, och att antalet aktiva rådmän varierade från 8 till 12 årligen.23 I 
stadslagen regleras även att hälften av alla rådmän ska vara av svenskt ur-
sprung, men i och med slaget vid Brunkeberg 1471, då unionsfienderna be-
segrar unionsvännerna, fordrar svenska borgare att lagen ändras så att enbart 
svenska män ska få sitta i städernas råd – ett önskemål som beviljas. Den 14 
oktober 1471 förbjuder således riksrådet att: 

[N]agra utlendska scola nagon tidh her effter sitia antige for borghamestere 
eller radman eller nager mærkelig embete hafva i stadhen, som ære toll-
scrifvare oc vardscrifvare döme. Men hvar stadh scal her effter styras oc 
regeras meth svenske inlendske men, som hafva i stadhenom liggiande grund, 
til evich tid, oc schal then article uti stadz laghen, som ludher, at halfdelen i 
radhit scholo vara svenske oc halfdelen tydske, alric nagan tidh her effter 
blifva vidh macht. (Hildebrand & Bratt 1910–1913:25) 

Denna stadga kan ses som det under senmedeltiden enskilt viktigaste be-
slutet för att minska det tyska inflytandet i städernas styre (Östman 1915–
1918:18).24  

Enligt flock 2 i Rådstugubalken i stadslagen skulle antalet rådsdagar i 
veckan vara tre till antalet: ”Thri æru radzstuffw dagha i hwarie wiku; mana-
dagher, odhensdagher ok löghordagher”, vilket innebär att rådet skulle sam-
manträda totalt 156 dagar per år. Systematiska undersökningar av bevarade 
rådstuguprotokoll från 1618, 1619 och 1626 visar dock att antalet faktiska 
sammankomster förmodligen var mycket färre än det påbjudna (Ericson 
1980, Wikström 1990, Lamberg 2001:198–203). År 1626 var exempelvis 
antalet registrerade sammanträdesdagar endast 61 stycken. I januari sam-
manträdde man exempelvis inte fler än två dagar (!) – det förefaller således 
finnas en viss pragmatisk och funktionell hållning mellan lagföreskrift och 
reellt behov (jfr diskussion i Ericson 1988:174–177). Det är dock möjligt att 
rådet sammanträdde fler gånger än vad som finns dokumenterat i skrift till 
eftervärlden. Noteringar i tänkeboken visar även att det ibland var si och så 
med rådmännens pliktkänsla. I exempelvis 1547 års tänkebok går att under 
rubriken ”Rådstuffuu daga brutt” läsa hur rådet samfälligt beslutar att bötes-
lägga rådmän som inte behagar att dyka upp på de föreskrivna rådstugu-
dagarna, dvs. måndag, onsdag och lördag (se även diskussion om indi-
viduellt skolk i rådet i Lamberg 2001:201–203). Denna bötesläggning har 
även stöd i stadslagens rådstugubalk (RB 2:1). Anteckningen i tänkeboken 

                                                      
22 Borgare hade även rätt att på begäran och mot betalning få valda delar av lagboken upplästa 
för sig (MESt RB 6). 
23 Se även Schück 1940:3–13, Ericson 1988:111–120, Lamberg 2001:51–54 och Mähl 2010: 
5–6 för en mer detaljerad diskussion om hur valet av rådsmedlemmar kan ha gått till, samt för 
en diskussion om rådets faktiska medlemsantal. 
24 Se dock Gustafsson 2006 för ett problematiserade resonemang.   
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ger alltså i motsats till vissa koncept intrycket av att mötena på rådstugan har 
hållits enligt de i lagen föreskrivna dagarna. 

Under rådet fanns även en stor organisation som skötte den dagliga verk-
samheten inom förvaltningen i staden. Dessa tjänster utfördes ofta av borg-
are, köpmän och hantverkare på deras fria tid, och det var inte förrän på 
1600-talet som befattningar utöver stadsskrivare och bödel – vilka länge var 
de i stort sett enda stadsanställda – omvandlades till regelrätta av staden 
betalda heltidstjänster (Ericson 2001:146). 

3.1.4 Övriga rättsinstanser 
Rättssystemet i Stockholm bestod under undersökningsperioden utöver råd-
stugurätten av en torgrätt, och från och med 1614 finns även en överrätt, den 
kungliga hovrätten (i dag Svea hovrätt). Torgrätten, som har fått sitt namn 
utifrån sin fysiska placering ute på torget, sammanträdde enligt lag (MESt 
RB 5) lika många dagar som rådhusrätten och styrdes av en underfogde på 
slottet och två rättafogdar (tillika rådsmedlemmar). Torgrätten hade till upp-
gift att behandla smärre mål.25 Torgrätten tas sedermera över av kämnärerna 
och blir kämnärsrätt. Under undersökningsperioden har torgrättens funktion 
varierat något, men under början av 1600-talet har den en tydlig roll som 
underrätt till rådhusrätten (Ericson 1988:49, 251–252; 2001:146). Under 
1600-talet utökades även antalet underrätter till tre, en för varje stadsdel: 
Staden (nuvarande Gamla stan), Norra förstaden (1624) (nuvarande Norr-
malm, Östermalm och Kungsholmen) och Södra förstaden (1654) (nuvar-
ande Södermalm). En anledning tros vara den ökande befolkningsmängden, 
vilken skapade ett behov av fler underrätter (Bjarne Larsson 2012-05-28 p.k).  

Hovrätten, som inrättas 1614, blir högsta rättsliga instans i Stockholm, 
adelns första rättsinstans och även appellationsinstans. Enligt 1614 års rätte-
gångsordinantia skulle hovrätten döma i kungens ställe, även om kungen 
fortfarande hade benådningsrätt (Inger 2011:137). I och med 1615 års rätte-
gångsprocess förvandlas dock hovrätten till rättslig mellaninstans i och med 
möjligheten att kunna överklaga hovrättens dom hos kungen (Österberg & 
Lindström 1988:31, Inger 2011:137). Redan i stadslagen framhålls dock 
kungens status som den högsta rättsinstansen (se exempelvis MESt RB 3) – 
en ordning som inte försvagas i och med den svenska statens allt mer abso-
lutistiska utveckling.26 Marja Taussi Sjöberg (1990:162) menar att införandet 
av hovrätten kan ses som ett viktigt steg mot en ökad centralisering i Sve-
rige, samt att införandet tydligt markerar statsmaktens vilja att bestämma och 
styra över rättsväsendet.  
                                                      
25 Folke Lindberg (1941:28–29) menar dock att det inte finns några belägg i exempelvis 
tänkeböckerna för att torgrätten skulle ha fungerat såsom nämns i lagen. Se även diskussion 
om torgrätten i Lamberg 2001:194.  
26 Henrik Schück (1940:7) påtalar att det dock finns få belägg i källorna för att kungens över-
domstol trätt i verksamhet. 
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Utöver att fungera som appellationsinstans skulle hovrätten granska 
underrätternas verksamhet. 1615 års rättegångsordning stadgar bland annat 
att en renskriven version av protokoll från både rådstugurätten och kämnärs-
rätten ska insändas till Svea hovrätt i början av februari året efter det att pro-
tokollen förts. Dessa renskrifter skulle vara ”oförfalskade”, men jämförelser 
mellan koncept och renskrifter visar att protokollen som skickades in till 
hovrätten i mångt och mycket kan betraktas som reviderade dokument (Eric-
son 1980, Pettersson 2008, se även avsnitt 3.3.3 för en vidare diskussion om 
relation mellan koncept och renskrift). Taussi Sjöberg (1996:24–25) hävdar 
att genomförandet av den skriftliga rättsproceduren är en följd av hovrätt-
ernas tillkomst, och att ”[ö]vergången från det muntliga till det skriftliga för-
faringssättet öppnade karriärmöjligheter för skrivkunniga rättshjälpsbiträden 
och advokater”. Taussi Sjöberg har rimligtvis rätt i det sista, men jag ställer 
mig tveksam till att ”den skriftliga rättsproceduren” skulle vara en direkt 
följd av införandet av hovrätterna – mängden bevarat skriftligt material tyder 
på att denna procedur i hög utsträckning är påbörjad vid tiden för hovrätt-
ernas uppkomst, åtminstone i Stockholms rådhusrätt. 

Nyssnämnda rättsinstanser är dock inte de enda rättsliga instituten under 
perioden, utan vissa specifika verksamheter, såsom krigsrätt, kyrka och uni-
versitet, hade vid sidan om den världsliga rätten egna specialdomstolar. 
Under medeltiden tillmättes exempelvis den katolska kyrkan egen jurisdik-
tion i Sverige, med egna lagar (den s.k. kanoniska rätten) och en väl utveck-
lad organisation med påven som högsta instans (Inger 1997:49). Den andliga 
domsrätten hade under medeltiden rätt att döma inom framför allt två om-
råden, dels över prästerskapet i både brottmål och tvistemål, dels över folket 
i äktenskapsmål, horsmål och bannsmål, dvs. brott som kunde leda till att 
den åtalade blev bannlyst av kyrkan (Almquist 1949:29, Inger 1997:50). 
Efter reformationen inskränktes i viss mån kyrkans rätt att utöva egen juris-
diktion, men vid domkapitlen bibehölls domsrätten, och 1681 införs även en 
ny kyrkolag. Frågan är hurudan relationen mellan den världsliga rätten och 
kyrkorätten under medeltid och vasatid såg ut. Åtminstone Jan Eric Almquist 
(1949) tycks vara av den uppfattningen att ett visst samröre mellan de båda 
rättsinstanserna existerade. Bland annat tyder förekomsten av ärenden om 
hor och äktenskap inom den världsliga rätten på att gränserna för vilka brott 
som hörde till vilken jurisdiktion i viss mån varit flytande. I undersöknings-
materialet finns dock inga uppgifter om parallella rättegångar. 

3.2 Rättsutveckling och förutsättningar för ett 
tilltagande skriftbruk 
Att skriften får en ökad betydelse inom stadsadministrationen under medeltid 
och framåt beror på en mängd gynnsamma faktorer inom olika områden. 
Exempelvis skapar en växande tillgång på papper nya materiella förutsätt-
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ningar för ett ökat skriftbruk. Att skriftbruket både ökar och förändras inom 
rättsväsendet kan, förutom mer generella omständigheter som exempelvis 
mer gynnsamma materiella förutsättningar, även kopplas till specifika om-
ständigheter inom rättkontexten. I det följande diskuterar jag tre faktorer som 
kan antas vara centrala för förståelsen för skriftproduktionen inom rätts-
väsendet under perioden (se även avsnitt 3.3): rådets sammansättning och ut-
bildningsnivå (3.2.1), ändrade förhållanden inom processrätten (3.2.2) samt 
förändringar inom jurisdiktion och förvaltning (3.2.3).27  

3.2.1 Rådets sammansättning och utbildningsnivå 
Under medeltiden och vasatiden påverkades de svenska rättskällorna och 
rättskulturen i huvudsak av två inriktningar: dels den lärda europeiska rätten 
(ius commune), dels den inhemska sedvanerätten (ius proprium) (Modéer 
1997:63). Ett bristfälligt utbildningssystem som tvingade svenskar som ville 
skaffa sig en högre utbildning att söka sig utomlands, har stora konsekvenser 
för den juridiska doktrin som under 1500- och 1600-talen växer fram i 
Sverige (Inger 1997:64–71). Studenterna vid de utländska universiteten blev 
undervisade i romersk och tysk-romersk rätt, vilket hade till följd att den 
svenska rättsutvecklingen i stort blev påverkad av denna utländska rätt. I 
synnerhet har inflytandet från den tyska jurisdiktionen varit betydande, och 
”förrättsligandet” av den tyska rättsstaten kom alltså att bli förebild för 
rättsutveckling i Sverige, framför allt under 1600-talet (Modéer 2010:69). 
Även grundandet av hovrätterna under 1600-talet ses som ett tydligt steg mot 
en ökad kontroll från statsmaktens sida över rättssystemet. Särskilt hovrätt-
ernas funktion som kontroll- och granskningsinstans över underrätterna 
ledde till en enhetligare rättspraxis inom respektive jurisdiktionsområde, 
men även faktorer som att hovrätterna bemannades av juridiskt skolade dom-
are, som var väl förtrogna både med den inhemska rätten och med den tysk-
romerska rätten, ledde till en enhetligare rättslig doktrin (Inger 1997:70–71). 
Även Gustaf II Adolfs och Axel Oxenstiernas stadga om städernas admin-
istration från 1619, i vilken det föreskrivs att professionella personer i stället 
för lekmän ska besitta ämbetena inom rättsväsende och förvaltning, kan ses 
som en tydlig strävan mot en ökad professionalisering (jfr Larsson 1989:10): 

Och efterdy störste macht påligger, att städerne med nödige embetzmän 
blijffua väl försörgdhe, därföre skole j alle våre städer öf:r hele rijked, hvad 
heller de ähre större eller mindre, desse embeten hollas och haffuas, som ähre 
borgemästare, rådmän, stadzschrijffuare, kemmenäre, byggemästare och 
stadzens vårdschrijffuare. (Ur ”Konung Gustaff Adolphs förklarning öffuer 
någre puncter i stadzlagen, åhr 1619 stält”, citerad i Sleman 1964:308) 

                                                      
27 För en mer övergripande genomgång av rättssamhället under medeltid och vasatid, se (i ur-
val) Hafström 1973, Inger 1997, 2011, Modéer 1997, 2010 och Andersson 1998. 
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En viktig del av en verksamhets ökande byråkratisering och professiona-
lisering är graden av formell utbildning och litteracitet hos de anställda/ 
verksamma (jfr diskussion om professionalisering i Torgersen 1972). Utifrån 
medeltida källor vet vi att ”litterär lärdom och bildning”, bland kvaliteter 
som gudfruktighet, tålmodighet och stabilitet, ansågs som en önskvärd egen-
skap hos rådmännen (Gustafsson 2006:147–148). Frågan är dock om läs- 
och skrivkunnighet var ett krav på rådsmedlemmarna för att kunna utföra 
sina åtaganden, eller om endast ett fåtal var läs- och/eller skrivkunniga. Inger 
Larsson (Söderberg & Larsson 1993:110) framhåller bland annat hur den 
medeltida lagens föreskrifter skapar ett behov av personer med ”viss prag-
matisk skriftkompetens” hos tingen och i städernas rådstugor – ett behov 
som med tiden tilltar.  

Utifrån de bevarade skriftliga dokumenten vet vi att åtminstone stads-
skrivaren i Stockholm var litterat. Skriftliga källor från perioden vittnar dock 
om att varken borgmästare eller rådmännen med nödvändighet har varit lit-
terata. I en proposition till prästerskapet den 11 mars 1620 klagar exempelvis 
Gustav II Adolf över att så få juridiskt skolade personer utbildas vid Uppsala 
universitet, att personerna vid magistraten ”äre mestadeels så olärdhe, att och 
icke een part kunna skrifwa sitt nampn” (Ericson 1988:151). I realiteten 
tycks det således ha funnits ett gap mellan å ena sidan den önskvärda bild-
ningen hos rådmännen och ett ökat behov av litterata personer, å andra sidan 
den reella, om man får tro samtida källor, ganska låga graden av litteracitet 
bland rådmännen. Det finns alltså fog för att anamma Nils Östmans (1915–
1918:9) övertygelse att stadsskrivaren ”länge” var den enda i rådet med 
bildning. 1669 utfärdades till exempel en kunglig bestämmelse vilken stad-
gade att åtminstone hälften av alla rådmän skulle vara litterata (Ericson 
1988:152–153).  

Fortfarande under 1600-talets första hälft var den gängse situationen 
bland rådsherrarna sådan att de i huvudsak saknade juridisk skolning (Haf-
ström 1969:138). Situationen var snarlik vid rådhusrätten i Uppsala. Under 
1630-talet var varken borgmästare eller rådmän rättslärda, utan det var först 
på 1640-talet som borgmästare med juridisk skolning lejdes. Protokoll från 
Uppsala daterade 1665 visar även att inte alla rådmän kunde läsa de för verk-
samheten centrala rättsdokumenten (Falk 2011:28).  

Rådmännens förmodade låga utbildningsgrad kan i viss mån förklaras av 
samtidens outvecklade utbildningssystem. Verksamheten vid Uppsala uni-
versitet ligger nere under stora delar av 1500-talet. Reformationen medför 
kulturell instabilitet, med upplösning av biblioteken och klosterskolor samt 
förstörelse av värdefulla handskrifter som följd. I och med inskränkningen 
av bildningsinstitutioner blir det allt svårare att få tag på skrivkunnigt folk 
till de växande kanslierna, vilket får bland andra Gustav Vasa att reagera be-
klagande (Lager-Kromow 1992:219). Skolväsendet är över lag mycket be-
gränsat under 1500-talet, både före och efter reformationen (Frängsmyr 
2010:48–50). I Sverige finns under 1500-talet så kallade stadsskolor som 
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hade som uppgift att täcka kronans och adelns behov av förvaltningspers-
onal, men dessa kunde inte täcka bristen på utbildat folk. I Stockholm fanns 
det under 1570-talet en latinskola och flera mindre skrivarskolor (Lager-
Kromow 1992:218–219). Mot slutet av 1500-talet bestäms att verksamheten 
vid Uppsala universitet ska återupptas, och genom generösa donationer från 
Gustav II Adolf ökar antalet studenter kraftigt från och med 1620-talet. 
Under 1600-talet kan man alltså åter igen stanna i Sverige för att åtnjuta 
högre utbildning, en möjlighet som bland annat utnyttjas av stadsskrivaren 
Eggert Mattson Aurelius (se 2.3.1). Under 1400-talet och tidigare var dock 
utbildning i kyrkans tjänst den vanligaste utbildningsvägen för skrivare 
(Moberg 1989:30). En stor del av stadsskrivarna tycks dock ha förvärvat sig 
bildning vid universiteten på kontinenten, även om studieresorna söderöver 
över lag minskade radikalt under 1500-talet (Lindroth 1975:126). Helmik 
van Nörden (stadsskrivare 1487–1511) antas exempelvis vara identisk med 
studenten ”Helmericus de Norda” som avlade examen vid Kölns universitet 
(Moberg 1989:32), och Olaus Petri (stadsskrivare 1524–1529) studerade 
bl.a. vid Wittenbergs universitet (se Ferm 2007, för en vidare fördjupning 
om stadsskrivarnas utbildning och bakgrund, se 2.3.1).28 

3.2.2 Processrätt 
Två processformer var dominerande i de världsliga domstolarna under medel-
tiden: edgärdsmannaprocessen och nämndprocessen (Inger 2011:61–62). I 
avhandlingen driver jag tesen att dessa två olika processförfaranden ställer 
olika funktionella krav på den skriftliga dokumentationen.  

Under forntid och medeltid var det vanligaste bevismedlet i Sverige ed-
gärdsmannaprocessen alternativt ed av part – en form av ensidig formalistisk 
bevisföring. Taussi Sjöberg (1996:21) framhåller att domstolarna under 
medeltiden fungerade som ”förlikningsinstrument mellan tvistande parter” – 
målet var snarare att förlika än att utreda vem som har rätt eller fel. Detta 
förfaringssätt trängs dock med tiden undan för bevisning genom nämnd och 
vittnesmål.  

Edsprocessen användes både i brottmål och i civilmål, framför allt av 
svarande part, och vilade på föresatsen att enbart en part skulle stå för 
”bevisningen”. Denna part skulle vanligen stärka sin ed med hjälp av ett an-
tal edgärdsmän.29 Deras uppgift var att ge en kategorisk försäkran om riktig-
heten i den ifrågavarande partens ed. Edgärdsmanseden återfinns i alla de 
svenska landskapslagarna, men med skiftande reglemente, vilket får konse-
kvenser för antalet edgärdsmän, som vanligen var en till tolv, eller flera tolf-
ter (Holmbäck KLMN: edgärdsman). I (3) ges ett beskrivande exempel från 
                                                      
28 Se Ferm & Kihlman (red.) 2011 för en fördjupande diskussion om svenska studenters till-
varo vid universitetet i Wien under medeltiden.   
29 Ordet edgärdsman är belagt från 1600-talet och troligen bildat efter det liktydiga ordet lag-
gärdsman (belagt under 1400-talet) (Holmbäck KLNM edgärdsman). 
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ett brottmål 1546, i vilket turerna kring eden tycks vara det mest centrala för 
dokumentationen. 

(3) Morten Larsons lagmen. Szame dag kom jn för rett erlig swen Morten 
Larsonn och hade med siig xii erlige hoffmen, både ædle och oædle, och 
giorde sin lagh på korsedh och på Gudz lagh och helge ewangelium, thet 
han aldrig war saluge gamble Mortens dödh wollande, som dödde i 
Troße, och giorde han en sadane eedh, thet Morten aldrig dödde aff hans 
hande werk, och thetta swore the andre, med honom wore, på korsed. 
Lagmennernes nampn: Knutt Haraldson, Hans Perßon, Lasse Personn, 
Peder Swænßon, Niels Larßon, Lasse Anderßon, Lasse Olßon, Anders 
Torstenson, Tomas skreddare, Madz Larson och Joon Stenßonn. (STb 
1546) 

I (3) är eden och edgärdsmännens trovärdighet samt proceduren kring eds-
besvärjelsen de mest centrala temana i texten. En konsekvens av detta är att 
skribenten måste klara av att beskriva vem som svär eden (erlig swen 
Morten Larsonn), på vad (giorde sin lagh på korsedh och på Gudz lagh och 
helge ewangelium), vilken eden är (thet han aldrig war saluge gamble 
Mortens dödh wollande, som dödde i Troße; thet Morten aldrig dödde aff 
hans hande werk) och vilka personer som svär eden med honom (thetta 
swore the andre, med honom wore, på korsed. Lagmennernes nampn: Knutt 
Haraldson, Hans Perßon, Lasse Personn, Peder Swænßon, Niels Larßon, 
Lasse Anderßon, Lasse Olßon, Anders Torstenson, Tomas skreddare, Madz 
Larson och Joon Stenßonn). Av dessa textelement kan själva utsägandet av 
eden tolkas som det mest textuellt komplicerade i och med att den innebär ett 
röstbyte. De omständigheter under vilka Morten blivit anklagad för att vara 
vållande till gamle Mortens död är för oss läsare höljda i dunkel – de är på 
grund av edsinstitutet i detta fall juridiskt irrelevanta för dokumentation. 
Exempel (3) skiljer sig följaktligen på flera punkter från exempel (4) och (5) 
nedan, både innehållsligt och språkligt.  

Trots att edgärdsbevisningen stadgas i stadslagen tycks denna typ av en-
sidig ”bevisning” i viss mån vara en förlegad praxis redan under medeltiden, 
successivt undanträngd av bevisning genom nämnd. Elsa Sjöholm (1988:56–
57) argumenterar för att det redan under högmedeltiden låg i myndigheternas 
– kyrkans såväl som kungens – ekonomiska intresse att frångå edsinstitutet 
för att i stället låta vittnesbevisning ta över processrätten, dvs. den typ av 
processregler som gällde inom den kanoniska rätten och var gällande rätt i 
den tysk-romerska civilrätten (Ferm 2007:147). På så sätt kunde myndighet-
erna dels öka sin kontroll över rättsprocessen, dels öka sina bötesinkomster.  

Edgärdsbevisningen kritiseras även under vasatid och stormaktstid.30  
Olaus Petri ifrågasätter i sina domarregler (1544) bland annat edgärdsmän-
nens sanningsanspråk, och efterfrågar bland annat att domaren rannsakar om 
                                                      
30 Redan 1218 kritiserar påven Honorius III i ett brev till ärkebiskopen i Lund den svenska 
edgärdsmannaprocessen (Inger 2011:63). 
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edgärdsmännen är lämpliga att gå ed över huvud taget. Risken för mened var 
uppenbar. I drottning Kristinas straffordning (1653) föreskrivs att edgärds-
männen endast ska avlägga ed på om de anser svaranden trovärdig eller ej. 
År 1695 avskaffas edgärdsmannaprocessen helt (Inger 2011:143). Taussi 
Sjöberg (1996:22) understryker edsprocessens tydliga koppling till ett för-
medeltida samhälle, till kollektivet som maktfaktor och till släktens ansvar 
över individen. Hon framhåller att en av orsakerna till edsprocessens försvin-
nande under nyare tid var att den ”passade illa” till den nya centraliseringen 
av makten inom rättsväsendet, och att implementeringen av de nya sannings-
anspråken i rätten, som bland annat förordas av Olaus Petri, var ett sätt för 
konungamakten att bryta ned släktmakten (Taussi Sjöberg 1996:22). Man 
skulle även kunna uttrycka det som en tydlig indikator på hur makten och 
den sociala kontrollen förskjuts från lokala till centrala aktörer.  

Under medeltiden övergick således domväsendet allt oftare till nämnd-
processen, även om de båda processystemen i viss utsträckning fortsatte att 
fungera parallellt fram till edgärdsinstitutets officiella avskaffande 1695. En 
nämnd bestod i regel av tolv personer, och i rådhusrätten utgjordes nämnden 
av det sittande rådet. Nämndens uppgift var att utreda omständigheterna i ett 
mål och att utlåta sig i sak. Nämndens utlåtande bygger i sin tur på vittnes-
mål eller på personlig kännedom i den aktuella frågan, och dess beslut var 
bindande för domaren (Wührer KLNM: nämnd). Elsa Sjöholm (1988:60) 
understryker dock att den av myndigheterna utnämnda nämnden alltid är att 
betrakta som partisk med egenintresse i de flesta mål. Nämnden som institut 
bör därför inte tolkas som ett institut vars främsta prioritering var att finna 
den egentliga eller materiella sanningen, utan nämnden bör snarare ses som 
en maktfaktor som sätter den egna myndighetens intressen i första hand. 
Sjöholm nämner biskoparnas sanningsmonopol, och på liknande vis är det 
rimligt att tänka sig att nämnden hade ett sanningsmonopol som står över 
vittnessagor etc.  

Parallellt med införandet av nämndprocessen påverkades den svenska 
processrätten under senmedeltiden av den romersk-kanoniska rätten, vilken 
förespråkade en gradering av bevisvärdet (Inger 2011:66). Fundamentet i 
denna så kallade legala bevisteorin var att två vittnen eller den svarandes 
erkännande utgjorde fullt bevis, medan bevisning genom ett vittne enbart 
utgjorde halvt bevis (Taussi Sjöberg 1996:22). Domaren var i dessa fall 
tvungen att döma utifrån framlagda bevis.  

En språklig konsekvens av ett ändrat bevissystem kan i tänkebokstexterna 
observeras i den förskjutning som sker från en relativt ensidig beskrivning av 
rättshändelsen till en mer flerstämmig beskrivning med olika perspektiv-
byten (se kap. 4 och begreppet diskursnivå) – detta är särskilt framträdande 
mot slutet av undersökningsperioden. En annan tydlig konsekvens är bort-
fallet av uppräknanden av edgärdsmän (se exempel (3)). 

Nedan ges tre exempel på brottmål i vilka svarandes erkännande ligger 
som grund för domslutet.  
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(4) Eodem die kendis Mikel Laurensson, ath han slog i häl Mattis Persons 
tienare, ty dömpdes han til swerd. (STb 1476) 

(5) Samma dach stode Jens Persson, fadder j Nyakirkia sochn j Vyborgx len, 
kendes haffua stolit en skedh aff en. bonde j Vesterlywngh sokn, ther 
medh domdes han til rep, pie memorie. (STb 1499) 

(6) Pie memorie. Szame dagh stodh Eriich gatuuask[er]e för retta och 
anklagede Gregers Hindricßon, födh i Tauasteland i Kyru sochn, för thet 
han hade myrdh hans hustru nu för nagen tiid ßedan, och begærade rett 
på honom. Szå warth thenne för:ne myrdare tilspordt, hwad orsaack han 
hade tiill quinnona han myrde, eller om han wille bestå samma gher-
ningh. Dhå bekende han sine gherningh och sade dieffuulen gaff honom 
thet jn, att han then gherningen göre schulle och jngen annen. Szå epter 
hans oppenbara bekennelße och slemme gherningh bleff han dömpdt tiill 
stegell och hiull, och mestermannen skulle stötte honom leedh fråån 
leedh ßönder och sedan settiie honom heell vp på steglett, androm tiill 
spegell, pie memorie. Ytthermere giik thetta mord så tiill, thet thenne 
för:ne Gregers Hindricson öffuer föll quinnona på wægen, ther hon giik, 
och fiick vtt sin tælie kniff och skar hennes strupe aff. Sedan drog han 
henn ei [sic!] skogen aff wægen och högh riiß på henne etc. (STb 1546) 

Trots att bevisprocessen (bevisning genom erkännande) är densamma i ovan-
stående tre exempel är exempel (6) betydligt mer detaljerat, både innehålls-
ligt och språkligt. Juridiskt sett torde alltså endast erkännandet vara av vikt, 
ändå bemödar sig skrivaren med att relativt detaljerat både beskriva straffet 
och utförandet av dådet. Denna tendens till en mer precis redogörelse ser vi 
även i (7), som är ytterligare något mer detaljerad än exempel (6). I (7) blir 
dels den åtalade noggrant utfrågad av rådet, dels får två tillkallade vittnen 
betyga att den anklagades fästman inte haft någon delaktighet i dådet.31 Be-
visningen sker följaktligen genom både erkännande och vittnesmål.     

(7) Mordhet, som hustrun giorde på Sudre malm 1547. Anno Domini 1547 
then 8 dagen vdj augusti månadh hade kæmænærana en vngh quinna för 
retta, benempd Katerina, födh i Westeråås, huilken som hade mördth en 
liten piga på Sudra malm, och thenne gherning bestodh samma hustru jn 
för retta opintt och vnödh j alle motte och sade för retta, huru hon hade 
handladh med samma piga, att hon hade gått epter henne altt jfrå påscha 
tiid och jn tiill thenne dag hon gerningen giorde, och sade, att pigan hade 
altiid itt szölff bælte opå siig och en stoor szölff kedia med itt förgyltt 
Agnus Dej vtj, och ther lekte hennes hoger opå. För huilkiid szölff skuld 
hon och samma piga myrde förre, men några dagar tilförenne, för æn 
thetta mordh skedde, dhå giik thenne quinna tiill samma piga, ther hon 
stodh vte för sine moders gatubodh, och sade tiill henne: Viill thu fölie 
mig vtt på Sudre malm, dhå viill jag viße tiig ett fagert belete, som tiig 
duger haffua att leka medt. […] Menn hon bleff granneligen tilsportt, om 

                                                      
31 Utfrågningen är även skönjbar i exempel (4) och (5) med kendis/kendes som respons på en 
fråga/uppmaning. 
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Bæncth brogipare [sic!], hennes bolskap, om han hade sportt, om han 
hade warid i råådh eller dådh med henne j thenne slemme gherningh. 
Ther sade hon kortt neij tiill, att han viiste ther aldriig aff, huarken han 
eller någen menniskie. […] Och ther opå hade Bæncth tu vithne [min 
kursivering], som thetta för retta vithnade, att hon sadane ord hade med 
Bæncth then tiid hon fiik honom bælthet. (STb 1547) 

I texterna kan det ändrade bevisförfarandet bland annat observeras genom ett 
ökat bruk av anförda meningar och en mer varierad mängd tidsadverbial. 
Bruket av bevisning genom nämnd får på så sätt tydliga språkliga konse-
kvenser. Detta är särskilt påtagligt i ärenden där vittnesmål ges (se diskus-
sion i 8.2.2).  

Trots att samma bevisning brukas i exempelvis (5) och (6) är 1500-tals-
texten betydligt rikare på detaljer än texten från 1400-talet. Detta indikerar 
att det finns andra faktorer är bevisproceduren som påverkar bruket av mer 
detaljerade skildringar inom rätten, och som bidrar till ett förskriftligande av 
den rättsliga processen. De mer precist formulerade protokollen tyder på en 
rättslig såväl som kommunikativ normförändring inom rådhusrättens jurid-
iska praktik, där en större del av den muntligt kodade verksamheten blir vik-
tig att även kodifiera i skrift. En del av denna normförändring kan förklaras 
med ändrade bevisförhållanden, en annan del av förklaringen skulle kunna 
vara skriftens ställning inom den administrativa domänen i stort (se 3.3.5 för 
en vidare diskussion).  

3.2.3 Jurisdiktion och förvaltning 
Få saker torde ha en så pass direkt påverkan på utformningen av tänke-
böckerna som ramarna för rådstugans verksamhet. Rådstugan var, som tidig-
are nämnts, både en dömande instans och en förvaltande myndighet. Denna 
bredd i åtaganden påverkar i allra högsta grad både innehåll och språk i den 
skriftliga dokumentationen. Tänkeboken är följaktligen en samlingsskrift för 
såväl grova brottmål som förvaltningsärenden och ändrade skattevillkor, och 
textmaterialets heterogenitet kan ses som en direkt konsekvens av den inne-
hållsliga spännvidden och de funktionella krav denna innehållsliga bredd 
ställer på den språkliga dokumentationen. Att dokumentera en egendoms-
överlåtelse i vilken både innehåll och språklig utformning i hög utsträckning 
är typifierad kräver en annan typ av språklig kompetens än att i skrift ned-
teckna vittnesmålens ögonblicksskildringar. Undersökningsmaterialet är ett 
utomordentligt exempel på hur olika typer av verksamheter utgör olika 
språkliga utmaningar för skrivaren.    

Dokumentens stilistiska bredd har tidigare kommenterats av bland annat 
Lena Moberg (1989:16), som uppmärksammar dragen av både ”opersonligt 
formelspråk” och ”vardagligt språk, inte sällan grovt lågspråk”. På liknande 
sätt kommenterar Harry Lönnroth (2007a:181) att den textuella dynamiken 
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mellan ”talspråkliga drag” och ett ”övergripande kanslispråkligt mönster” 
kan ses som en genrespecifik egenskap i alla typer av dåtida domböcker. I 
kapitel 4 diskuteras den innehållsliga såväl som den språkliga heterogeni-
teten i tänkebokstexterna ingående. Den textuella dynamiken kan således ses 
som en konsekvens av verksamhetens disparata syften. På så sätt kan språk-
lig variation ofta förklaras som mönster i språkanvändningen.  

Den miljö stadsskrivarna hade till uppgift att beskriva och att protokoll-
föra var en mycket komplex verksamhet, innehållande allt från vardagliga 
bråk till sammansatta arvstvister som kunde pågå i flera år. En helt vanlig 
rådstugudag den 14 augusti 1525 behandlades, enligt tänkeboken, 12 olika 
ärenden inför rätten, och stadsskrivaren Olaus Petri för anteckningar om vart 
och ett av ärendena. Det bör tilläggas att vi omöjligen kan veta huruvida 
dessa 12 dokumenterade ärenden var de enda som behandlades på rådstugan 
denna dag. Slutprodukten ger också en stiliserad version av det verkliga 
skeendet. Ambitionen har inte varit att ligga så nära de muntliga utsagorna 
som möjligt, utan att åstadkomma ett juridiskt relevant dokument.  

De flesta av anteckningarna i tänkeboken ovannämnda dag är utformade 
som kortare notiser som till formulering och innehåll i hög grad liknar var-
andra, medan andra är mer utförliga med mer eller mindre detaljerade be-
skrivningar. Flera av notiserna har för en nutida läsare som inte är insatt i de 
kontextuella premisserna mist sin egentliga innebörd, se i exempel (8), 
medan de flesta notiser är, om man har viss förtrogenhet med genren, mer 
förståeliga, se (9). 

(8) Kemenerene beholle saltet. (STb 1525)   

(9) Mester Öriens hus up:t 3:o. (STb 1525)    

I kontrast till dessa kortfattade notiser står längre redogörelser i vilka skrib-
enten exempelvis måste hålla reda på mer eller mindre komplicerade släkt-
skapsförbindelser, dialoger med flera personer inblandade och utsagor refe-
rerade i flera led eller diverse oenigheter med olika bud från respektive part. 
Alltså ett innehåll som kräver en relativt hög språklig kompetens hos skrib-
enten för att denne ska klara av att redogöra för de förhandenvarande för-
hållandena. De kommunikativa utmaningarna som skrivaren ställs inför i och 
med nedtecknandet av tänkebokstexterna är således i hög grad varierande.  

3.3 Skriftproduktion inom rådstugurätten 
I följande avsnitt lyfts fem faktorer fram som mer direkt kan kopplas till 
skriftbruket i Stockholms rådstugurätt: svenskans status som officiellt skrift-
språk (3.3.1), skrivarens bakgrund och kompetens (3.3.2), rättegången som 
skrifthändelse (3.3.3), externa sanktioner för protokollföring (3.3.4) och 
administrativ litteracitet (3.3.5).  
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3.3.1 Svenska som officiellt rättsspråk 
I Magnus Erikssons lands- och stadslag fastslås att folkspråket ska användas 
som skriftspråk inom administrationen. I stadslagen framhålls att skrivaren 
”skal wara swensker ok aldre wtlændzsker” (MESt KgB 6), och i landslagen 
fastslås att ”all breff, kunungx, laghmanz ok hæræzhöf�onga, i �olikum 
malum ok a�rum, a suensko skriuas” (JB 22:1).32 I en stadga från 1471 be-
stäms dessutom att borgmästare, rådmän och skrivare hädanefter ska vara av 
inhemsk svensk börd (se 3.1.3).33 Att skrivaren, och sedermera alla medlem-
mar i rådet, uttryckligen ska vara av svensk härkomst torde på ett otvivel-
aktigt sätt reglera det svenska språkets status som rättsspråk – både i norm-
källorna och i rättspraktiken. Som ofta anförs har stadgan tillkommit som ett 
försök att minska det lågtyska inflytandet i städerna (jfr bl.a. Johnson 2003: 
247).34 Rådstugeverksamheten kan alltså ses som en fortsättning på den rätts-
språkliga traditionen att under högmedeltiden använda folkspråket som kom-
munikativ utgångspunkt och språklig norm inom rättsväsende och förvalt-
ning (Wessén 1970:9, Moberg 1989:13, Larsson 2003:79–80). Inger Larsson 
(Söderberg (red.) 2000:290) menar att svenskan kan ses som officiellt ur-
kundsspråk i Sverige från 1350-talet, alltså i samband med Magnus Eriksons 
lagbestämmelser. 

Ett intressant inslag i tänkebokstexterna är därför de exempel på både 
dialogsekvenser och brev som är författade på andra språk, i huvudsak låg-
tyska, men i viss utsträckning även finska. Det tyder på att fler språk än 
svenska i vissa avseenden kunde brukas vid de muntliga förhandlingarna i 
rätten (jfr Mähl 2010:6–8), och kanske än mer intressant, även (i begränsad 
omfattning) användas som godtagbart skriftspråk i de officiella dokumenten. 
Bruket av fasta formler på latin i dokumenten, exempelvis inledande datum-
angivelser, det upprepade bruket av item och den avslutande frasen pie 
memorie vid dödsstraff, vittnar om att latinets starka ställning som skrift-
språk under framför allt medeltiden. I tänkebokstexterna minskar dock 
bruket av formaliserade latinska fraser under 1500-talet.  

Att vissa repliker och inlagor är nedtecknade på ett främmande språk 
visar att rätten i viss mån hade en pragmatisk hållning gentemot svenskan 

                                                      
32 Se även MEL DB 1:25. 
33 Dessa viktiga och för svenska språkets ställning centrala lagparagrafer kan ses mot bak-
grund av dåtidens städers kulturellt heterogena befolkning (för en genomgång av befolkning-
ens sammansättning i Stockholm under medeltid, se Moberg 1989:26–27 och Mähl 2010; för 
en forskningsöversikt och en övergripande diskussion om det lågtyska inflytandet på forn-
svenskan, se Moberg 1989:11–14). 
34 Rättsväsendets skriftmiljö, innehållande både lagskrivelser, förvaltnings- och rättegångs-
protokollkan kan även ses som den första officiella verksamhet i Sverige där svenskan, genom 
bestämmelserna i lagen, är föreskriven norm. En intressant iakttagelse är därför att svenska 
inte alls tycks vara det självklara språkvalet i våra äldsta bevarade tänkeböcker från Kalmar 
stad. Fram till och med 1421 används i stället huvudsakligen latin i texterna, men även låg-
tyska är relativt vanligt. Bruket av svenska tycks under högmedeltiden vara förbehållet vissa 
kortare perioder. 
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som kanslispråk. Språkblandningen indikerar även att skrivaren inte ansåg 
att en viss språkblandning utgjorde ett problem för förståelsen av det ned-
tecknade (jfr diskussion om språkkontakt mellan svenskar och tyskar i 
Moberg 1989:12, se även Mähl 2010). Att både lågtyska, se exempel (10), 
och i viss mån finska, se exempel (11), förekommer i dokumenten kan snar-
are ses som en naturlig konsekvens av den starkt flerspråkiga språksitua-
tionen i Stockholm under perioden.35 

(10) Då swaradhe hann: Ess mögt gehen wie der Herre Gott will, ich habes 
nicht gethann. Där medh trädde hann ifrå rettenn, och bleef förwaret i 
fängellsett. (STb 1626) 

(11) Då sade Annders på sijnn finscha: Joda häffwu wittu, repeterandes desse 
ordh andre reesann.36 (STb 1626) 

I 1629 års tänkebok behandlas på förekommen anledning frågan om vilket 
språk som får användas i rätten, se (12). Texten är intressant ur flera aspek-
ter. Dels illustrerar texten den starka ställning som svenskan hade som ad-
ministrativt språk inom rättsväsende och förvaltning allt sedan landslagen, 
och att man anser att det är viktigt att slå vakt om och bibehålla denna ställ-
ning. Dels belyser exemplet den misstro vissa rådsmedlemmar hyser inför 
språkliga nymodigheter och lånord. Under ytan kan man även ana en kritik 
mot den under 1600-talet pågående omstruktureringen av processrätten, där 
exempelvis s.k. prokuratorer (rättegångsombud) kunde representera den 
svarande (jfr Inger 2011:144–145).  

(12) Sammaleedes beswärade sigh någre af rådet öfuer de främmande pro-
curatorer, som nu taga öfuer handen, och medh sitt sophisteri brilla och 
förföra rättenn ifrå sakenns rätte grund medh sitt främmande språk och 
nye gloßor. Och huar sådana ändeligenn schole tillstädias att procurera, 
att the först giöra sitt iuramentum calumnie och sedann inleggia, eller 
proponera sakenn på wårtt suänsche tungomåål, som hafuer af ållder 
warit brukeligit, det och tillförende af dänn wälb.herren rikz cancelerenn 
bewilliat bleef. Bleef derföre af rådet eenhälleligenn beslutat, att ändoch 
mann ingenn främmande will förtaga, att sielf sine ägne saker på sitt 
modersmåål proponera och agera, liquäll schole och måge sådana alldrig 
någonn sinn ahntaga någonn procuratorem, som icke kann sakenn på 
wårt suänsche språåk framföra och agera, såsom och af gammall häfd 
warit hafuer, att alle saaker schole allenest i rättenn schriffteligenn in-
läggias på wårt swänscha tungomåål och intet på något annat språåk. 
Dätta skall uti rättegångs stadgann inskrifuas, och till landzhöfdingens 
confirmation stellas. (STb 1629) 

Utdraget skulle kunna ses som ett tidigt exempel på en modersmålsprincip. 

                                                      
35 Se Moberg (1989, 2010) för en närmare redogörelse över hur Stockholms flerspråkiga 
språksituation avspeglar sig i Stockholms medeltida tänkeböcker.  
36 Enl. Oliver Blomqvist (e-brev 2015-09-10) kan repliken översättas som: ”Dra åt hästfittan”. 
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3.3.2 Skrivaren  
Utifrån bestämmelser i stadslagen kan vi sluta oss till att städerna åtminstone 
från 1350-talets andra hälft och framåt hade professionella skrivare, vilka 
hade till uppgift föra anteckningar i stadens bok. I en notering i 1603 års 
tänkebok från Stockholm specificeras stadsskrivarens arbetsuppgifter – han 
skulle ha hand om ”stadzens secreter, signeter och schrifuerij, så wäll 
jnlänsche som vtländsche” (Ericson 1988:231). Stadsskrivaren ägde en myc-
ket central roll inom stadsförvaltningen, och våld mot stadsskrivaren straf-
fades på likadant sätt som våld mot rådmän eller borgmästare. Omständig-
heter som att stadsskrivarens placering i kyrkan var framför rådmännen och 
nästintill borgmästaren tyder på en hög social status som var att likställas 
med borgmästarens (Ericson 1988:139). Att Gustav Vasa utnämner Olaus 
Petri till stadsskrivare indikerar ämbetets höga anseende, och personernas 
goda sociala ställning. Samtidigt pekar andra faktorer, t.ex. frånvaron av 
rösträtt i rådet, på att skrivaren hade en underlägsen ställning gentemot råd-
manskretsen (Lamberg 2001:224).  

Själva stadsboken betraktades som stadsegendom och skulle enlig lag till-
sammans med för stadens andra viktiga dokument bevaras i stadskistan – det 
dåvarande arkivet. Man kan således förstå den notering i STb 1600 som be-
rättar om hur borgare och råd högljutt klagade när den forne stadsskrivaren 
Hans Bilefeldt rymde utomlands med tre av stadens tänkeböcker. 

De tänkeböcker som står i fokus för denna avhandlingsstudie är skrivna 
av sju olika stadsskrivare (se avsnitt 4.1.2 för motivering av urval):  
 

Skrivare Årtal Verksam som stadsskrivare 
Ingevald stadsskrivare 1476 1472–1487 
Helmik van Nörden 1499 1487–1511 
Olaus Petri 1525 1524–1529 
Blasius Olsson 1550 1544–1568 
Tileman Abraham 1575 1572–1583 
Olof Pedersson Humbla 1600 1599–1608 
Eggert Mattson Aurelius 1626 1618–1633 

Ingevald stadsskrivare, 1476 
Ingevald tillträdde enligt en notis i jordeboken sin tjänst 1472 och arbetade 
som stadsskrivare fram till sin död 1487. Vi vet mycket lite om Ingevald, 
varken som ämbetsperson eller privatperson. Enligt Moberg (1989:30–31) är 
det troligt att han är av uppländsk börd och att han fått sin skolning i kyrkans 
tjänst, något som Moberg menar att Ingevalds bruk av latinska datumangiv-
elser skulle tyda på. Resultat i Wendt (2012) visar dock att dateringssättet 
var förhärskande under medeltiden, vilket snarare tyder på att Ingevald följer 
en allmän språklig norm. Det är alltså tveksamt om det kan tolkas som ett 
argument för kyrklig skolning. 
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Helmik van Nörden, 1499 
Helmik efterträder Ingevald som stadsskrivare 1487, och blir kvar vid denna 
tjänst fram till 1511, då han drar sig tillbaka tillsammans med sin hustru till 
klostret i Sigtuna. Innan Helmik beträder posten som stadsskrivare fungerar 
han som vårdskrivare i staden, med ansvar över mantalsskrivning och upp-
förandet av vaktlistor över stadens vårdstyrka.37 Utöver stadsböckerna skriv-
er Helmik skråordningar för både murarämbetet och skräddarämbetet, och 
troligt är att han författat ytterligare skråordningar (Moberg 1989:32). Vissa 
menar även att det finns anledning att tro att Helmik utöver att skriva skrå-
ordningarna, även illustrerade dessa – han bör således ha varit en kreativ 
person. Uppgifter gör även gällande att han innan sin skrivarkarriär studerat 
och avlagt examen vid Kölns universitet (Moberg 1989:32). Helmik antas 
vara inhemsk stockholmare, och hans släkt antas ha bott i staden flera gen-
erationer tillbaka i tiden. (För en utförligare beskrivning, se Moberg 1989: 
31–34 och Lamberg 2001:224.) 

Olaus Petri, 1525 
Olaus Petri är en av sin tids mest betydelsefulla och lärda personer, och den 
enskilda person som under 1500-talet har betytt mest för rättsutveckling och 
rättspraxis. Det beror till en del på gärningar som lärd stadsskrivare, men 
främst på författandet av juridiska texter såsom en kommentar till stadslagen, 
en juridisk ordbok, en inledning till lagboken och framför allt på de domar-
regler som alltjämt brukar vara införda i våra lagböcker (Inger 1997:65). 
Domarreglerna fungerar som en sammanställning av samtida processrätts-
regler och ett moraliskt rättesnöre för domarna. I domarreglerna framhålls 
bland annat vikten av att skydda den meniga människan från godtycke och 
hårdhet i rättstillämpningen. Olaus blir utnämnd till stadsskrivare 1524 och 
bibehåller denna position fram till 1529, fyra år innan han blir Gustav Vasas 
kansler. Utifrån vad vi vet om hans liv och förehavanden kan vi dra slut-
satsen att han var en mycket erfaren skribent som rörde sig vant mellan olika 
texttyper och genrer. (För en fördjupad diskussion av Olaus Petri, se 8.2.4.)  

Blasius Olsson, 1550 
Vår kunskap om Blasius Olssons utbildning är ringa. Utifrån anteckningar i 
tänkeboken vet vi att han ”giorde […] sin eedh” och tillträdde sin post som 
stadsskrivare den 28 juni 1544. Han arbetade sedan som skrivare i nästan ett 
kvarts sekel. Tänkeboken ger en del upplysningar om hans privatliv. 1546 
blir han bland annat anklagad för att ha lägrat en gift kvinna, något som han 
med hjälp av elva dannemän svär sig fri från. I tänkeboken finns även en del 
noteringar om att han varit inblandad i en del fastighetsaffärer.  

                                                      
37 En vårdskrivare hade ansvar över att bl.a. se till att rätt antal borgare infann sig till vård-
tjänstgöring varje kväll, att upprätta vaktlistor och utkräva pant, och att sköta den årliga man-
talsskrivningen (Wikström KLMN: vård och vakt). 
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Tileman Abraham, 1575 
Innan Tileman blev anställd som stadsskrivare hade han tjänsten som kansli-
skrivare och kansliförvant i det kungliga kansliet. Vi kan således anta att 
Tileman var en van skribent när han tillträdde stadsskrivartjänsten. Utifrån 
tänkeboken kan vi även dra slutsatsen att Tileman behärskade tyska mycket 
väl, vilket längre anteckningar på tyska ger vid handen. 

Olof Pedersson Humbla, 1600 
Olof var köpman i grunden, men arbetade som stadsskrivare mellan åren 
1599–1608, innan han blev borgmästare 1608. Olof var en flitig skribent och 
hans handstil återfinns i en mängd bevarade handlingar rörande staden från 
denna tid. I Stockholms stadsarkiv finns även en del av Olofs privata arkiv 
bevarat. En av Olofs söner var under en period inhyst hos en skolmästare i 
Lübeck, ett faktum som illustrerar det nära förhållande som rådde mellan 
Tyskland och Sverige inom köpmannakretsar. 

Eggert Mattson Aurelius, 1626 
Till skillnad från majoriteten av alla medlemmar i rådet som var handelsmän 
var Eggert son till en hantverkare, en guldsmed. Efter akademiska studier i 
aritmetik och geometri i Uppsala, en bildningsresa i Tyskland och lärar-
tjänstgöring i Uppsala, återvände han till Stockholm och blev stadsskrivare 
1618, riksdagsman 1621 och rådman 1633. Utifrån Eggerts bildningsgrad 
kan på goda grunder antagas att Eggert behärskade minst tre språk flytande: 
svenska, tyska och latin. Förutom att skriva stadsskrivelser författade Eggert 
en mycket spridd räknebok på svenska samt översatte en del teologiska 
arbeten från tyska och danska.38 

Trots att informationen om de olika stadsskrivarnas utbildning eller privata 
liv ofta är knapphändig är det uppenbart att de tillhörde det absoluta topp-
skiktet bland stadens ämbetsmän. Stadsskrivaren var avlönad av staden, och 
förutom att föra stadens bok skrev han burskap, jordeböcker samt skötte kor-
respondens. Stefan Mähl (2010:10) menar att stadsskrivaren, i varierande 
grad, behärskade tre språk: svenska, lågtyska och latin, vilket är en rimlig 
slutsats i och med att alla dessa tre språk finns representerade i tänke-
böckerna.  

I nästkommande avsnitt (3.3.3) kommer skrivarens arbete som protokoll-
skribent, protokollens utformning samt skrivprocessen att beskrivas och 
diskuteras mer utförligt.  

                                                      
38 Titeln på räkneboken lyder: Arithmetica, eller een kort och eenfaldigh räknebook, uthi 
heele och brutne taal, i medh lustige och sköne exempel, them een-faldighom som til thenne 
konst lust och behagh hafwe korteligen och eenfaldeligen til nytto och gagn författat och 
tilsammandraghen aff Aegidio Aurelio Upsaliensi S. Cum gratia et privi. Reg. Mai. Upps. 
1614. (Aegidius Matthie Upsaliensis Aurelius, urn:sbl:18919, Svenskt biografiskt lexikon (art 
av B. Boethius med bidrag av G. Eneström och E. Rodhe.), hämtad 2012-09-24.) 
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3.3.3 Rättegången som skrifthändelse 
Protokollen från rådhusrätten skrevs för hand med gåspenna på papper (per-
gament användes dock under 1470- och 1480-tal). Protokollen i tänkeboken 
kan beskrivas som skriftliga referat av de rättegångshändelser och förvalt-
ningsärenden som behandlades på rådstugan. Som Lönnroth (2007a:192) på-
pekar ger protokollen en bild av vad borgmästare, stadsskrivare och rådet 
”sett och upplevt” i rådstugan, samt vad tredje part menar sig ha sett och 
upplevt utanför rådstugan. De skriftliga dokumentationerna bör betraktas 
som summariska överföringar av förhandlingar och muntliga utsagor, och 
inte som direkta avskrifter av talspråk.39  

Hur såg då skrivprocessen ut för stadsskrivaren? Lönnroth (2007a:192–
193) menar att skrivarbetet för skrivaren i rättssalarna kan beskrivas som be-
stående av två faser: dels protokollföringen, i vilken skrivaren författade ut-
kast, förde anteckningar och uppförde minnesstöd som ligger till grund för 
protokollet, dels renoveringen, dvs. den fas i vilken skrivaren finslipar, 
granskar och renskriver protokollet. Som vi vet uppfördes tänkeboken i två 
versioner: koncept och renskrift, vilket sammanfaller med de två ovan-
nämnda skrivfaserna. Till eftervärlden är det företrädesvis de renskrivna ver-
sionerna som har bevarats, och det är också de som undersöks i denna 
avhandling. Koncepten finns i huvudsak bevarade från och med 1618, även 
om vissa mer eller mindre väl bevarade anteckningar även finns från senare 
delen av 1500-talet.40  

I ett förberedande arbete har jag jämfört konceptversionen och renskrifts-
versionen av 1626 års tänkebok för Stockholms stad (Pettersson 2008). 
Undersökningen visar bland annat att det endast är drygt hälften av alla 
ärenden i konceptet som återskrivs i renskriften. Det finns även en tydlig 
skillnad i vilka ärenden som nedtecknas i den renskrivna versionen. Exem-
pelvis återges näst intill alla ärenden som rör fastighetsöverlåtelser etc., men 
endast knappt hälften av alla brottmål. Renskriften bör alltså snarare betrak-
tas som en koncentrerad dokumentation av det gångna årets jurisdiktion, än 
som en heltäckande verksamhetsberättelse.  

Utöver skillnader i urvalet av ärenden, finns även innehållsliga skillnader 
mellan koncept och renskrift. Nedan ges exempel på hur två ärenden från 
1626 har transformeras från koncept till renskrift. Text 1A och 2A är kon-
ceptversionerna och text 1B och 2B är motsvarande ärenden i renskrifts-
versionen.  

 
 

                                                      
39 Inom den historiska pragmatiken har man diskuterat frågan om hur noggrant rättshandlingar 
återspeglar dåtida autentiskt talspråk och hur man med hjälp av skriftliga källor kan komma åt 
dåtida talspråk. Se bl.a. Lönnroth 2007a och Falk 2011 för liknande studier på ett svenskt 
material.  
40 För en detaljerad genomgång, se förteckning över Borgmästare och Råds arkiv före 1636 i 
Stockholms stadsarkiv. 
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Text 1A 
Jacob Kempe. Jacob Kämpe begerer at han 
må bekomma sine peningar af Clas Jacobson 
som insatte äre i retten, efter han inthet will 
efter gode mäns rådh, ingifua sigh i hospi-
talet. Han blef yterligere förmant, at besinna 
sigh. Han begerer sine peningar 40 daler och 
Clas Jacobsonn giöres frij för ytermere tilltal. 
Där på giorde Jacob Kempe, Clas Jacobson 
handstrekningh. Sade och at han huarken för 
eller sedan will hafua något att kräffwia. / 
Clas tilböd honom at låta upbyggia een 
sedeles stugu i Danwiken, och gifua honom 
ännu 20 d. till. Nej sade han, iagh kan thet eij 
widtaga. (STb 9/1 1626) 

Text 1B 
Jacob Kä[m]pe. Samma daag lefwereredhe 
Clas Jacobsson rådmann Jacob Kämpe thee 
40 daler, som hanns s. broodher Erich 
Kämpe honom testamenterat hafuer, giöran-
des honom, hanns hustro och efterkommande 
arfuingar quitt och frij för allt wijdhere 
eftertaall och klander. Där utöffuer tilbödh 
Claes Jacobssonn, att hann wille låta up-
byggia een stugu åt honom i Danwijkenn, om 
hann wille begifua sigh dijt och blifua där in 
till sinn dödzstundh medh sinn hustro, så 
wille hann ännu gifua honom till hiellp 20 
daler och elliest försöria honom medh kläder 
och andre nödtorffter. Där till swarade Jacob 
Kämpe: I Danwijkenn kommer iagh alldrigh, 
blifue migh till rådz huad Guud will. (STb 
9/1 1626) 

Text 2A 
Vplåtelse. Olof Erichson rådhman fulmechtig 
af Isak Axelson, giorde Simon Simonson 
handst. på ett huus, upleggiandes frid-
skillingen. (STb 9/1 1626) 

Text 2B 
Uplåtelse. Samma dagh upstoodh i sittiande 
rettenn Oluff Erichssonn rådmann full-
mechtigh aff Isack Axellssonn ryttemestere 
under Uplandz fahnan, och efter sinn full-
machtz lydelsse, heemlade och uplätt Simonn 
Simonsonn, borgare här i stadenn, ett huus 
och liggiannde grundh, beläget i Tunne-
bindare grändenn, östann till, på södre sijd-
hann om gatan, näst bem:te Simon Simon-
sons huus, för reedhe peningar etthundrade 
fämptijo daler gått gångbartt swänscht mynt, 
huillke 150 daler bemellte fullmechtigh 
tillstodh och bekände sinn prinsipall, wäl-
bemellte Isack Axellssonn, dänn sidste 
peningh medh thenn förste, till ett gått åtnöije 
och fulle betallning reedeligenn ahnammat, 
upburet och bekommet hafua. Hwarföre 
afhände wälbemelte fullmechtigh sinn prin-
sipal Isack Axellssonn, hanns huusfrw, barnn 
och effter kommande arfwingar samma kårss-
wärcks huus och liggiannde grundh och 
tillägnade thett, som thett förbygt är och nu 
för ögonen ståår, bemellte Simonn Simonns-
sonn, hanns kere hustro, barn och arffwingar 
att niuta, bruka, besittia och behålla, quitt, 
fritt, oklandrat och oqualt för alla så födda 
som ofödda åtalare, till een ewärldeligh, 
laagfångenn fast ägendom. Där på giordhe 
offtbemellte fullmechtigh, Oloff Erichssonn, 
bemellte Simonn Simonnssonn handhstrech-
ning inför rettenn, huilkenn och uplade frijd-
schillinngenn efter lagenn. Och war samma 
huus laagbudet, lagståndet och i alla måtto 
laaghfarett så och grannom och weder-
boandom, bördemannom och frändom heem-
budet, som laagh kräfuer. (STb 9/1 1626) 
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Exemplen från koncept och renskrift visar på relativt omfattande inne-
hållsliga skillnader, särskilt mellan de två upplåtelseärendena (text 2A och 
2B), även om det också finns en del skillnader mellan exempel text 1A och 
1B. De markanta skillnaderna mellan text 2A och 2B kan troligen förklaras 
utifrån de båda versionernas funktion. Konceptet kan i detta fall ses som en 
minnesnotering från sammanträdet, medan renskriften är den officiella text-
versionen, formulerad och utformad i enlighet med en normerad juridisk 
skrivpraxis (jfr resonemang i Carlquist 2000:101, Falk 2011:61–62).  

Det är även i renskriften som det normerade språkbruket blir som mest 
påtagligt, exempelvis genom bruket av standardiserade fraser (Samma dagh; 
heemlade och uplätt; att niuta, bruka, besittia och behålla, quitt, fritt, 
oklandrat och oqualt för alla så födda som ofödda åtalare, till een ewärlde-
ligh, laagfångenn fast ägendom) och en högre grad av innehållslig precision 
(jämför a) sine peningar […] som insatte äre i retten med b) thee 40 daler, 
som hanns s. broodher Erich Kämpe honom testamenterat hafuer).  

Koncepten skrevs förmodligen både under och i nära anslutning till före-
dragningarna på rådstugan. Instoppade lappar i koncepten tyder på att skriv-
aren även haft ett system för enklare minnesnoteringar på lappar som han 
troligen upprättade i samband med mötesförhandlingarna. Dessa anteck-
ningar omarbetades sedermera till sammanhängande text i stadsboken efter 
avslutad rättegång, den s.k. konceptversionen (Ericson 1988:64, Moberg 
1989:21). Carlquist (2000:101) föreslår att den språkliga utformningen av 
dokumenten styrdes av en traditionell norm, vilket även underlättade i skriv-
processen, men fick relativt stereotypa framställningar som resultat. Denna 
språkliga typifiering är särskilt framträdande i olika typer av fastighets-
ärenden. Exempeltexterna 2A och 2B illustrerar tydligt att konceptet inte 
tycks ha samma status som renskriften, i och med konceptets knapphändiga 
utförande. 

Den renskrivna versionen skrevs av stadsskrivaren vid kalenderårets slut, 
och skulle lämnas in till kronan, och efter 1614 till hovrätten, för revision. 
Renskriften är emellertid en reviderad version av konceptet, vilket en relativt 
omfattande förekomst av nedstrykningar och förkortningar påvisar (Ericson 
1980, Pettersson 2008). Nedstrykningarna rör inte alltid textlängden hos ett 
enskilt ärende (se text 1A och 2A resp. text 2A och 2B), som mycket väl kan 
vara utförligare i renskriftsversionen, utan snarare innehållet i tänkeboken på 
det stora hela. Det förekommer även att anteckningar från ett och samma mål 
förekommer på flera olika dagar i konceptversionen, medan renskrifterna 
innehåller en sammanhållen text av samtliga anteckningar. I dessa fall blir 
oftast renskriftsversionen något kortare, sett till total textlängd. I sitt förord 
till utgåvan av 1624/1625 års tänkebok beskriver redaktörerna omskrivnings-
processen enligt följande:  

Anteckningarna har sovrats, friserats och sammanförts till ett minimiantal av 
sammanträdesdagar, allt i enlighet med det officiösa syftet med versionerna. 
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En juridisk verklighet har skapats, mycket skild från den upplevda verklig-
heten. (Olsson & Särnqvist 1979:5)   

Även spatiala, auditiva, orala och visuella faktorer som placering i rummet, 
akustik, talarens förmåga att uttrycka sig tydligt och ljussättning med mera 
kan påverka skrivarens möjligheter till att utarbeta ett så verklighetsnära pro-
tokoll som möjligt (jfr Kryk-Kastovsky 2000:206–208, Lönnroth 2007a: 
193–194). Dessa ovanstående omständigheter gäller särskilt nedtecknandet 
av konceptet. Vid komponerandet av renskriften är det rimligt att andra yttre 
faktorer som exempelvis statusen som sammanställande verksamhetsberät-
telse, kravet på läsbarhet och skrivarens skriftkonventioner påverkar den 
skriftliga slutprodukten (Ericson 1988:64–65, Kryk-Kastovsky 2000:208). 
Man kan även fundera över om verklighetsnära rapporteringar över huvud 
taget har varit efterfrågade eller önskade, även om de spatiala och audio-
visuella förutsättningarna varit optimala. Analysen av vilka externa faktorer 
som rimligen har påverkat språkbruket och utformningen av texterna pekar 
snarare mot den något pragmatiskt hållna slutsatsen, att skrivarna i stort sett 
skrev de texter som verksamheten tycktes behöva – detta gäller både kon-
ceptet och renskriften. Falk (2011:62) uttrycker liknande tanker om rätts-
protokollen i Uppsala: ”Rättsprotokollens kommunikativa mål var att ned-
teckna rättsskipningen inom en juridisk diskursgemenskap”. Det kommuni-
kativa målet var således inte att så ordagrant som möjligt återge de muntliga 
föredragningarna, utan texternas funktion som juridiskt giltiga dokument är 
den huvudsakliga grunden till den språkliga utformningen. I och med att de 
institutionella förutsättningarna förändras är det rimligt att olika språkliga 
krav – kodifierade och/eller implicita – påverkar den skriftliga utformningen 
av texterna. 

Jämförelser mellan koncept och renskrift visar även tydligt att det tycks 
relativt irrelevant huruvida skrivaren återger den exakta ordalydelsen av vad 
någon sagt i renskriften – det är viktigare att andemeningen blir kvar, se (13) 
och (14) (utdrag från text 1A och 1B ovan). 

(13) Nej sade han, iagh kan thet eij widtaga. (STb 9/1 1626: koncept) 

(14) Där till swarade Jacob Kämpe: I Danwijkenn kommer iagh alldrigh, 
blifue migh till rådz huad Guud will. (STb 9/1 1626: renskrift)  

Det är emellertid ganska litet vi med säkerhet vet om procedurerna kring 
själva författandet av rådstuguprotokollen. Vi kan åtminstone vara helt på 
det klara över den höga kompetens och skriftliga färdighet som en skrivare 
måste ha haft för att klara av sitt uppdrag. I sin undersökning om svenska 
medeltidsbrev formulerar Inger Larsson (2003:157) följande om författandet 
av konungsräfstdomar, och det finns goda skäl till att antaga att stadsskriv-
arna besatt liknande kompetens: 
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Det krävdes hög kompetens, såväl juridisk som språklig, av den utfärdare/ 
skrivare som för det första skulle förstå vilka samband aktörerna hade till 
varandra, vilka fakta i redovisningen som var viktigast och hur de tidigare 
urkunder som förevisades och åberopades vid den muntliga förhandlingen 
hängde samman, samt för det andra skriftfästa och referera vad som försig-
gick på ett sammanhängande och för eftervärlden begripligt språk. (Larsson 
2003:157)  

Kopplat till tänkeboksförfattandet är det utöver detta rimligt att antaga att 
komplicerade brottmålsutredningar eller tvister i vilka olika aktörer lyfter 
fram olika aspekter av och ger olika perspektiv på en händelse, i mångt och 
mycket ställer andra krav av språklig kompetens på en skrivare, än mål av 
återkommande och liknande karaktär. Där är den skriftliga dokumentationen 
i hög grad standardiserad redan i undersökningens tidigare källmaterial (som 
exempelvis fastighetsöverlåtelser, se Carlquist 2000).  

3.3.4 Externt sanktionerade normer för protokollskrivande 
En intressant fråga är huruvida lagen på något sätt normerade eller reglerade 
skrivpraxis i rådstugan. I Magnus Erikssons landslag föreskrivs att alla dom-
ar avkunnande vid tinget skulle skriftfästas (MEL JB 22, se även Larsson & 
Palm 2010:59), och i såväl landslag som stadslag finns vissa föreskrifter om 
vilka dokument skrivaren skulle utfärda. Dessa föreskrifter reglerar i huvud-
sak egendomstransaktioner, men bestämmelser finns även om att burskap 
ska noteras i stadens bok, samt att skrivaren ska föra räkenskaper i stadens 
skottebok. Särskilt intressanta och viktiga är dock de lagrum som reglerar 
egendomstransaktioner, eftersom både innehållet och i förlängningen den 
språkliga utformningen av sådana ärenden kan antas påverkas av dessa före-
skrifter. I stadslagens Jordabalk, flock 6, regleras exempelvis att:  

Alla stadha ther man gör medh gardhe sinom eller tompt sinne köp eller 
skipte, thet ær fast, ok the tompt eller gardh mogho eig byrdhamen aterlösa; 
ok thet skal göras openbarlika inne a radhstuw fore foghatenom, borgha-
mæstarom ok radhmannom, ok ther skulu the fridhskilingh göra epter 
gamblum stadhga, ok medh fullom stadzbrefwm ok incigle stadzins a 
swensko skrifwat ther stadhghas ok fæstas, eller scrifwas i stadzsins book, ok 
vrskilias huru manga alna the tompt eller gardher ær bredh ella langh, ella 
hwar the tompt ligger, swa een tompt som annur, ok hwat tima arsens thet 
skipte giordhes, ok huru manga pæninga hwar andrum tilgaff. (MESt JB 6) 

Liknande bestämmelser återfinns i landslagens Jordabalk, flock 20 och 21. I 
egendomstransaktioner har således skrivaren en innehållslig norm att för-
hålla sig till, vilket får tydliga konsekvenser för skrivprocessen i dessa ären-
den om man jämför med övriga mål till vilka liknande föreskrifter saknas (se 
diskussion i 8.1.1). Exempelvis Carlquist (2000) visar att det även i praktik-
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en finns en innehållslig och språklig norm i dessa typer av ärenden, ett resul-
tat som bekräftas i denna avhandling.  

Lagen betonar dessutom att skrivaren ska vara svensk, vilket kan ses som 
en tydlig praxisföreskrivande bestämmelse, men även som en kontrollerande 
faktor. Utöver ovannämnda riktlinjer finns dock få föreskrifter om hur stads-
skrivaren skulle utföra sitt ämbete eller hur han skulle utforma dokumenten i 
”stadzsins book”. Först på 1600-talet finns ytterligare bevarade uppteck-
ningar och bestämmelser över rutinerna kring protokollföringen i rådstugu-
rätten.41 I 1614 års rättegångsordning föreskrivs att borgare och råd ska 
”wara förplichtade åhrligen om Kindermässo tijdh at lefwerera i Stockholm 
til wår Advocat Fiscal theres oförfalskade Doomböcker”, men det är framför 
allt i rättegångsordningen från 1615 som mer utförliga beskrivningar reglerar 
skrivarens arbete. Bland annat går att läsa hur skrivaren ska ”medh högsta 
flijt antekna och protocollera, hwad af Parterne på både sijdor kan för rätta 
framställas och förhandlas”, samt hur skrivaren både trofast och sannfärdigt 
ska nedteckna rättegångsprocessen så att domaren utifrån dessa skrivelser 
kan fatta ett rättvist beslut. I rättegångsordningen framhålls således rätte-
gångsprotokollens centrala roll som beslutsgrundande underlag vid de slut-
giltiga överläggningarna, vilket understryker de skriftliga protokollens ställ-
ning inom den juridiska verksamheten vid denna tidpunkt. Skriftbruket har, 
åtminstone på pappret, blivit en omistlig del av rättssystemet.  

I sammanhanget är det relevant att fundera över vilken status tänkeboken 
har som performativ källa. I sin undersökning om Arboga stads medeltida 
tänkeböcker ställer sig Bo Franzén tveksam till att anteckningarna i tänke-
boken användes som beslutsgrundande underlag. Han menar att det ”norm-
ala är att tänkeboken i efterhand refererar hur ett ärende behandlats med till 
exempel vittnen och andra berörda, och om vilka beslut som tagits med 
anledning av detta” (Franzén 1998:29). Det skrivna ordet tolkas här som ett 
stöd i en ”i övrigt juridiskt bindande muntlig praxis” (Franzén 1998:29). 
Eftersom Franzén undersöker medeltida material är det rimligt att den prak-
tiska funktionen hos protokollen med tiden ändras, och att de i högre grad 
brukas som beslutsunderlag, såsom framhålls i rättegångsordningen från 
1615. Den i högre utsträckning systematiska protokollföringen som särskilt 
återfinns i 1600-talets tänkeböcker kan då ses som en del av en mer modern 
ämbetsutövning (jfr Franzén 1998:31). 

Även i 1619 års stadga om städernas administration ges mycket noga 
föreskrifter om hur stadsskrivaren skulle utforma protokollen och vilka upp-
lysningar domboken skulle innehålla:  

                                                      
41 Jan Eric Almquists (1946) studie över protokoll från häradsrätterna visar att både Gustav 
Vasa och Hertig Carl reglerade häradsrätternas protokollföring från och med 1546 i och med 
att häradsrätternas blev ombedda att skicka in renovatiner till kungliga kammaren för gransk-
ning (se även Modéer 1993:54). Denna åtgärd var av i huvudsak fiskal karaktär. Så vitt jag 
förstått inbegreps dock inte rådstugurättens arbete i dessa förordningar. 
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[…] då ska stadzschrijffuaren wara med edh förplichtatt att holla en richtig 
och klar stadzbock, noterat med dagar och tijdher, hvaruthinnan alle klage-
mål, stempningar, endtskyllningar, bevijs, gensvar, witnes förhöör och andre 
rettegongs acter samptt sielffue domarne, deres executation eller hvad där-
emott och, hvadh mehra efter lagen och sedvane vthij rettegongerne pläger 
och moste förelöpa, hvadh heller ded mundtligen eller schrijfftligen skeer, 
noga och flitigtt ska vpteknas. (Ur ”Konung Gustaff Adolphs förklarning 
öffuer någre puncter i stadzlagen, åhr 1619 stält, citerad i Sleman 1964:309.) 

De ovannämnda föreskrifterna kan alla antas ha påverkat skriftpraxis inom 
rådstugan. Detta kan innebära att skillnaderna är stora i de rättegångstexter 
som producerats före och efter dessa regleringar. Ett resultat som inte på-
visar några större skillnader torde innebära att regleringarna snarare är en 
kodifiering av en redan etablerad praxis. Jag återkommer till denna fråga i 
slutkapitlet (se 8.2.2).  

En ytterligare aspekt av det hela är frågan om kontroll och byråkratiser-
ing. Det ökade bruket av skriftlig reglering kan ses som en direkt konsekvens 
av en ökad central styrning av rättsväsendet. De skriftliga regleringarna som 
presenterats ovan är alla tillkomna vid en tidpunkt som mer eller mindre 
sammanfaller med inrättandet av hovrätten som högsta rätt och som kontrol-
lerande instans. De kan i sammanhanget alltså tolkas som reglerande doku-
ment genom vilka aktörer på ett centralt plan (beslutsfattare) reglerar de 
lokala aktörernas (skrivarnas) möjlighet att fritt utöva sitt ämbete.42 Även 
Gabriela Bjarne Larsson (2012-05-28 p.k.) håller det för mycket troligt att 
faktorer som en förändrad redovisningsskyldighet har påverkat den skriftliga 
praxisen inom rådhusrätten.   

3.3.5 Administrativ litteracitet 
Som tidigare forskning påvisat ökar skriftens betydelse och status betydligt 
under senmedeltiden, särskilt inom olika administrativa och juridiska dom-
äner. Arnved Nedkvitne (2004:175) menar att ”the most prominent feature in 
the development of the Scandinavian states’ administrative literacy in the 
Late Middle Ages was the transition from oral to litterate accounting”, och 
Inger Larsson (2009:198) konkluderar att ”[i]t is clear that it was the central 
royal administration that, through legislation and use of the written forms of 

                                                      
42 Att olika myndigheter under medeltid och nyare tid på allt fler håll stärkte sin ställning som 
kontrollant för diverse verksamhetsområden är en fråga av ständig aktualitet inom historisk 
forskning. Exempelvis Elsa Sjöholm (1988) behandlar frågan om aktörernas roller i den 
medeltida rättstraditionen i Sverige, och en utgångspunkt är att olika aktörer agerar i enlighet 
med sina olika intressen när det kommer till process och påföljd inom lagstiftningen (1988: 
23). Sjöholm skriver bland annat att ”[k]ontrollen över processen är central för utgången av 
målet” (1988:23), och därav blir utformandet av processrätten en central pusselbit i det pågå-
ende maktspelet. Den förändrade bevisrätten kan alltså ses i ljuset av den överliggande sam-
hälleliga maktkamp som fördes mellan olika institutioner – exempelvis konungamakt, kyrka 
och släkter – under medeltid och nyare tid.    
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expression, pursued a secular administrative use of writing in Sweden, initi-
ally in Latin and then gradually also in Swedish”. Larsson (2009: 198) menar 
vidare att nedtecknandet av de medeltida svenska lagarna skapade nya 
”writing milieus” – skriftbruksmiljöer – som starkt bidrog till skapandet och 
spridandet av ett svenskt administrativt skriftspråk (jfr resonemang i Carl-
quist 2007 och framväxten av skriftbruksmiljön inom Vadstena kloster). 
Larsson visar hur ändrade förhållanden inom det svenska juridiska systemet 
under högmedeltiden skapar nya kommunikativa behov, vilket i sin tur leder 
till en utveckling eller ett skapande av nya språkliga kompetenser. Faktorer 
som lagarnas kodifiering i skrift och nedteckning på folkspråket banade tyd-
ligt väg för det svenska skrivna språkets status som juridisk språknorm. Men 
även bestämmelser i såväl landslag som stadslag om bruk av skriftliga doku-
ment inom rättsprocessen, i kombination med en förmodad brist på personal 
med latinkunskaper, kan ses som centrala orsaker till varför bruket av skrift 
inom rättssystemet ökar, och till varför skriften under medeltiden intar en allt 
mer positionerad ställning inom rättsprocessen (Söderberg & Larsson 1993: 
126, Larsson 2009:198).43 Larsson (2003:70) framhåller dock att Magnus 
Erikssons lagstiftning måste ses som den enskilt viktigaste insatsen för etab-
leringen av svenska som urkundsspråk.  

I mångt och mycket kan merparten av det tidiga bruket av latinskrift i 
Sverige på ett eller annat sätt sättas i samband med rättsliga förhållanden. En 
majoritet av alla skriftliga dokument före 1350 kan med stor majoritet kopp-
las till den juridiska diskursen. Nedkvitne (2005:288) framhåller kungens 
och kyrkans strävanden att omforma den juridiska processen under medel-
tiden som en av de viktigaste drivkrafterna bakom införandet och bruket av 
litteracitet i det skandinaviska samhället.44 Den rättsliga dokumentationen 
från Stockholms rådhusrätt kan således inkorporeras i en relativt lång språk-
brukstradition inom vilken rättsliga procedurer beskrivits och dokumenterats 
i skrift. Från början är det i huvudsak äganderätt till egendom och diverse 
arvsförhållanden som utgör kärnan av den skriftliga dokumentationen, men 
med tiden skriftfästs ett allt mer diversifierat urval av juridiska förfaranden.45 
Och på liknande sätt som det under tidig medeltid och högmedeltid blir 
viktigt inom rättsapparaten att i skrift precisera ägandeförhållanden, är det 
troligt att bruket av mer detaljerade och komplexa beskrivningar av exem-
pelvis brottmål och civilrättsliga procedurer är en behovsbaserad konsekvens 
av ett fortsatt förskriftligande av rättskulturen. Eller något annorlunda ut-
                                                      
43 För en diskussion om skriftens integration i den juridiska diskursen i andra delar av Europa, 
se Mostert & Barnwell (red.) 2011. 
44 På kontinenten har skriftens koppling till olika former av ekonomiska transaktioner en ännu 
äldre historia. Utöver den offentliga förvaltningen menar Nedkvitne (2004:179–184) att även 
de inhemska handelsmännen blir viktiga aktörer i det tilltagande folkspråkliga skriftbruket 
under senmedeltiden, i och med att skriften under Hansans tid blivit en förutsättning för en 
lyckad långdistanshandel. 
45 För en utförlig diskussion om övergången från muntlig tradition till skriftlig handling inom 
egendomsöverlåtelser, se Söderberg & Larsson 1993:124–128. 
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tryckt: ”but I think one can assume that the same reasons which made it 
worth preserving these [legal] documents in later centuries also motivated 
people to produce them in the first place” (Nedkvitne 2005:288). Ett resultat 
av min undersökning är att brottmål och tviste- och civilmål får större ut-
rymme och beskrivs utförligare, medan egendomsöverlåtelser i mångt och 
mycket dokumenteras på liknande sätt under perioden (se 4.2.3 och 8.1). 
Den förändrade textsammansättningen visar tydligt på den skrivna textens 
allt mer diversifierade och centrala roll inom den juridiska rättspraktiken 
under perioden.  

Utöver specifika faktorer som ändrad bevisrätt, utbildning, rättsliga före-
skrifter etc. är det rimligt att även den allmänna rättsliga verksamhetsutveck-
lingen driver den administrativa litteraciteten framåt, och leder till en skrift-
språklig norm inom vilken rättsprocessens skriftbruk både blir mer spec-
ialiserat och komplext. I mitt undersökningsmaterial är längre mer komplexa 
texter framför allt vanliga i 1600-talsmaterialet, men tydliga exempel på 
denna mer specialiserade prosa förekommer under de tidigare och mellersta 
delarna av 1500-talet, se exempel (7). Liknande resonemang kan man finna i 
Juha Vartolas allmänna modell om förvaltningens olika delar och om för-
valtningskultur (se Karonen 2001:124–125). Vartola menar att de processer 
som innefattas av hur man fattar beslut och om hur beslut verkställs har en 
central ställning inom förvaltningskulturen. Bland annat omnämns det be-
gynnande bruket av mer detaljerade rättegångsprotokoll som del av en pro-
cess som i sin tur leder till en förändrad rättslig praxis inom vilken längre 
och mer detaljerade rättegångsskildringar till slut blir en del av ”den urbana 
förvaltnings- och rättskulturens djupstrukturer” (Karonen 2001:125). Utifrån 
ett texthistoriskt perspektiv finns det således fog för att argumentera för att 
en mer professionell språkbrukspraxis var sedvänja, eller en del av rätts-
kulturens djupstruktur, redan före 1600-talets stora rättsreformer. 
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4 Tänkeboken 1476–1626: 
ärendekategorier och diskursnivåer  

I detta kapitel presenteras och diskuteras tänkeboken som text. I 4.1 intro-
duceras undersökningsmaterialet, och urvalsprinciper och arbetsgång be-
skrivs. I avsnitt 4.2 och 4.3 görs två för avhandlingen centrala indelningar av 
materialet. Den första indelningen rör olika övergripande ärendekategorier 
och grundar sig i juridiskt sakinnehåll men bygger på en hypotes om text-
uella variationer beroende på typ av ärende. Den andra textstrukturellt bas-
erade indelningen rör olika diskursnivåer och utgår från tesen att texterna 
innehåller olika kommunikativa lager, dvs. diskursnivåer, beroende på vem 
som direkt eller indirekt kommer till tals.  

Kapitlet kan ses som en redogörelse för både resultat och metod. Indel-
ningarna är i sig ett resultat, som sedan fungerar som en viktig metodisk ut-
gångspunkt för de mer lexikogrammatiskt inriktade analyserna i kapitel 5–7. 
Kapitlet inbegriper även en kompletterande studie av ärendekategorin Brott-
mål (se 4.4), som kanske är den ärendekategori som förändras mest under 
undersökningsperioden. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en 
diskussion (4.5).  

4.1 Källmaterial  
I detta avsnitt ges en kortfattad presentation av handskriftsbestånd och ut-
gåvor, se 4.1.1. Arbetsgång och urvalsprinciper presenteras och diskuteras i 
4.1.2. 

4.1.1 Arkivbestånd och utgåvor 
Källmaterialet till avhandlingen består av rättsprotokoll från Stockholms råd-
stuga från perioden 1476–1626. Merparten av originalhandskrifterna till 
Stockholms stads tänkeböcker bevaras i Borgmästare och råds arkiv före 
1636 (BoRA), Stockholms stadsarkiv. I arkivet finns bevarade tänkeböcker, 
med vissa luckor, från perioden 1474–1660. Detta handskriftsbestånd består 
huvudsakligen av s.k. renovationer, dvs. renskrivna dokument. Huvuddelen 
av materialet har även getts ut i tryck i två serier: Stockholms stadsböcker 
från äldre tid och Stockholms tänkeböcker från år 1592. Det trycka materi-
alet omfattar åren 1474–1635. Huvudsakligen är det renovationen som getts 
ut i tryck. För vissa år, exempelvis 1626 och 1634, finns dock trycka utgåvor 
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för både renskrift och koncept. I avhandlingen har den tryckta utgåvan av 
renskriftsversionerna använts.  

Beteckningen tänkebok kan jämföras med det något vidare begreppet 
dombok. Rent teoretiskt finns inga egentliga skillnader mellan en tänkebok 
och en dombok, utan båda termerna avser det inbundna band i vilket en rätts 
protokoll samlades. Det specifika för begreppet tänkebok är dock att termen 
specifikt avser domboken i städernas rådstugor. I landets övriga underrätter, 
exempelvis häradsrätten, kämnärsrätten och lagmansrätten, används i stället 
begreppet dombok (jfr diskussion i Orrman 2007:45–46).   

Utgivningsprinciperna för de olika utgåvorna av Stockholms tänkeböcker 
kan skilja sig åt något (se förorden till respektive utgåva). Generellt är den 
textkritiska apparaten sparsam, och utgåvorna innehåller både normaliser-
ingar, upplösningar av förkortningar och korrektur som i normalfallet inte 
markerats i den tryckta versionen. En brist är att marginalanteckningar i 
originalen inte alltid markerats i utgåvan. Utgivningsprinciperna lämnar så-
ledes mycket att önska för exempelvis mer filologiskt eller ortografiskt in-
riktade studier. Moberg (1989:17) diskuterar utgivningsprinciper i tänke-
böckerna, och genom stickprovskontroller kan hon konstatera att få avvik-
elser däremot verkar förekomma mellan handskrift och utgåva. Utifrån syft-
ena med min undersökning tycks alltså inte utgivningsprinciperna skapa 
några större vetenskapliga hinder för att besvara de frågor som ställs i av-
handlingen – de håller tillräckligt hög standard.46 Tvärtom, för denna studie 
har de tryckta utgåvorna varit en förutsättning för att studien ska kunna om-
fatta ett så pass stort material som möjligt (jfr Wollin 1991:248).  

De belägg från tänkebokstexterna som citeras i avhandlingen följer i 
huvudsak principerna i respektive utgåva. I en del fall används i utgåvorna 
dock vissa specialtecken för förkortningar av exempelvis måttenheter och 
valuta (se exempelvis förordet till 1634 års tänkebok). Av tekniska skäl har 
jag då detta varit aktuellt återgett betydelsen av förkortningen inom hak-
parentes, t.ex. [lispund]. I några fall har betydelsen av ett specialtecken dock 
ej gått att tyda, delvis pga. brister i utgåvornas förteckningar. I dessa fall 
återges tecknet med ett frågetecken inom hakparentes ([?]). 

4.1.2 Arbetsgång och urvalsprinciper 
Min övergripande ambition har varit att försöka ringa in en så lång period 
som varit praktiskt rimlig, och ett så brett material som möjligt. En vägled-
ande urvalsprincip har även varit att materialet ska utgöras av renskrifter, för 
att på så sätt öka reliabiliteten i mina analyser (se 3.3.3 för en diskussion om 
skillnader mellan koncept och renskrift). Detta har inneburit en viss begräns-
ning av antalet möjliga val.  

                                                      
46 Se dock Williams (2010) för en kritisk diskussion om den vetenskapliga kvaliteten hos 
editioner.  
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En annan fråga har gällt vilket tidsspann som är lämpligt att ha mellan de 
olika excerperingsåren. Resultat från en tidig pilotstudie visade att material 
med ca 25 års mellanrum verkade vara ett rimligt tidsspann. Perioden kom 
(efter dessa urvalsprinciper) att omfatta ett tidsspann på 150 år, med början 
1476 och slut 1626. Källäget möjliggör att inkludera även senare tids-
perioder, men jag har valt att dra en gräns före 1634 års regeringsform. Vilka 
konsekvenser denna organisatoriskt omvälvande regeringsform får för språk-
bruket i Stockholms tänkeböcker är en spännande, men likväl senare, fråga. 
Det totala huvudmaterialet omfattar följaktligen material från både sen-
medeltid och tidigmodern tid: 1476, 1499, 1525, 1550, 1575, 1600 och 1626 
(se avsnitt 3.3.2 för en presentation av respektive stadsskrivare ovannämnda 
år).  

Nästa urvalsprincip har gällt vilka texter i respektive material som ska 
ingå i analysen. En central utgångspunkt i avhandlingen är att ha en så bred 
ingång till tänkeboksmaterialet som möjligt för att på så sätt få ett helhets-
grepp om texterna. För att så förbehållslöst som möjligt inbegripa alla olika 
typer av ärenden i tänkeboken har jag således tagit den aktuella tänkebokens 
100 första ärenden i analyserna, med utgångspunkt i kalenderårets början.47 
De flesta tänkeböckerna innehåller 150–400 ärenden, vilket innebär att ett 
material på 100 ärenden omfattar minst ett kvartal och som mest nästan tre 
kvartal. Urvalet torde följaktligen vara väl representativt för materialet som 
helhet. Jämförelser av huruvida materialet blir mer jämt fördelat om man 
exempelvis väljer material från början, mitten och slutet av ett tänkeboksår 
visar att sammansättningen inte skiljer sig åt nämnvärt. Utifrån dessa urvals-
principer inbegriper således huvudmaterialet 700 ärenden från sammanlagt 
sju tänkeböcker, vilket utgör en total korpus på cirka 76 300 ord. Hela 
materialkorpusen har använts i undersökningarna i kapitel 4, 6 och 7. Kapitel 
4 inbegriper dessutom ytterligare material (se avsnitt 4.4). Däremot är ana-
lyserna i kapitel 5 utförda på ett något mer begränsat urval texter (se diskus-
sion i 5.1.4).   

För att på ett smidigt sätt kunna arbeta med materialet har jag med hjälp 
av ett OCR-program skannat in de tryckta versionerna på datorn och sedan 
skapat redigerbara dokumentfiler. Denna arbetsprocess har varit relativt 
oproblematisk. I mitt arbete har jag sedan huvudsakligen arbetat med de in-
skannade versionerna, men med stöd av de tryckta editionerna. För att säker-
ställa att de inskannade versionerna överensstämmer med den trycka ver-
sionen, har samtliga datorfiler noggrant kontrollerats mot den tryckta ut-
gåvan. Denna kontrolläsning har påvisat vissa felaktigheter i den inskannade 
versionen, exempelvis har OCR-programmet haft svårigheter med att tyda 
grafer som <æ> och < >.  

                                                      
47 Jag har däremot inte inbegripit ev. ingresser i urvalet. 
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4.2 Ärendekategorier 
I avsnittet karaktäriseras tänkebokens ärenden och de typer av ärenden den 
innehåller. I 4.2.1 ges en definition av begreppet ärende. I 4.2.2 presenteras 
hur tidigare forskning kategoriserat historiskt domstolmaterial, och i 4.2.3 
redogörs för den indelning av ärenden som tillämpas i denna avhandling. 

4.2.1 Definition av begreppet ärende  
Lena Moberg (1989:21) har beskrivit den spridda fördelningen av olika typer 
av ärenden i de medeltida tänkeböckerna:  

Utan någon annan ordning än den rent kronologiska redogörs här för civila 
mål och brottsmål, för arvskiften, testamenten, gåvor och donationer, för 
ärenden som rör stadens förvaltning och reglering av stadsbyggnad, närings-
liv, social omsorg och samvaro, för stadens hållning i kyrkliga frågor eller i 
politiskt laddade situationer och krigstillstånd. (Moberg 1989:21.) 

Likt Moberg har ett flertal forskare uppmärksammat och påtalat den inne-
hållsliga mångfalden både i Stockholms tänkeböcker och i andra samtida 
domböcker. Vissa har nöjt sig med att konstatera att domboksmaterialet är 
av skiftande natur (t.ex. Moberg 1989), medan andra har försökt system-
atisera ärendena utifrån juridiskt sakinnehåll (t.ex. Söderberg 1990, Falk 
2011, Lönnroth 2007b). Att i efterhand försöka rekonstruera ett illustrativt 
och funktionellt system för de ärenden som behandlades i rådstugurätten är 
problematiskt, vilket även betonas av Erik Falk (2011:129) och Lars Gesch-
wind (2001:13). Till att börja med skiljer sig dåtidens rättssystem väsentligt 
från dagens rättssystem – att applicera en nutida uppfattning om vilka ären-
den som bör samsas under samma rättskategori på dåtida praxisförhållanden 
är både besvärligt och riskerar att bli anakronistiskt (jfr diskussion i Gustafs-
son 2006:13). En annan problematiserande omständighet är att ett och sam-
ma ärende kan innehålla flera olika sakfrågor (jfr Falk 2011:129). En slutsats 
är att domböckerna inte erbjuder någon givande indelningsgrund utifrån sina 
egna kriterier. 

Ett första steg är att definiera begreppet ärende. Med ett ärende avser jag 
en av tillfälle och tid begränsad händelse som tas upp i rådstugan och som 
nedtecknats i tänkeboken under ett specifikt datum och som i tänkeboken 
kan läsas som en fristående textenhet. Följaktligen överensstämmer inte den 
definition av ett ärende, eller ett mål, som tillämpas i denna avhandling med 
den definition av mål som finns i SAOB: ”fsv. mal, (rättegångs)sak, ärende, 
fråga (ss. föremål för undersökning o.d.), fall, händelse”, där händelser i 
rätten som tilldragit sig under olika datum, men som ändå tillhör en och sam-
ma rättegångsprocess tolkas som ett och samma ärende (se även Falk 2011: 
127–128). Det är inte ovanligt att ett och samma rättsfall tas upp i rådstugan 
vid fler än ett tillfälle, men då dessa händelser skiljer sig från varandra i tid, 
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och i viss mån även i tema, avsikt och komposition (Ledin 1999:12), väljer 
jag att tolka dem som separata textenheter, och även separata ärenden (jfr 
begreppet notis i Falk 2011:62). Begreppen ärende och mål används syno-
nymt i undersökningen. 

4.2.2 Indelning av ärenden: tidigare forskning 
En genomgång av studier av historiskt domstolsmaterial visar att det finns 
olika sätt att tänka kring hur en klargörande systematisering av materialet 
kan göras. En gemensam nämnare tycks dock vara att man skiljer på dom-
stolens dömande och administrativa verksamhet. Däremot skiljer det sig 
ibland åt vilka typer av ärenden som man definierar som vad. I sakregistret 
till utgåvan av Stockholms stads tänkeböcker 1568–1575 finns exempelvis 
en diger systematisering av alla ärenden dessa år. I huvudsak skiljer redak-
tören Joh. Ax. Almquist (1941:733–752) på den dömande verksamheten 
(tvistemål och brottmål), den administrativa verksamheten och diverse not-
iser. Under dessa rubriker har Almquist ordnat verksamheten dels utifrån 
teman, dels utifrån balkar i lagen. Systematiseringen är överskådlig och am-
bitiös. Ansatsen i Almquists indelning tycks rimlig, däremot är jag tveksam 
till hur väl klassificeringsgrunden ringar in olika kommunikativa verksam-
heter och textuell heterogenitet i tänkeboken. Ur detta perspektiv syns det 
väsentligt att skilja på ärenden i vilka en uppenbar tvist pågår (t.ex. tomt-
tvist) från ärenden där parterna tycks vara överens (t.ex. fastighetsöverlåtel-
ser), även om dessa ärenden faller under samma lagbalk (Jordabalken). Här 
behövs en annan strategi. 

Johan Söderberg (1990) undersöker svenska häradsdomböcker 1540–
1660 i syfte att ”beskriva förändringar i handlingssystemet så som det kom-
mer till uttryck i domböckerna” (1990:231). För att kunna beskriva sådana 
förändringar menar Söderberg (1990:231–232) att det är av vikt att skilja 
undan ensidiga ärenden, dvs. ärenden där någon partsställning inte förelegat, 
från partsärenden, dvs. ärenden som ska lösa en konflikt av något slag: 
”[d]et synes väsentligt att separera mål som skall lösa en konflikt mellan 
parter från ärenden där häradsrätten används för att i laga ordning inregi-
strera jordtransaktioner m m.” Söderberg gör således en indelning i vilken 
handläggningar av uppbud av jord och andra jordöverlåtelser samt påbud 
och förmaningar som lästes upp i tingsmenigheten kategoriseras som en-
sidiga ärenden. Dessa särskiljs från partsärenden som tvistemål och brottmål. 
Han poängterar att ”[n]ågon distinktion mellan tvistemål och brottmål [inte] 
gjordes av samtiden” (1990:232), och att en liknande efterkonstruktion inne-
bär att en del svårklassificerbara gränsfall uppstår. Söderberg (1990:232) 
exemplifierar bland annat med att det i samband med arv ibland kan vara 
särskilt svårt att avgöra om arvet varit omtvistat eller inte, till skillnad från 
vissa ärenden av ensidig karaktär i vilka det klart och tydligt framgår att 
parterna träffat en uppgörelse innan målet tagits upp i rätten och där inregi-
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strerats i domboken. I avsnitt 4.2.3 bygger jag vidare på Söderbergs diskus-
sioner.  

I sin rättsfilologiska undersökning av Ekenäs stads dombok 1678–1695 
gör Harry Lönnroth (2007b) en något annorlunda indelning. Lönnroths syfte 
är att den ska ge en bild av vilka typer av ärenden som Ekenäs stads dombok 
innehåller. Han urskiljer tre huvudgrupper bland målen: administrativa mål, 
tviste- och civilmål samt brottmål (2007b:24–25). Varje huvudkategori inne-
håller i sin tur exempel på väl definierade ärendetyper: under ärendekate-
gorin tviste- och civilmål ingår bl.a. tvister i ekonomiska frågor, skiftesmål 
och utredningar samt arvs- och skuldärenden. Lönnroths indelning bygger i 
sin tur på en skiss av Pentti Virrankoski (1970:118–120 i Lönnroth 2007b).  

Även i Falks (2011) studie av verbala förolämpningar i domstolsmaterial 
från 1630-talets Uppsala görs en innehållsbaserad ärendekategorisering. Falk 
konstaterar att det finns brottmål, tvistemål och administrativa ärenden, men 
fokuserar på en mer detaljerad indelning av ärendetyperna språkbrott, vålds-
brott och övrigt, dvs. mål som är av direkt relevans för hans undersökning 
(2011:131).  

I Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet (2008) undersöker Charlotte 
Busing bl.a. Jöns Pederssons dombok 1544–1559 med syftet att studera och 
beskriva bruket av de texter som användes inom en häradsrätt såsom det 
framställs i den aktuella domboken (2008:5). Busing gör ingen direkt indel-
ning av olika ärendekategorier, men beskriver ”de mest centrala ärende-
typerna”: enkla egendomsärenden, hembud samt brott och egendomstvister 
(2008:22–25).  

I en inledande pilotundersökning till avhandlingen Den lokala scenen – 
Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-talet (1999) kategoriserar 
Örjan Simonsson fördelningen av ärenden i Torstuna härad för åren 1599–
1604 med syftet att undersöka verksamhet och ärendemönster i häradsrätten. 
Han väljer en relativt detaljerad klassificering med grupperingar såsom fys-
iska och verbala angrepp, sedlighet och religion, trots och olydnad mot 
överheten, ekonomisk brottslighet, ämbetsmissbruk, egendomsförhållanden 
och egendomsförvaltning etc. (1999:67). Av dessa dominerar ärenden som 
har att göra med egendom, transaktioner av jordegendom och ekonomiska 
anspråk. Simonsson väljer emellertid att inte fullfölja denna indelning för 
hela materialet då klassificeringen ”inte kunnat tillföra undersökningen så 
mycket jämfört med arbetsinsatsen” (1999:67).  

Valet av en i huvudsak innehållsdriven indelning av materialet är dock 
inte självklart. I sin undersökning av häxerirättegångsförhandlingar i det Nord-
amerikanska Salem från 1692 gör exempelvis Peter Grund, Merja Kytö & 
Matti Rissanen (2004:148–149) en mer textnära indelning. Till skillnad från 
tänkeböckerna berör Salemrättegångstexterna endast ett avgränsat tema – 
häxeri – vilket motiverar en mer textnära klassificering i exempelvis depo-
sitioner, petitioner och klagomål. Ändamålet är att kunna koppla vissa spe-
cifika språkliga särdrag till vissa textkategorier.  
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4.2.3 Indelning av ärenden: ärendekategorier 
Den indelning av ärenden i tänkeboken som görs i avhandlingen grundar sig 
i en funktionell beskrivning av tre kontextuella faktorer som antas spela roll 
för hur språket kommer att fungera och struktureras i tänkebokstexterna. Jag 
utgår från den funktionella lingvistikens begrepp tenor, field och mode (jfr 
Holmberg & Karlsson 2006:18–20). Genom att dela in materialet utifrån 
ovanstående faktorer tydliggör och förankrar jag det funktionella anslaget – 
både teoretiskt och metodologiskt. I analysen fokuseras även de diakrona 
förändringsprocesserna. Indelningen skiljer sig således i viss mån från de 
som presenterats i avsnitt 4.2.2, även om tydliga beröringspunkter även 
finns, särskilt gällande sakinnehållet. Poängen med min indelning är att inte 
enbart det juridiska sakinnehållet är centralt för förståelsen för språkbruket, 
utan här spelar även kontextuella faktorer som relation och kommunika-
tionssätt in.  

Inledningen har således gjorts utifrån faktorerna: 1) relationen (tenor) 
mellan olika deltagare (ex. representanter från rådet och enskilda personer 
med deltagarroller som vittne, kärande/målsägare eller svarande i rätte-
gången), 2) den juridiska verksamheten (field), i detta sammanhang i betyd-
elsen vilken slags händelse (eller verksamhet) som ärendet berör (ex. hor, 
fastighetsöverlåtelser, skatter) samt 3) kommunikationssättet (mode), dvs. 
om det är det en förhandling mellan flera parter eller om kommunikationen 
är ensidig.48 En ärendeindelning som bygger på en funktionell kategorisering 
utifrån relation, verksamhet/händelse och kommunikationssätt kringgår även 
till viss del problematiken med att utifrån nutida uppfattningar om juridisk 
rätt avgöra vilka ärenden som bör eller inte bör föras till samma grupp.49 

Liksom Söderberg (1990) menar jag att det finns en viktig poäng med att 
särskilja ensidiga mål, dvs. mål där ingen partsställning förelegat, från fler-
partsärenden, dvs. mål som innehåller någon form av tvist. Ett ärende som 
redogör för en redan träffad uppgörelse och ett ärende i vilket det redovisas 
att en person stämmer en annan person, skiljer sig åt från varandra både i 
fråga om relation mellan deltagare, juridisk verksamhet och kommunikativa 
behov, men även från ärenden i vilka en arvstvist prövas eller ett dråp utreds.  

Utifrån klassificeringsgrunden har materialet delats in i två övergripande 
ärendekategorier: A. ensidiga mål, dvs. mål där ingen uppenbar partsställ-
ning förelegat utan syftet är att inregistrera redan träffade uppgörelser eller 
redogöra för ärenden av mer administrativt slag; B. flerpartsärenden, dvs. 
mål där flera tvistande aktörer är inblandade och där det huvudsakliga syftet 

                                                      
48 Lönnroth (2007a) har tidigare visat att det, åtminstone i Ekenäs stads dombok, finns en 
koppling mellan användningen av citatmeningar och en viss typ av ärende. 
49 Samtidigt vill jag understryka svårigheten (/omöjligheten?) i att göra en kategorisering i 
vilken alla ärenden och texter på ett oproblematiskt sätt går att sorta in. Att kategorisera är 
endast ett sätt att bättre kunna förstå och få syn på mönster i den verklighet man försöker be-
skriva. Andra kategoriseringar är naturligtvis möjliga.  
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är att utreda ett brott eller en tvist. Med utgångspunkt i dessa två övergrip-
ande principer för indelning har jag gjort ytterligare en indelning i fyra 
ärendekategorier: Inregistreringsärenden, Administrativa ärenden, Brottmål 
samt Tviste- och civilmål. De olika kategorierna presenteras närmare i Figur 
2. Lägg särskilt märke till att de förmodade deltagarrollerna skiljer sig åt i de 
olika kategorierna. 
 
Kommunika-
tionssätt 

A. Ensidiga ärenden B. Flerpartsärenden 

Ärende-
kategori 

Inregistrerings-
ärenden 

Administrativa 
ärenden 

Brottmål Tviste- och 
civilmål 

Juridisk 
verksamhet 

Mål i vilka det 
inregistreras en 
stämning eller 
redan träffad 
uppgörelse  

Mål som rör 
diverse stads-
angelägenheter 

Mål där brott har 
begåtts mellan 
enskilda eller 
mellan enskilda 
och det allmänna. 

Mål som prövar 
tvist eller rör 
privaträttsliga 
mellanhavanden 
mellan enskilda 
eller mellan 
enskilda och  
det allmänna. 

Deltagare  
och relation 

Borgmästare och 
råd 
Ev. andra personer 
inom stadsförvalt-
ningen50 
Givare 
Mottagare 
Ev. mätare 

Borgmästare och 
råd 
Personer relater-
ade till stadsför-
valtningen. 

Borgmästare och 
råd 
Ev. andra per-
soner inom stads-
förvaltningen 
Käranden 
Svaranden 
Ev. vittnen 

Borgmästare och 
råd 
Ev. andra per-
soner inom stads-
förvaltningen 
Käranden 
Svaranden 
Ev. vittnen 

Figur 2. Övergripande indelning i ärendekategorier. 

I Figur 3 på nästa sida ges en mer deltaljerad bild av innehåll, syfte och i 
vilka balkar information om de olika bestämmelserna som reglerar innehållet 
i de olika ärendena finns. 

För att illustrera klassificeringsgrunden ges även sju exempel på ärenden, 
ett från varje undersökningsperiod. Exemplen är utvalda för att belysa den 
innehållsliga differensen – både mellan olika typer av ärenden, och mellan 
olika årgångar.  

(15) Staffan Olsson kendes, ath han stal aff skipper Zone eth lispund vagx och 
xij öre peninga, ty dömpdes han till reep. Pie memorie. (STb 1476) 

(16) Doctor Rawal erchiedeken j Vpsala. Samma dach stode doctor Rawal, 
erchiedeken j Vpsala, och kerde, ath han ey kunne ware ofortalit och 
otoplopin aff hustrv Walborgh, Oleff Olssons hustrv, om thet hon hanom  
  

                                                      
50 Kan exempelvis vara: kungen, slottsfogde, ståthållare, riksråd, kämnärer, adelsmän (utom-
råds). 
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 Inregistrerings-
ärenden 

Administrativa 
ärenden 

Brottmål Tviste- och 
civilmål 

Syfte Att redogöra för 
olika typer av 
uppgörelser i vilka 
ingen partsställ-
ning tycks råda.  

Att informera och 
föreskriva om 
stadsangelägen-
heter. 

Att beskriva, 
utreda och döma 
brott. 

Att pröva och 
döma i diverse 
tvister.  

Ex. på typer 
av ärenden 

Uppbud 
Hembud 
Inregistrering av 
arv  
Köp eller byte av 
egendom 
Inregistrering av 
stämningar 

Föreskrifter 
Uppmaningar till 
allmänheter 
Upplysningar till 
allmänheten 
Noteringar av 
mer administra-
tivt slag 
Burskap 
Ekonomiförvalt-
ning (ex. bosätt-
ning) 

Fysiska angrepp 
Verbala angrepp 
Tjuvnad 
Sedlighetsbrott 
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Figur 3. Beskrivning över de olika ärendekategorierna. 

til foren hade til thalit, som for:ne doctor Rawal hade til foren vm thalit, 
och then tyden hade sin breff och skel, ath hanom jntet aff hustrv 
Valburge systers arffue gotz war tilkomit, som her Per Hinricj breff och 
vtscriffter vtludde, som tet annamet hade och medh samma sin egen 
handscrifft kendes sich tet annamet och giffuit j Gudz ære. Epter the 
breff och vtscriffter dømpdes for:de doctor Rawal fry fore samma arff-
dela annan tijdh, ok befaltes kemmenerena Per Slatte och Hans Vesgøte 
sæge for:ne hustrv Walborg, at hon jntet haffuer doctor Rawal til at thale 
epter henne dach antinge j ene matte eller andra. Gør hon hanom nagat 
hinris her epther, tha ware [zacher] sine xij mark, ok will hon nagat thale 
om henne systers arff, swa fare tijth til Rom til hanom, som thet epther 
henne syster vpbar. (STb 1499) 
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(17) Samma dagh stod Lasse skomakere radman for rätten upa Örien 
Lindormsons vegna i Vestergötland, och uplet med hand och mund eder 
Olson en trägardt och ligiendes grund östan til i Lindorms grend upa 
södre sidone mit i grenden, huilken som haffuer i längden vijd gatune 19 
1/2 alin, i breddene 15 alne, epter som stadzens syllasätiare thet mette; i 
hvilkom gaard for:de Peder sielff udi boodde. Och giorde for:de Lasse 
skomakere honom quijt, frij, ledig och löss for alla födde och ofödde 
aatalere. Och ther med lagde han up sijn fridskilling epter laghen. For 
samma gardt gaff han 135 marc ortuger och fyreker, 1/2 marc i gudz-
pening. (STb 1525) 

(18) Szama dag fórskickadis Jónns Anderson och Eriick Jacobson tiill, atte 
schole handle med the Wiborgz borgare, her kompne ære, om then fiisk 
the hiitt fórdt haffue och góre kóp med thom både på geddor och på altt 
annett, som the faltt haffue etc. (STb 1550) 

(19) Om mynthet. War menigheten vppe i rådstugen och bleff förkunnet 
effther Kong:e M:ttz, wår allernådigiste herres befalning, att en daler 
schall gälle 26 [?] och ett runstycke aff thet nye och bättre mynthet 6 1/2 
öre. Huilken ther emoth handler, schall straffes till lyff och godz. (STb 
1575) 

(20) Päär Lar onn vpbödh Sigfridh Ol ons kårswärkz bodh wästentill medh 2 
rum liggendes på nårre sidhenn vthi Erich Mån ons grändh ---- 1 
gången. (STb 1600) 

(21) [H]ans Ewertz tyff. Ställtes och för rettenn een såldatt ben:d Hanns 
Efuertz, huillkenn hafuer waret medh denn unge drängen Thor ben:d, 
som för någre dagar sedann bleeff uphängder, och efter hann hafuer i 
sällschap medh samma Thor ätet och drucket medh honom så och något 
af tyfnadenn waret deelachtigh, derföre bleef honom desse wilkor före-
slagne: antingenn hann wille blifua mästermann här i stadenn eller och 
mista huffwudett? Hann suarade sigh icke hafua förtient sådant. Honom 
bleeff öfuertygatt, att hann är beslagenn medh hoor och elliest befunnenn 
medh tyffuerij. Där till hann icke neeka kunne, men för horet nekar han. 
Bleeff afsagt, att han setties uti tuchthuusett till att arbeta och mala till 
dess mann wijdere bescheed bekomma kann om horet, som han skylles 
före. (STb 1626) 

Exempeltexterna visar prov på tänkeböckernas varierande sakinnehåll: i ex-
empel (15) beskrivs en stöld, i exempel (16) diskuteras en arvsuppgörelse, 
exempel (17) är ett upplåtelseärende, i exempel (18) ges ett exempel på ett 
domslut, i exempel (19) ges information av mer administrativt slag, i exem-
pel (20) hembjuds en bod, och i exempel (21) redogörs för ett tjuvnads- och 
horsbrott.  

Utifrån exemplen är det tydligt att rådhusrätten är ett forum med både 
judiciella och administrativa funktioner (se även 3.2.3). I exempel (15) och 
(21), i vilka man redogör för två tjuvnadsbrott, är det även tydligt hur texter 
som behandlar snarlika företeelser med tiden ändrar karaktär i vissa avse-
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enden; exempelvis blir framställningen mer detaljerad och förekomsten av 
olika anföringar är mer omfattande i 1600-talstexten. Exempelärende (21) 
avviker även något från de övriga i och med att det i detta ärende explicit 
redogörs för en dialog, även om den i viss mån saknar en tydlig fråga–svar-
struktur. Dessa textuella förändringar, som ett med tiden ökat bruk av dialog, 
kan troligen härledas till ändrade samhälleliga strukturer, exempelvis föränd-
ringar i bevisrätten (se 3.2.2). 

I exempel (15) får vi som läsare ingen information om huruvida de in-
blandade eventuellt förnekat brottet eller skyllt på någon annan, eller om 
flera vittnen hörts i frågan etc. På 1400-talet tycks snarare endast bekän-
nelsen och domen vara av juridiskt intresse att dokumentera. I exempel (21) 
är det tydligt att den rättsliga dokumentationen inte längre enbart kan utgöras 
av knapphändig information om en persons bekännelse att den stulit något av 
någon. Exemplet visar tvärtom att hela rättsprocessen fram till och med 
domen är viktig att dokumentera. Samma utveckling finns i de övriga brott-
målen.  

Indelningen av materialet i fyra övergripande ärendekategorier har varit 
relativt oproblematisk, men samtidigt finns det exempel på fall som är svåra 
att klassificera. Som Söderberg (1990:232) påpekar gjordes av samtiden 
ingen distinktion mellan brottmål och tvistemål. Utöver detta finns flera 
exempel på ärenden som är knapphändigt utförda, vilket kan göra det svårt 
att förstå vad målet handlar om och i vilken klassificeringskategori det följ-
aktligen kan placeras. I exempel (22) och (23) från STb 1525 är det exem-
pelvis inte självklart om målen bör klassificeras som Inregistreringsärenden 
eller Tvistemål.  

(22) Kransen, som Otte krämeres hustru haffuer, skal komma i rätten. (STb 
1525) 

(23) Martin gulsmidz sack staar längre fram. (STb 1525) 

Argument som talar för att tolka dessa två exempel som två Inregistrerings-
ärenden är att de mer har karaktär av en minnesnotering än som ett utredande 
tvistemål. Jag har ändå valt att klassificera dessa och liknande ärenden som 
Tvistemål, med argumentet att de innehåller information som tyder på att det 
handlar om någon form av konflikt mellan olika parter – någon vill åt Otte 
krämares hustrus krans, alternativt att kransen utgör någon form av bevis, 
och Martin guldsmed deltar i en sack ’tvistemål’ som ska behandlas längre 
fram i tiden.  

En utgångspunkt i klassificeringen har varit att så långt möjligt bedöma 
ärenden som tvistiga etc. I normalfallet uttrycks detta explicit i ärendet. Trots 
noggrann genomgång finns fortfarande en möjlighet att jag feltolkat vissa 
ärenden. Det är dock min bedömning att eventuella missförstånd har be-
gränsade konsekvenser för resultaten i stort. I Figur 4 presenteras fördel-
ningen av antalet ärendekategorier per år i undersökningsmaterialet. 
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Figur 4. Fördelning av ärendekategorier, antal belägg i de olika 
årgångarnas 100 första ärenden. 

Figur 4 visar att de olika tänkeböckerna innehåller varierad sammansätt-
ning av ärenden, både gällande ärendekategori och antal ärenden per ärende-
kategori och år. Den ärendekategori som dominerar i de olika årgångarna är i 
huvudsak Inregistreringsärenden och Tviste- och civilmål. Ett slående 
resultat är frånvaron av Brottmål i årgångarna från 1550 (1 belägg) och 1575 
(inga belägg). Även förekomsten av Administrativa ärenden är i vissa år-
gångar (1499, 1525 och 1575) begränsad. I 4.5 diskuteras vilka konsekvens-
er denna varierande fördelning av ärendekategorier kan ha för de språkliga 
analyserna.  

Resultat i Pettersson (2008) pekar mot att stadsskrivaren förhöll sig till 
vissa redigeringsprinciper vid nedtecknandet av renskriftsprotokollen, vilket 
innebär att vissa typer av ärenden, ofta brottmål, bortredigerades. De mål 
som är nedtecknade i tänkebokens renskrift bör alltså inte tolkas som en 
direkt återspegling av de ärenden som de facto togs upp i rådhusrätten (se 
2.3.2 för en fördjupad diskussion). Daniel Almqvist (1939:x) menar att man 
snarare måste ”förutsätta, att åtskilliga mål och ärenden, vari konceptproto-
koll förts eller bort föras i vanlig ordning, saknas i de renskrivna proto-
kollen”. De ”riktiga” grunderna för redigeringen är däremot höljda i dunkel 
(jfr diskussion om redigering av Kristoffers landslag i Wendt 1997: 16f.).  

De i Pettersson (2008) och Almqvist (1939) observerade innehållsliga 
skillnaderna mellan koncept och renskrift för åren 1626 och 1592–1595 kan 
förmodas vara allmängiltiga för materialet i stort. Tyvärr medger inte käll-
läget dylika jämförelser för alla årgångar, vilket gör att svaret förblir förhöjt i 
dunkel. Den varierande fördelningen av olika ärendekategorier i Figur 4 bör 
alltså läsas med detta i åtanke. Resultatet av fördelningen visar dock på två 
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intressanta resultat. För det första säger den något om vilka typer av ärenden 
som institutionen menar vara av värde att skriftligt redovisa för i den ren-
skrivna versionen, dvs. den version som huvudsakligen bevaras i stadskistan. 
Samt att detta ändras över tid. För det andra synliggör urvalet tänkebokens 
funktion som ”minnesbok” (denkebôk, liber memorialis). Det finns, både ur 
juridiskt och praktiskt hänseende, troligtvis större behov av att i skrift bevara 
ärenden som innehåller klargörande information om ofta komplicerade arvs- 
och ägarförhållanden som gäller generationer framåt, än vad det finns behov 
av att skriftfästa ärenden som vid nedtecknandet redan klarats upp, exem-
pelvis smärre brottmål.  

Att brottmålen endast uppgår till kring en tiondel av alla ärenden kan trots 
viss trolig bortredigering tyckas en aning förvånande. Rådhusrätten var ju 
den instans där man ställde sina medmänniskor inför rätta för de brott de 
begått. Anledningen till att det över huvud taget inte finns några brottmål 
representerade 1575 kan man enbart spekulera i, men en trolig orsak är att de 
brottmål som behandlades i rådhusrätten har bortredigerats i renskriften. 
Även Birgitta Lager-Kromnow (1992:242–243) har noterat tänkeböckernas 
låga frekvens av brottmål. Genom att jämföra brottmålen med inbetalningar 
av sakören i saköreslängderna 1567 och 1569 visar hon att rätten utdömt fler 
bötesbelagda brott än vad tänkeböckerna ger vid handen (se även Österberg 
& Lindström 1988:82, 86). Joh. Ax. Almqvist (1947) kommenterar den vari-
erande frekvensen av brottmål på följande vis i sitt förord till utgåvan av STb 
1584–1588: ”Eljest kan av innehållet slutas, att koncepten antagligen full-
ständigare än förut tillgodogjorts i renskriften, eftersom kriminalmålen, som 
tidigare i stor utsträckning uteslutits ur renovationsserien och bevarats blott i 
koncepten, i nu föreliggande årgångar upptaga en rätt stor plats i jämförelse 
med hela antalet ärenden.” Även tviste- och civilmålens varierande frekvens 
kan troligtvis bero på varierande redigeringsprinciper.  

Den i sammanhanget begränsade andelen Administrativa ärenden skulle 
kunna förklaras med att rådets funktion som administrativ verksamhet var 
sekundär i förhållande till rådets dömande funktion. Samtidigt är det troligt 
att ett flertal av denna typ av ärenden i stället nedtecknades i stadens Bur-
språksbok, vilket även kan förklara det något tunna underlaget. Tänkeboken 
var således inte den primära källskriften för alla typer av Administrativa 
ärenden.  

Om man jämför den genomsnittliga mängden ord per ärende i de olika 
ärendekategorierna får man en annan bild av materialets sammansättning, se 
Figur 5. I figuren blir det tydligt att trots att det finns få brottmål i materialet 
är det just denna ärendekategori som med tiden dominerar med sitt omfång 
(räknat i genomsnittligt antal ord per ärende). Under början av perioden 
(1476–1525) består alla ärendekategorier av i genomsnitt lika många ord per 
ärende, men mellan åren 1525 och 1550 sker en tydlig brytning där flerparts-
målen, till skillnad från de ensidiga målen, med tiden tycks kräva nya språk- 
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Figur 5. Genomsnittlig fördelning av antal ord/ärendekategori i undersök-
ningsmaterialet.  

liga strategier när verksamheten ska beskrivas. Den i särklass största ök-
ningen i antal ord per ärende sker bland Brottmålen. Ett brottmålsärende från 
1600 och 1626 innehåller i genomsnitt omkring dubbelt så många ord som 
det genomsnittliga Tviste- och civilmålet, även om ökningen även är på-
taglig i dessa ärenden. I Inregistreringsärendena och i de Administrativa 
ärendena är fördelningen däremot relativt jämn under hela undersöknings-
perioden. Med avseende på omfång kan alltså de stora textuella förändring-
arna kopplas till Brottmål respektive Tviste- och civilmål.51 Ett huvudresultat 
förefaller vara att det i flerpartsmålen med tiden växer fram ett funktionellt 
behov av nya kommunikativa strategier, medan enpartsmålen redan från 
undersökningsperiodens början tycks bära på en mer förankrad textuell 
stabilitet – här tycks inte samma funktionella behov av nya kommunikativa 
strategier finnas. 

Resultaten i Figur 5 visar tydligt hur det inom det svenska juridiska sys-
temet under undersökningsperioden finns ett ökat behov av att skriftligt 
redovisa fler aspekter av verksamheten (jfr Larsson 2003 och Nedkvitne 
2004). I Language of Legal Texts (2006) diskuterar Tiersma utvecklingen av 
den juridiska texten och övergången från att juridiska transaktioner från 
början utfördes muntligen, ofta i samband med någon form av ritual, till att, i 
takt med en framväxande skriftkultur, huvudsakligen utgöras av skriftliga 
dokumentationer. I exempel (16) anförs exempelvis ”breff och skel” och 

                                                      
51 Siffrorna i 4.3 bör dock tolkas med försiktighet när gäller brottmålen från 1550 och 1575; 
siffrorna från 1550 baseras endast på ett ärende, och i 1575 redovisas inga brottmål alls (se 
4.4 för en fördjupad studie av brottmålen). 
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”breff och vtschriffter” som bevis i argumentationen, vilket tyder på skrift-
ens betydelse som rättsligt giltigt kommunikationsuttryck. Samtidigt pekar 
bruket av den vanligt återkommande fasta frasen ”med hand och mund”, se 
exempel (20), på att den muntliga överenskommelsen fortfarande spelar en 
central juridisk roll i olika former av transaktioner. Också den med tiden 
ökande mängden text tyder på att det blir allt viktigare att inte bara skrift-
fästa den juridiska handlingen, utan även att i detalj redogöra för den. Resul-
tatet av ärendekategorifördelningen i renskrifterna visar på liknande sätt att 
skriften med tiden blir ett allt viktigare institutionellt verktyg för att organi-
sera och dokumentera ett mer diversifierat material. Trots att skriften får en 
ökad betydelse inom jurisdiktionen under undersökningsperioden är det 
viktigt att poängtera att rådstugan som verksamhet i huvudsak bör betraktas 
som en muntlig miljö.  

4.3 Diskursnivåer 
I detta avsnitt diskuterar jag vilka diskursnivåer, eller snarare diskurssitua-
tionella nivåer, som finns inbäddade i tänkebokstexterna. Begreppet diskurs-
situation (discourse situation) hämtar jag från Geoffrey Leech & Mike Short 
(2007 [1981]).  

4.3.1 Utgångspunkter för analyserna av diskursnivåer 
Den forskning som bedrivits om rättsprotokoll inom den historiska prag-
matiken har mycket att erbjuda av teoretiska och metodologiska ingångar för 
analysen av olika röster och röstlager i text, även om mitt syfte inte är att 
beskriva representationer av tal i skrift med avsikten att komma åt ”auten-
tiskt” språkbruk. I Lönnroth (2007a) används den teoretiska förklarings-
modell av äldre tiders rättssalsdiskurs som presenteras av Peter Koch (1999) 
i artikeln ”Court records and cartoons – reflections of spontaneous dialouge 
in early romance texts”. Även jag menar att Kochs (1999) förklaringsmodell 
har mycket att ge ett skriftligt material som har sitt yttersta ursprung i ett i 
huvudsak muntligt forum, och som karaktäriseras av en textuell spännvidd 
mellan formelbundet skriftspråk och talspråkliga särdrag.  

Kärnan i Kochs förklaringsmodell är dialogicitet. En av huvudpoängerna 
är de olika instanserna av en dialog, och hur den skriftligt nedtecknade dia-
log som möter oss i rättegångsdokumenten är en rekonstruktion av en ur-
sprungligt muntlig dialog. Den skriftliga slutprodukten är alltså ett resultat 
av flera kommunikativa akter: ”the primary communication act […] triggers 
off a chain of further communication acts” (Koch 1999:410). Koch väljer att 
i detalj diskutera tre sådana kommunikativa akter där det tredje kommunika-
tionsledet innebär att en skribent nedtecknar det ursprungligen muntligt 
traderade yttrandet i skrift. Detta tertiära yttrande är följaktligen en produkt 
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som innehåller åtminstone tre kommunikativa nivåer (det är dock inte orim-
ligt att tänka sig att ett scenario med fler kommunikativa instanser än tre kan 
förekomma inom rättssalsdiskursen). En viktig skillnad mellan Kochs och 
min undersökning är att Koch primärt är ute efter att beskriva den muntliga 
representationen – för honom utgör det ursprungligaste yttrandet den primära 
diskursen, medan jag tvärtom ser på skrivandet av protokollen som den 
yttersta språkhandlingen genom vilken vi har tillgång till övriga diskurs-
situationer. I min tolkning utgör således den sammanfattande rättstexten så-
som den möter oss i tänkeboken den primära kommunikativa instansen.  

Även Culpeter & Kytö (1999) diskuterar förekomsten av olika diskurs-
nivåer i en materialkorpus av engelska texter från 1550–1750. Culpeter & 
Kytös mest centrala frågeställning berör förhållandet mellan språk och 
sändare/mottagare: “Perhaps a key issue for all our data might be couched as 
a question: Whose language is it and for whom is it intended?” (1999:174). 
Här finns alltså tydliga paralleller till dialogism och tankar kring adressivitet. 
Culpeter & Kytö menar att förekomsten av olika diskursiva nivåer (multiple 
discourse levels) är karaktäristiskt för all deras data, och utifrån sitt material 
skapar de en modell som på olika diskursiva nivåer inbegriper skribent/ 
talare, mottagare och text. En diskursnivå omfattar således relationen mellan 
en sändare, en text och en mottagare.  

Culpeter & Kytös förklaringsmodell över textens olika diskursnivåer har 
tydliga paralleller med Leech & Short (2007 [1981]) och deras tankar kring 
textens olika diskurssituationella nivåer. Leech & Short (2007) analyserar 
litterära texter, men omständigheterna kring textproduktion och textreception 
kan dock mycket väl överföras till och förklara rådstugans juridiska text-
material. Även här har vi att göra med texter som behandlar olika situationer, 
ofta skilda från varandra i tid och rum, men samtidigt inbäddade i varandra 
och således sammanhållna av tid och rum. På liknande sätt är de både sär-
hållna och sammanhållna av varandra i fråga om olika sändare och mottag-
are. 

Enligt Leech & Short (2007:206–207) bör begreppet diskurssituation för-
stås som den situation inom vilken någon form av muntlig eller skriftlig 
kommunikation anförs, inklusive yttrandets sändare och mottagare. Exem-
pelvis ingår ett muntligt yttrande vanligtvis i en diskurssituation som består 
av faktorerna sändare–yttrande–mottagare. Till dessa faktorer hör även att 
produktionen och receptionen av det muntliga yttrandet prototypiskt utspelar 
sig inom samma ramar för tid och rum. I skriftliga yttranden skiljer sig dock 
oftast produktion och reception åt i fråga om tid och rum. Leech & Short 
(2007:206) menar att sändar- och mottagarrollerna prototypiskt är kända, 
men att så inte alltid är fallet. De exemplifierar med texter för offentligheten 
där endast sändaren är känd medan mottagargruppen, såväl som situationen i 
vilken texten används, oftare är okänd än känd.  

Förutom läsare och författare skiljer Leech & Short (2007:210) vidare ut 
berättaren från författaren, och menar att denna berättare mycket väl kan 
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vända sig till någon annan än just läsaren. Sammanflätningen av de olika 
diskursnivåerna menar de vara ”an instance of a general principle” vilken de 
utvecklar i en vidare diskussion. Totalt menar de att det kan finnas fyra nivå-
er av inbäddade diskurssituationer i en text. Dessa opererar på nivåerna: 
författare och läsare, underförstådd författare och underförstådd läsare, narr-
ator och interlokutör, samt samtal mellan romanfigur och romanfigur. Leech 
& Short (2007:210) menar dock att det inte alltid finns ett praktiskt behov att 
särskilja mellan diskursnivå 1 och 2 eftersom vi sällan har tillgång till den 
verkliga författarens åsikter, förutom genom att tolka det han/hon skriver.  

Begreppet diskursnivå skiljer sig i viss mån från begreppet anföring. 
Medan anföring avser återgivet tal i någon form, är diskursnivå 2 och 3 
återgivet språk som inte primärt är skrivarens kommunikation med läsaren. 
Om de yttranden som återges i diskursnivå 2 och 3 primärt är talade eller 
skrivna är inte avgörande, men i detta material handlar det i de flesta fall om 
tal, eftersom den samtida kulturen var så muntligt dominerad. I mitt material 
har jag exempelvis inte funnit några belägg på att diskursnivå 3 återger 
skrift, däremot finns exempel där diskursnivå 2 återger skrift.   

Liknande sätt att resonera om strukturer i text presenteras av Kjell Lars 
Berge (1990:89–91, se även Berge 1991). Berge använder begreppet kapsel-
struktur för att beskriva förekomsten av dialogicitet eller olika lager i text. 
En kapsel kan i stort sägas motsvara vad Leech & Short benämner för dis-
kurssituation på så sätt att de representerar olika kontexter och texter på 
olika nivåer. Berge (1990:90, 1991:151) framhåller att de olika kapslarna 
kan uttrycka olika varieteter av ett språk, t.ex. är olika former av indirekt och 
direkt anföring exempel på kapselstrukturer i text. Skillnaden mellan dis-
kursnivå och kapselstruktur är på sätt och vis mer metodologisk än teoretisk. 
Medan man i analys av diskursnivå främst fokuserar på den lexikogram-
matiska realiseringen av yttrandet och ett yttrandes gräns mot ett annat ytt-
rande, ligger fokus i analysen av kapselstruktur på mer semantiska och funk-
tionella aspekter i texten. En kapselstrukturanalys är på så sätt en mer kom-
plex analys. För att på ett så åskådligt sätt som möjligt kunna bearbeta ett så 
stort material som möjligt, menar jag att diskurnivåanalys är ett bättre 
metodologiskt verktyg än kapselstrukturanalys för att komma åt representa-
tioner av yttranden i skrift.  

Omvandlat till verksamheten ”rådstuga med dess aktörer” skulle en sche-
matisk uppställning över de olika diskursnivåerna kunna se ut som i Figur 6. 
Till skillnad från både Leech & Short (2007) och Culpeter & Kytö (1999), 
men i likhet med Koch (1999), väljer jag att skilja ut tre diskursnivåer i 
materialet. Teoretiskt kan det finnas hur många diskursnivåer som helst, men 
de empiriska resultaten visar att endast tre diskursnivåer realiseras i tänke-
boksmaterialet, vilket även påpekas i Pettersson (2014). Dessa tre nivåer är 
tillräckliga för att klara av de kommunikativa behoven under perioden. En 
alternativ tolkning är att man inte har utvecklat funktionella strategier för att 
återge någons utsaga i fjärde led.   
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   DISKURSNIVÅ 
1 

   

Skribent A 
(stadsskrivaren) 
 

      Läsare A 
   (t.ex. rådet, Svea hovrätt    
   (efter 1614)) 
 

   DISKURSNIVÅ 
2 

   

 Talare/skribent A 
 (t.ex. talare i rätten) 
 

     Mottagare A 
  (t.ex. rådet, skribenten,    
  andra aktörer i rätten) 
 

   DISKURSNIVÅ 
3 

   

  Talare/skribent B 
  (t.ex. talare utanför  
  rätten) 

    Mottagare B 
 (t.ex. talare A, aktörer  
 utanför rätten) 

Figur 6. Inbäddade diskursnivåer i STb (modell inspirerad av Leech & 
Short 2007 och Culpeter & Kytö 1999) 

I teorin är det av vikt att särskilja mellan det som Culpeter & Kytö (1999: 
175) benämner ”Writer A (e.g. editor)” och ”Writer B (e.g. court recorder)”, 
det kan ju faktiskt röra sig om helt olika personer med olika fokus. Eftersom 
jag i denna studie enbart undersöker de renskrifter som finns bevarade, och 
eftersom vi vet att renskriften baserades på en koncepthandskrift som i sin 
tur troligtvis bygger på andra noteringar (vilka i stor omfattning är förlorade 
för eftervärlden), är stegen mellan muntlig utsaga i rätten och dess nedteck-
nade i renskriften flera än ett – kommunikationskedjan består så att säga av 
relativt många länkar spridda över en längre tidsperiod som det är mycket 
svårt att ringa in. Vad renskriften erbjuder oss är således inte en komplett 
dokumentation av alla länkar i en kommunikationskedja, utan vi har genom 
dessa dokument endast tillgång till en del av kedjan, vilka representeras av 
de olika diskursnivåerna i Figur 6. Vi kan ana att texten bär på fler diskurs-
situationella nivåer än tre, men det är endast tre nivåer som realiseras i text-
erna.  

Som jag ser det kan diskursnivå 1 i Figur 6 ses som ett konglomerat mel-
lan Culpeter & Kytös (1999) nivå 1 och nivå 2. På diskursnivå 1 har stads-
skrivaren producerat en skriven text som är avsedd som ett juridiskt giltigt 
dokument med den huvudsakliga mottagargruppen bestående av juridiska 
nyckelroller såsom kung, stadsskrivare, borgmästare och råd etc. Efter 1614 
är även Svea Hovrätt en viktig mottagargrupp. Texten inom diskursnivå 1 
har alltså producerats med vetskapen om att den dels bör dokumentera allt av 
vikt för framtida juridiska händelser, dels ska läsas inom ramarna för en 
judiciell verksamhet. Som Figur 6 visar kan denna text innehålla flera in-



 86 

bäddade diskursiva nivåer, och är således en sammanställning av de munt-
liga föredragningar eller en återgivning av de skriftliga inlagor som utspel-
ade sig mellan olika parter (talare A och mottagare A) i rådhusrätten. Dis-
kursnivå 2 inbegriper följaktligen muntliga utsagor av personer närvarande i 
rådhusrätten, eller skriftliga inlagor från personer som har ett juridiskt ären-
de. Inom diskursnivå 2 (och således diskursnivå 1) kan även ytterligare en 
inbäddad nivå finnas, diskursnivå 3. Inom denna diskursnivå ryms utsagor 
som är kopplade till händelser utanför den omedelbara rättsliga diskursen, 
men som föranlett den juridiska interventionen.  

Med andra ord kan man dra en skiljelinje mellan stadsskrivarens röst – 
den röst som inte är representerad av någon annan, utan som kan sägas vara 
den egna myndighetsrösten (diskursnivå 1), och de röster som kan sägas 
representeras av andra aktörer än myndighetsrösten (diskursnivå 2 och 3). 
Man kan beskriva det som att texterna innehåller olika röstlager, eller tala 
om språkliga realiseringar av en icke-representerad och en representerad dis-
kurs (jfr Rahm 2001:252). Den icke-representerade diskursen utgörs i tänke-
böckerna av den egna sammanfattande myndighetsrösten, medan den repre-
senterade diskursen utgörs av övriga representationer av tal (exempelvis vitt-
nesskildringar och klagomål) eller skrift (exempelvis inlagor och brev) som 
återberättas av skribenten.  

Det som modellen i Figur 6 inte explicit ger uttryck för, men som är av 
stor vikt för analysen och min undersökning i stort, är att de tre nivåerna 
skiljer sig åt i tid och rum. Yttranden inom diskursnivå 1 kan kopplas till en 
tid och plats efter och utanför själva rättssalssammankomsten, men kan om-
famna både dåtid (exempelvis genom referatet av vad som tidigare hänt) och 
framtid (exempelvis genom uppskjutandet av rättegångsprocesser eller utför-
andet av framtida domar). Yttranden inom diskursnivå 2 återgår däremot på 
de händelser och de yttranden som sker i rättssalen med avsikt att avspegla 
antingen samtida händelser och yttranden eller dåtida, dvs. händelser eller 
yttranden som ägt rum eller yttrats innan rättssalssammankomsten (dvs. ytt-
randen inom diskursnivå 3). Yttranden inom diskursnivå 3 utspelar sig utan-
för rättssalen och i förfluten tid. Diskursnivåerna i Figur 6 avser alltså tre 
olika diskurssituationella nivåer, vilka vardera inkluderar en situation i vilket 
ett yttrande förekommer, en tidpunkt samt en sändare och en mottagare. 
Diskursnivå 3 kan enbart ”nås” genom diskursnivå 2 – man kan alltså inte gå 
direkt från diskursnivå 1 till diskursnivå 3. Däremot är den omvända rikt-
ningen möjlig, dvs. från diskursnivå 3 till diskursnivå 1. 

I avsnitt 4.3.2 diskuteras vilka språkliga särdrag som kan urskiljas för att 
metodiskt dela in materialet i diskursnivåer, och om diskursövergångarna 
blir mer eller mindre standardiserade med tiden.  
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4.3.2 Diskursnivåövergångar 
För att språkligt signalera förekomsten av en anförd mening i tänkeboks-
texterna och således markera diskursnivåbyte från diskursnivå 1 till diskurs-
nivå 2 och från diskursnivå 2 till diskursnivå 3, används någon form av an-
föringsuttryck, se Tabell 1.  

Tabell 1. Sammanfattning över anföringsuttryck vid diskursnivåbyte och år 

                                 År 
Anförings- 
uttryck 

1474 1499 1525 1550 1575 1600 1626 

Anföringsverb, 
t.ex. kendes, viderkendes 

d1 d2 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
d2 d3 

d1 d2 
d2 d3 

Anföringsverb och 
juridiska verb i presens-
particip, t.ex. 
begierendes, bewisandis 

– 
– 

– 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
d2 d3 

d1 d2 
– 

d1 d2 
d2 d3 

Edfästningsfraser i 
preteritum, t.ex. gik lag, 
feste lag 

d1 d2 
– 

– 
– 

d1 d2 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

Fasta adverbfraser, 
t.ex. Item 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
– 

Satser, t.ex. Rettens 
betänkiande är / derföre 
bleef desse wilkor 
föreslagne 

d1 d2 
– 

– 
– 

d1 d2 
– 

– 
– 

d1 d2 
– 

d1 d2 
d2 d3 

d1 d2 
d2 d3 

Kommentar: Förkortningarna ska tolkas enl. principen: d1 d2 = byte från diskursnivå 1 till 2 
och d2 d3 = byte från diskursnivå 2 till 3.  

Anföringsverb i preteritum är genomgående det vanligaste sättet att mark-
era diskursnivåövergång (exempelvis bekände, sade, suarade och till-
sporde), men belägg på andra anföringsuttryck förekommer också. Exempel-
vis markeras diskursnivåbyte genom att beskriva att en ed har svurits (gik 
lag, feste lagh), eller genom att bruka den latinska frasen jtem ’likaså’. Item 
används antingen tillsammans med ett anföringsverb, se (24), eller står 
ensamt, se (25), – kopplingen till ett anföringsuttryck är i detta fall implicit.  

(24) [DISKURSNIVÅ 1] Jtem bekende och Abluna [DISKURSNIVÅ 2] at 
alle the partzeler som nu vpnämpdhe ähre them hafuer h. Malinn fåt 
henne at sälie (them) åt sigh huilket honn och så efter hennes begärenn 
thet samma giort haffuer. (STb 1600) [min kursivering] 

(25) [DISKURSNIVÅ 1] jtem [DISKURSNIVÅ 2] at denne Pär 
Esbiörnn’ßon’ hafuer sagt [DISKURSNIVÅ 3]… (STb 1600) [min 
kursivering] 

Att i som exemplen ovan använda jtem för att uttrycka anföring förekommer 
först i texterna från 1575, men är vanligast i brottmål från 1600. Bruket att 
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låta en edbesvärjelse fungera som anföringsuttryck är vanligare i början av 
undersökningsperioden än mot slutet av perioden, även om det över lag är 
ovanligt.  

Det förekommer även att hela satser fungerar som anföringsuttryck, 
exempelvis Rettens betänkiande är, derföre bleef desse wilkor föreslagne, 
inladhe några punchter som wore thesse efter:ne – denna typ av anförings-
uttryck är däremot ovanlig och förekommer främst i flerpartsmålen från 
1600-talet. Vissa undantag finns dock även i det tidigare materialet. Exem-
pelvis är satsen x haffde it tiltal/spörsmaal/clagemal etc. ett nästan lika van-
ligt förekommande anföringsuttryck i tviste- och civilmålen 1525 som de 
vanliga anföringsverben svara och säga.  

Presensparticip som anföringsuttryck används i varierande grad under 
undersökningsperioden, och främst i texterna från 1575 och framåt. Från 
1400-talet finns inga belägg, och från 1525 och 1550 är beläggen få. Pre-
sensparticipen används uteslutande med sin -s form. 

Som Tabell 1 ger uttryck för används ett mer diversifierat sätt att markera 
diskursnivåövergång i texterna från 1525 och 1575 och framåt.  Anförings-
verb i preteritum är dock generellt vanligast både för övergången från dis-
kursnivå 1 till 2 och från diskursnivå 2 till 3. Övergången från diskursnivå 2 
till 3 inbegriper även en större variation gällande tempus. I 1600-talstexterna 
finns exempel på anföringsverb i presens (säger), preteritum (befallte), per-
fekt (hafuer bekräfftat), pluskvamperfekt (hade swarat) och futurum preter-
itum (schulle hafua begärat). Denna variation pekar tydligt mot att det i 
1600-talstexterna finns ett större kommunikativt behov av att tidsligt särhålla 
olika händelser från varandra (se vidare 6.2). Samtidigt används färre typer 
av anföringsuttryck för denna diskursnivåövergång, vilket rimligen beror på 
att diskursnivå 1 i högre utsträckning än diskursnivå 2 ger uttryck för och 
präglas av en rättsdiskurs. 

Det finns även skillnader mellan de olika ärendekategorierna. Exempelvis 
är förekomsten av anföringsverb relativt begränsad i de administrativa ären-
dena, medan den är vanlig i flerpartsmålen. Jämfört med de övriga ärende-
kategorierna är bruket av anföringsuttryck i inregistreringsärendena relativt 
stabilt under perioden. Framför allt används uttrycken kendes och senare 
bekendes. I texterna från 1575 och 1626 tycks bruket av bekände tillsam-
mans med tilstodh i ordparet tillstodh och bekände vara språklig norm.    

Det är svårt att belägga ett helt standardiserat bruk av anföringsuttryck. 
Man kan däremot konstatera att bruket av anföringsverb och dess tempus-
böjning blir mer diversifierat med tiden, vilket skulle tala för att behovet att 
språkligt urskilja betydelser och tidsdimensioner från varandra ökar i takt 
med att texterna blir längre och mer innehållsligt detaljerade. Förekomsten 
av en mer heterogen uppsättning anföringsverb (och tempus) mot slutet av 
perioden tyder på att behovet av precision ökar, och att man inom genren 
utvecklar ett mer utmejslat ordförråd som rimmar med de krav den juridiska 
verksamheten ställer på den språkliga utformningen av tänkebokstexterna. 
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Liknade resonemang finns i Carlquist (2000) och Wendt (1997). De verktyg 
för diskursnivåbyte som tillkommer efter hand bär prägel av ett mer juridiskt 
språkbruk: item, presensparticip m.m. Samtidigt visar det relativt normerade 
bruket av anföringsverb i inregistreringsärendena att det inom denna ärende-
kategori finns språkliga tendenser som går på tvärs mot utvecklingen i de 
övriga ärendekategorierna. Det finns således fog för att tala om fler parallella 
utvecklingstendenser.  

4.3.3 Indelning i diskursnivåer 
För att illustrera hur jag har operationaliserat indelningen i de olika diskurs-
nivåerna, ges i detta avsnitt fyra exempel på ärenden. Det första exemplet 
(26) är en upplåtelse från 1525 års tänkebok – det tillhör således gruppen 
Inregistreringsärenden: 

(26) [DISKURSNIVÅ 1] Samma dagh stod Lasse skomakere radman for 
rätten upa Örien Lindormsons vegna i Vestergötland, och uplet med hand 
och mund eder Olson en trägardt och ligiendes grund östan til i Lindorms 
grend upa södre sidone mit i grenden, huilken som haffuer i längden vijd 
gatune 19 1/2 alin, i breddene 15 alne, epter som stadzens syllasätiare 
thet mette; i hvilkom gaard for:de Peder sielff udi boodde. Och giorde 
for:de Lasse skomakere honom quijt, frij, ledig och löss for alla födde 
och ofödde aatalere. Och ther med lagde han up sijn fridskilling epter 
laghen. For samma gardt gaff han 135 marc ortuger och fyreker, 1/2 
marc i gudzpening. (STb 1525) 

I exempel (26) är indelningen i diskursnivåer oproblematisk. I detta ärende 
är det tydligt att skribent A inte låter någon annan komma till tals genom 
exempelvis anföring, utan att skribent A är den som i kronologisk följd åter-
ger för ett tidigare skeende i rådstugurätten: här utnyttjas endast diskursnivå 
1 för att återberätta händelsen. Skrivaren har i detta mål således valt att inte 
återge de överläggningar som föregick upplåtelsen; de är troligen inte av jur-
idisk vikt i detta fall. I stället fokuserar skrivaren på innehållselement såsom 
sakuppgifter (objektets placering, måttuppgifter och pris) och juridiska hand-
lingar (upplåtelse, kvittens och betalningen av fridskilling).  

En något annorlunda textorganisation återfinns i exempel (27) som är ett 
Administrativt ärende från 1575:           

(27) [DISKURSNIVÅ 1] Om mynthet. War menigheten vppe i rådstugen och 
bleff förkunnet effther Kong:e M:ttz, wår allernådigiste herres befalning, 
[DISKURSNIVÅ 2] att en daler schall gälle 26 [?] och ett runstycke aff 
thet nye och bättre mynthet 6 1/2 öre. Huilken ther emoth handler, schall 
straffes till lyff och godz. (STb 1575) 

Till skillnad från (26) är texten i (27) organiserad inom två diskursnivåer: 
nivå 1 och 2. Indelningen är liksom i (26) dock relativt oproblematisk. Att ett 
byte från diskursnivå 1 till diskursnivå 2 är i annalkande signaleras tydligt i 
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texten i form av anföringsverbfrasen bleff förkunnet och bytet sker i samband 
med den efterföljande att-satsen. Även den sista meningen tolkar jag som ett 
referat av kungens nya förordning. Att en större del av detta ärendes text-
element är organiserade inom diskursnivå 2 kan förklaras med att syftet tro-
ligtvis är att i skrift redogöra för att överheten muntligen har delgivit menig-
heten denna nya information. Om en borgare av någon anledning vid ett 
senare tillfälle påstår att det nya myntet bara är värt 6 öre och menar att han 
inte fått någon annan information, kan han således ställas inför rätta och 
borgmästare och råd kan då hänvisa till detta ärende som står inskrivet i 
stadens tänkebok.  

Exempel (28), som är ett utdrag från ett brottmål från 1600, är organiserat 
i tre diskursnivåer. Till skillnad från föregående exempel visar detta ärende 
även prov på fler än en växling mellan olika diskursnivåer: 

(28) [DISKURSNIVÅ 1] Frågadhes hustrw Malinn Matz Jacobsonns till af 
rätten, [DISKURSNIVÅ 2] huru honn först war komminn vthi hennes 
vmgänge eller huru deres förste sammangång warit hafuer? [DISKURS-
NIVÅ 1] Der till swaradhe honn, [DISKURSNIVÅ 2] at denne Abluna 
aldraförsth kom vthi hennes gatubodh och sadhe till henne; [DISKURS-
NIVÅ 3] Mor vti idart hus står et skrinn fult medh guldh och sölfuer som 
länge hafuer ståt der föbårgat, jaa ähndå myckit mere wäl till 2 hästela : 
Wele i gifue migh någet för mit omak, så will iag taga det vp. (STb 1600) 

Även i detta exempel är det relativt oproblematiskt att urskilja de olika dis-
kursnivåerna. I exemplet är förhöret av hustru Malin centralt, och texten är 
till största delen förlagd till diskursnivå 2 och 3. Byte av diskursnivå 
markeras språkligt med anföringsverben Frågadhes, swaradhe och sadhe. 
Den information som finns i diskursnivå 1 kan främst sägas ha ett strukturer-
ande syfte: stadsskrivaren använder här diskursnivå 1 för att klargöra för 
framtida läsare vem som säger vad och i vilken ordning detta görs.  

Exemplen (26), (27) och (28) illustrerar hur indelningen i olika diskurs-
nivåer kan vara relativt oproblematisk. Utifrån exemplen kan vi tydligt se att 
anföringsverb är en resurs som i dessa exempel brukas för att språkligt sig-
nalera byte av diskursnivå. Indelningen i diskursnivåer är dock inte alltid 
lika enkel som i ovanstående exempel. I (29) är indelningen i diskursnivåer 
något mer diskutabel.  

(29) [DISKURSNIVÅ 1] Doctor Rawal erchiedeken j Vpsala. Samma dach 
stode doctor Rawal, erchiedeken j Vpsala, och kerde, [DISKURSNIVÅ 
2] ath han ey kunne ware ofortalit och otoplopin aff hustrv Walborgh, 
Oleff Olssons hustrv, om thet hon hanom til foren hade til thalit, som 
for:ne doctor Rawal hade til foren vm thalit, och then tyden hade sin 
breff och skel, ath hanom jntet aff hustrv Valburge systers arffue gotz 
war tilkomit, som her Per Hinricj breff och vtscriffter vtludde, som tet 
annamet hade och medh samma sin egen handscrifft kendes sich tet 
annamet och giffuit j Gudz ære. [DISKURSNIVÅ 1] Epter the breff och 
vtscriffter dømpdes for:de doctor Rawal fry fore samma arffdela annan 
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tijdh, ok befaltes kemmenerena Per Slatte och Hans Vesgøte sæge for:ne 
hustrv Walborg, [DISKURSNIVÅ 2] at hon jntet haffuer doctor Rawal 
til at thale epter thenne dach antinge j ene matte eller andra. Gør hon 
hanom nagat hinris her epther, tha ware [zacher] sine xij mark, ok will 
hon nagat thale om henne systers arff, swa fare tijth til Rom til hanom, 
som thet epther henne syster vpbar. (STb 1499) 

I exempel (29) är det inte entydigt ifall det som här tolkas tillhöra diskurs-
nivå 2 efter den första växlingen vid kerde, enbart bör tolkas som diskurs-
nivå 2 eller huruvida det här finns skäl att göra ytterligare uppdelningar 
mellan diskursnivå 1 och 2. Jag tänker främst på huruvida bisatsen som in-
leds som for:ne doctor Rawal och avslutas sin breff och skel, kan tolkas som 
om att stadsskrivaren senare tillför klargörande information, eller om det 
faktiskt återger vad doktor Rawal sade i rätten. Här skapar omnämnandet av 
doktor Rawal som for:ne doctor Rawal problem med bestämningen av 
diskursnivå. Det är mindre troligt att doktor Rawal skulle omtala sig själv 
som for:ne doctor Rawal. Om utsagan syftar tillbaka på doktor Rawals egna 
replik vore det mer troligt att stadsskrivaren i vanlig ordning i stället använt 
sig av tredje personens pronomenet han. Bruket av omtalet for:ne doctor 
Rawal kan ses som ett skriftspråkligt uttryck med tydlig koppling till 
diskursnivå 1. Syftet är att tydliggöra vem som omtalas – inte att återge hur 
denna person omtalade sig själv (se vidare kap. 7). Å andra sidan är det inte 
särskilt vanligt förekommande att ett byte från diskursnivå 2 tillbaka till 
diskursnivå 1 sker med en underordnad sats. Här är det alltså svårt att avgöra 
på vilka nivåer texten är organiserad. Jag har dock, med viss reservation, valt 
att tolka det aktuella textpartiet som en del av doktor Rawals yttrande, dvs. 
diskursnivå 2. Mitt främsta argument är att det är ovanligare att byte från 
diskursnivå 2 till 1 sker i en underordnad sats. Det är dessutom minst lika 
troligt att Rawal själv åberopar att han tidigare påtalat något som är relevant 
för gällande mål, som att stadsskrivaren skulle ge klargörande information 
om detta. Därtill kommer att om jag väljer att tolka de ovan diskuterade 
fraserna som en återgång till diskursnivå 1, borde jag rimligen även tolka 
efterställda attribut som Oleff Olssons hustrv i hustrv Walborgh, Oleff 
Olssons hustrv som byte av diskursnivå, vilket jag har svårt att hitta en an-
ledning till att göra.  

Exempel (29) visar att det ibland kan vara problematiskt att avgöra huru-
vida texten är organiserad i en eller flera diskursnivåer. Jag har då valt att 
inta en pragmatisk och metodiskt enkel hållning, och tolkat allt som till-
hörande en diskursnivå. I de fall där det är otydligt huruvida det handlar om 
diskursbyte eller ej, menar jag att trots att texten ifråga visserligen kan inne-
hålla flera olika diskursövergångar, är det inte intressant att analysera dessa 
ifall de inte signaleras tydligt i språket. Här blir ju otydligheten snarare ett 
tecken på att skribenten inte riktigt behärskar strukturen – de textuella kedje-
gångarna är till synes för komplicerade för att redas ut i skrift. De resurser 
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man har till sitt förfogande, eller den språkliga kompetens man besitter, är 
alltså alltför bristfälliga. I anslutning till exempel (29) kan man tänka sig att 
episoden som stadsskrivaren vill återge är för sammansatt för att han ska 
kunna uttrycka den i skrift, vilket resulterar i förvirring kring vem som fak-
tiskt sagt vad när.   

I avsnitt 4.3.4 diskuterar jag kopplingen mellan olika diskursnivåer, årtal 
och ärendetyp mer detaljerat. 

4.3.4 Fördelning diskursnivåer 
Diskursnivå 1 och 2 är vanligast i materialet, medan diskursnivå 3 mestadels 
förekommer i flerpartsmålen under den senare delen av undersöknings-
perioden. Fördelningen mellan olika diskursnivåer och år visas i Tabell 2, 
medan en mer fördjupad fördelning över diskursnivåer, ärendetyper och år 
presenteras i Tabell 3.   

Tabell 2. Fördelning av ord per år och diskursnivå (antal och andel i procent)52 

    Hela   
   materialet 

Diskursnivå 1   Diskursnivå 2   Diskursnivå 3 

 År    Antal      Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
1476 3957 2828 71,4  1118 28,3 11 0,3  
1499 3175 2308 72,3  865 27,7 3 – 
1525 5355 3554 66,4 1790 33,4 11 0,2 
1550 8526 5614 65,9 2892 33,9 18 0,2  
1575 11752 5304 45,1 6247 53,2 201 1,7  
1600 20601 5416 26,3 13070 63,4 2115 10,3  
1626 14962 5231 35,0 9238 61,7 493 3,3  

Ett huvudresultat är att den icke-representerade diskursen (diskursnivå 1) 
med tiden minskar för att samtidigt ge utrymme åt den representerade dis-
kursen (diskursnivå 2 och 3). Brottet sker mellan 1550 och 1575. Ökningen 
av den representerade diskursen gäller främst diskursnivå 2, men i de senare 
tänkeböckerna, och framför allt 1600, kan vi även se en ökning i omfång 
inom diskursnivå 3. I avsnitt 4.4 försöker jag med en stickprovsundersök-
ning att precisera tidpunkten för förändringen. 

Tabell 3 ger en mer detaljerad bild av förekomsten av olika diskursnivåer 
i de fyra ärendetyperna: inregistreringsärenden, administrativa ärenden, 
brottmål samt tviste- och civilmål. I jämförelse med Tabell 2 visar Tabell 3 
att det inom de enskilda ärendekategorierna finns en utveckling som pekar 
mot att den icke-representerade diskursen med tiden ges mindre utrymme i 
de flesta fall, även om skillnaderna inom de separata ärendekategorierna inte 
är lika stora som en sammansatt jämförelse av hela materialet visar. En trolig  
  
                                                      
52 Både Tabell 2 och Tabell 3 är teoretiskt sett något missvisande eftersom diskursnivå 1 inne-
fattar diskusnivå 2 som i sig innefattar diskursnivå 3. Jag har dock valt att göra denna uppdel-
ning då jag finner den illustrativ för en överblick över materialets sammansättning. 
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Tabell 3. Fördelning av ord per år, ärendekategori och diskursnivå (antal 
och andel i procent)  

      Ord 
År 

Totalt          Diskursnivå 1          Diskursnivå 2          Diskursnivå 3 
Antal Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Inregistreringsärenden 
1476 1351 1303 96,4 48 3,6  – – 
1499 1934 1545 79,8 386 20,0  3 0,2 
1525 1308 1275 97,5 33 2,5 – – 
1550 5485 4443 81,0 1040 19,0  – – 
1575 3923 3069 78,2 854 21,8  – – 
1600 1253 664 53,0 339 27,1  250 19,9 
1626 3340 2815 84,3 525 15,7 – – 
Administrativa ärenden 
1476 338 175 51,8 163 48,2 – – 
1499 45 21 46,7 24 53,3 – – 
1525 30 30 100,0  – – – – 
1550 303 303 100,0  – – – – 
1575 154 40 26,0 114 74,0 – – 
1600 878 333 37,9 545 62,1 – – 
1626 886 194 21,9 692 78,1 – – 
Brottmål 
1476 1071 769 71,8 291 27,2 11 1,0 
1499 588 442 75,2 146 24,8 – – 
1525 836 459 54,9 373 44,6 4 0,5 
1550 199 105 52,8 94 47,2 – – 
1575 – – – – – – – 
1600 7759 1459 18,8 5169 66,6 1131 14,6 
1626 4498 694 15,4 3535 78,6 269 6,0 
Tviste- och civilmål 
1476 1197 581 48,5 616 51,5 – – 
1499 608 310 51,0 298 49,0 – – 
1525 3181 1767 55,6 1407 44,2 7 0,2 
1550 2539 794 31,3 1727 68,0 18 0,7  
1575 7675 2203 28,7 5272 68,7 201 2,6 
1600 10711 2960 27,6 7017 65,5 734 6,9 
1626 6238 1528 24,5 4486 71,9 224 3,6 

förklaring till varför bruket av olika diskursnivåer ser olika ut i olika ärende-
kategorier är det juridiska innehållet och funktionen. I ett husköp är det 
viktigare att redogöra för vem som köpt vad när och av vem, i stället för att  
redogöra för vem som sagt eller gjort vad när mot vem, en fråga som är 
central i framför allt senare brottmål. 

Det är dock viktigt att påtala att när man som i Tabell 3 bryter ned resul-
taten till ärendekategorier och år så kan ibland resultaten för en enstaka cell 
bygga på material från en enda förekomst, vilket kan förrycka statistiken. 
Den höga andelen ord inom diskursnivå 3 i Inregistreringsärenden 1600 är 
ett exempel på ett sådant undantag. I detta fall bryts det generella mönstret i 
och med åberopandet av en längre skriftlig handling, vilken utifrån de upp-
satta kriterierna tillhör diskursnivå 3. Generellt sett uppvisar dock tabellen på 
jämförbara resultat. Exempelvis visar tabellen att det inom kategorin Inregi-
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streringsärenden finns en större stabilitet i fråga om hur man väljer att bruka 
olika diskursnivåer (med undantag från ovannämnda exempel). I likhet med 
de övriga ärendekategorierna kan man se en tydlig tendens till att bruket av 
diskursnivå 1 är som högst i de tre tidigaste årgångarna, för att sedan i text-
erna från mitten av 1500-talet minska något. Minskningen av bruket av dis-
kursnivå 1 är dock inte alls lika markant som i flerpartsmålen, eller i de 
senare administrativa målen. Resultatet ligger i linje med de slutsatser Carl-
quist (2000) drar i sin studie av hus- och tomtköpsprotokoll i STb. Carlquist 
(2000:112) visar att det i dessa ärenden tycks finnas en bakomliggande norm 
för utförandet som bidrar till en mer stereotyp struktur och språkbruk. Inom 
denna kategori av ärenden tycks det således från undersökningens början 
finnas någon form av strukturell standard.  

Ärenden som behandlar brott och tviste- och civilmål realiserar i högre 
grad representerad diskurs, i synnerhet i det senare materialet. Som Tabell 2 
visar finns det ett relativt stort glapp mellan förekomsten av diskursnivå 1 i 
materialet från 1550 och 1575, samt materialet från 1600 och 1626. Här är 
det dock viktigt att ha i åtanke att materialet egentligen inte är optimalt för 
jämförelse. I texterna från 1600-talet finns ett flertal brottmål, medan mater-
ialet från 1550 endast innehåller ett brottmål och materialet från 1575 inga 
belägg. Det är högst troligt att ett material i vilket brottmål finns represen-
terade i högre utsträckning skulle, liksom för tviste- och civilmålen under 
samma period, sänka andelen icke-representerad diskurs för åren 1550 och 
1575 ytterligare. Det är således rimligt att antaga att genombrottet av den 
representerade diskursen i brottmålen, liksom i tviste- och civilmålen, sker 
tidigare än vad Tabell 3 ger vid handen (se vidare avsnitt 4.4).  

Ett annat resultat är att det finns stora skillnader i bruket av diskursnivå 3. 
Denna form av representerad diskurs förekommer främst under senare delen 
av undersökningsperioden och då, med ett undantag, uteslutande i flerparts-
målen. Att bruket av diskursnivå 3 är högre 1600 än 1626 kan ses som ett 
resultat av detta: 1600 är antalet flerpartsärenden nästan dubbelt så många 
som 1626 (se Figur 4 i 4.2.3). Det finns således en tydlig koppling mellan 
ärendekategori och bruket av diskursnivå, i synnerhet för diskursnivå 3. 

Sammanfattningsvis visar analysen att det finns en tydlig koppling mellan 
ärendetyp och diskursnivå, samt mellan tidsperiod och diskursnivå. Resul-
taten i Tabell 3 pekar entydigt mot en textstrukturell förskjutning över tid 
från den icke-representerade diskursen (diskursnivå 1) till representerad dis-
kurs (diskursnivå 2 och 3), vilket har som konsekvens att den enskildes röst 
med tiden ges mer plats. Förskjutningen kan dock snarare beskrivas som 
stegvis än som linjär. Förekomst av diskursnivå 3 är, med något undantag, 
förbehållet flerpartsmålen. De kommunikativa behoven i dessa ärenden 
kräver en mer komplex textuell struktur – här tolkat som förekomsten av fler 
diskursnivåer – ett behov som generellt inte finns i enpartsmålen. Diskurs-
nivå 2 förekommer däremot i alla ärendekategorier, även om vissa kronolog-
iska skillnader finns. Förekomsten av ett mer påtagligt diskursnivåbruk som 
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ökar i takt med att texterna blir allt mer omfångsrika, kan alltså tolkas som 
en skrivarstrategi för att strukturera materialet, samtidigt som det har en jur-
idiskt betydelsefull funktion i och med att vittnesmålet genom den legala 
bevisprincipen med tiden ges större juridisk legitimitet i rättegångssamman-
hang (jfr diskussion i avsnitt 3.2.2). 

4.4 Skiljer Brottmålen ut sig? Förekomsten av 
brottmål 1529–1595 
Brottmålen saknas alltså i stort sett i materialet från 1550 och 1575. Brott-
målsluckan är intressant i sig, men försvårar de systematiska jämförelserna. 
För att få en uppfattning om orsaken till luckan har jag valt att utvidga 
undersökningen, och i detta avsnitt se närmare på brottmål i tänkeboksmater-
ialet från 1529–1595. Som jag tidigare poängterat tycks en bakomliggande 
orsak till den varierande förekomsten av brottmål i materialet vara vari-
erande principer för redigering och sovring. Man kan fråga sig huruvida det 
bara är en slump att sovringen av brottmålen varit så stor i de material-
nedslag som jag valt att göra, eller om det finns liknande tendenser i övrigt 
material från 1500-talet. Och om de försvinner: när försvinner de och när 
kommer de tillbaka?  

För att undersöka detta har jag undersökt förekomsten av brottmål i tänke-
böcker med fem års mellanrum under perioden 1529–1595. Principen har 
varit att, om görligt, räkna antalet brottmål i de 100 första ärendena. I vissa 
årgångar (1565 och 1585) utgör det totala materialet mindre än 100 ärenden, 
i dessa fall har jag tagit med hela materialet. Under de aktuella åren saknas 
handskrifterna från 1530–1543 (med undantag för vissa fragmentariska delar 
som finns bevarade) och 1560. För att ändå försöka få en någorlunda jämn 
spridning på materialet har jag i stället för 1530 valt att undersöka 1529 års 
tänkebok. Resultaten sammanfattas i Figur 7 (i sammanställningen finns 
även undersökningsåren 1525, 1550 och 1600 redovisade). 

Antalet brottmål ökar mot slutet av perioden. I materialet från 1535, 1575 
och 1580 finns dock över huvud taget inga belägg i renskrifterna. Eftersom 
vissa koncepthandskrifter från 1500-talet finns bevarade finns även viss möj-
lighet till jämförelse. En genomgång av utgåvorna från de bevarade kon-
cepten från 1575 och 1580 visar att brottmål är relativt vanligt förekom-
mande i dessa texter. Bland de 100 första ärendena i koncepten från 1575 
finner jag 12 belägg, och 1580 finns 16 belägg. Att brottmålen saknas i ren-
skrifterna beror således på sovring, inte på verkliga förhållanden i rådstugu-
rätten.53  

 
 

                                                      
53 Det är ju dessutom troligt att ännu fler brottmål än vad som redovisas för i koncepten togs 
upp i rådstugan. 
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Figur 7. Antal brottmål bland de 100 första ärendena i undersökta 
tänkeböcker 

Man kan även tänka sig ett samband mellan individuella skrivare och red-
igeringsprinciper. Under ovannämnda period finns åtta olika stadsskrivare: 
Olaus Petri 1525–1529, Blasius Olsson 1535–1565, Nils Hansson Brask 
1570, Tileman Abraham 1575–1580, Per Eriksson 1585, Lars Henrichsonn 
1590, Hans Hanson Bilefeldt 1595 och Olof Pedersson Humbla 1600. Bland 
dessa är det framför allt tänkeböckerna skrivna av Blasius Olsson och Tile-
man Abraham som avviker mer än de andra. Blasius Olsson har i jämförelse 
författat den största mängden tänkeböcker, och i hans fall finns det en tydlig 
diakron utveckling så tillvida att fler brottmål återges med tiden. 1535 
återges inga brottmål; 1565 återges 11 brottmål. Tileman Abraham tycks 
följa principen att inte alls redogöra för brottmålen. Bland de övriga sex 
stadsskrivarna finns däremot brottmål med i tänkeböckerna. Den brottmåls-
lucka som uppstår i avhandlingens huvudmaterial från 1550 och 1575 tycks 
sålunda bero på individuella skrivarvanor snarare än på en allmän trend.  

Ett resultat i 4.2.3 är att antal ord per ärende markant ökar från och med 
1600. Då brottmålsmaterialet uppvisar vissa luckor som gör att det är svårt 
att avgöra när brytningsåret/åren för de längre ärendena inträffar, är det 
intressant att göra en liknande sammanställning över fördjupningsmaterialet. 
Dessa siffror presenteras i Figur 8. 

Med undantag för de luckor 1540 och 1560 då det inte finns något mater-
ial att utgå från samt från 1535, 1575 och 1580, visar sammanställningen att 
det sker en tydlig brytning i den genomsnittliga mängden ord/ ärende vid 
sekelskiftet 1599/1600. Här ser vi alltså en tydlig textuell förändring: under 
senare delen av 1400-talet är brottmålen i genomsnitt ca 50 ord/ärende,  
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Figur 8. Ord/ärende i brottmålsmaterialet 1525–1600 

under 1500-talet är texterna något längre med ett genomsnitt på mellan 100 
och 200 ord/ärende och under början av 1600-talet utgörs det genomsnittliga 
brottärendet av ca 450 ord. 1626 är motsvarande siffra även den ca 450 ord/ 
ärenden. Den trappstegsförändring som kan observeras i brottmålen 1600 
tycks således vara stabil även en bit in på det nya århundradet. 

Att medeltalet är lika högt och till och med något högre i excerpterna från 
1529–1550 jämfört med utdragen från slutet av 1500-talet är intressant – det 
vore annars rimligt att utifrån den allmänna tendensen tänka sig att ärendena 
från den första delen av 1500-talet är kortare än ärendena från senare del av 
århundradet. En närmare titt på ärendena visar att några få långa ärenden i 
början av perioden drar upp medeltalet. Materialet från 1529 innehåller ex-
empelvis två mycket långa ärenden på 648 respektive 745 ord, medan rester-
ande brottmål består av 50–100 ord. Medeltalen bör således tolkas mycket 
försiktigt, men jag menar ändå att de är en tydlig indikator på att det sker 
textuella förändringar under undersökningsperioden, framför allt vid seklets 
slut. Det är möjligt att bytet av skrivare 1599 (Olof Pedersson Humbla) är en 
bakomliggande orsak till att texterna blir längre. Samtidigt tycks föränd-
ringen även ligga i genren eftersom Eggert Mattson Aurelius fortsättningsvis 
skriver längre brottmålstexter 1626.   

Beräkningarna visar även att Olaus Petri redan 1529 vid enstaka tillfällen 
skriver mer omfattande ärenden, även om dessa längre brottmålsbeskriv-
ningar inte är vedertaget bruk förrän på 1600-talet (se diskussion om Olaus 
Petri i 8.2.4). Denna utveckling skiljer sig något från tviste- och civilmålen 
vilka i stort sett uppvisar en relativt stabil medellängd per ärende från och 
med mitten av 1500-talet till och med 1626 (se Figur 5 i 4.2.3).  
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Jag har även undersökt fördjupningsmaterialet för att få en uppfattning 
om genombrottsåren för diskursnivå 3. Den blir inte vanlig förrän mot slutet 
1500-talet. I de två exempeltexterna från 1585 och 1590 finner jag fyra re-
spektive sex belägg. I texterna från 1595 finner jag tre belägg. Även om det i 
jämförelse med förekomster av diskursnivå 2 inte kan anses vara särskilt 
många belägg, menar jag att beläggen är tillräckligt ofta förekommande för 
att de från och med 1585 ska kunna tolkas som en återkommande språklig 
funktion för att organisera textuell struktur inom texterna. Undersökningen 
visar att genombrottet för diskursnivå 3 inom ärendekategorin Brottmål sker 
omkring år 1585. För Tviste- och civilmålen är brottet 1575 (se Tabell 2 i 
4.3.4). Eftersom vi saknar brottmål från perioden 1575–1585 är det dock 
möjligt att brytningsåret för brottmålen i likhet med tviste- och civilmålen 
inträffar tidigare än 1585. Det är rimligt att dessa ärendekategorier skapar 
liknande funktionella uttrycksbehov av att i skrift redogöra för juridiskt sign-
ifikanta kommunikativa händelser som ägt rum före rådstugans samman-
komst. Det är även svårt att föreställa sig några skrivtekniska hinder.  

4.5 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har två modeller för analysen av villkoren för språkanvänd-
ningen i Stockholms tänkeböcker presenterats och diskuterats: dels en indel-
ning ärendekategorier, dels en indelning i diskursnivåer. Det övergripande 
syftet med dessa indelningar har varit att ringa in såväl den innehållsliga som 
den språkliga heterogenitet som är karaktäriserande för tänkebokstexterna 
(jfr Falk 2011:62–63, Carlquist 2000:101, Moberg 1989:21). Hypotesen har 
varit att den språkliga variationen i texterna i mångt och mycket motiveras 
av faktorer som relation mellan deltagarroller, ett ärendes juridiska händelse/ 
verksamhet, samt kommunikationssättet (jfr Holmberg & Karlsson 2006:19). 
Det som vid en första anblick kan uppfattas som heterogenitet, tolkas här 
som mönster i språkanvändningen. De två modeller som presenterats i detta 
kapitel kan tolkas både som ett resultat, och som en metodisk utgångspunkt i 
den fortsatta analysen. 54 

Ett syfte med min undersökning är att försöka kartlägga hur skrivaren 
löser de nya kommunikativa utmaningarna som den förändrade rättsprak-
tiken ställer på den skriftliga dokumentationen. Exempelvis kan bruket av en 
tredje diskursnivå sägas svara mot ett framväxande kommunikativt behov av 
att i skrift kunna referera till personers utsagor i tredje hand. Visserligen 
brukas språkliga resurser för att uttrycka tre diskursnivåer redan i materialet 
från 1400-talet, men bruket blir likafullt inte frekvent förrän i slutet av 1500-
talet, och då så gott som uteslutande i flerpartsmålen. Systemet existerar 
redan vid undersökningsperiodens början, men det är inte förrän i senare del-

                                                      
54 Delar av dessa resonemang har tidigare presenteras i Pettersson (2014). 
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ar av undersökningsperioden som verksamheten genererar ett bruk där an-
vändningen av textstrukturer som innehåller fler än en eller två diskursnivåer 
är funktionellt framtvingat. 

Indelningen i diskursnivåer bygger även på en hypotes om att diskurs-
nivåerna kan tolkas dels som representationer av olika röster, dels som ett 
ramverk som skapar olika villkor för språkanvändningen (jfr Jansson 2010: 
145). Den icke-representerade diskursen, alltså diskursnivå 1, representerar 
en officiell myndighetsröst, inom vilken den institutionella inramningen kan 
antas vara starkare än i den representerade diskursen, dvs. diskursnivå 2 och 
3. Diskursnivå 3 antas vara den kommunikationsram som minst kan kopplas 
till rättspraktiken, utan som snarare antas representera en kommunikation 
som i sin ursprungliga form är situerad i en vardaglig diskurs. De olika dis-
kursnivåerna antas skapa olika villkor för språkanvändningen. En pilotunder-
sökning om sambandet mellan diskursnivå och anförda meningar visar ex-
empelvis att citat i huvudsak kan kopplas till diskursnivå 3.  

Resultaten pekar entydigt mot en förändring över tid från den icke-
representerade diskursen (diskursnivå 1) till den representerade diskursen 
(diskursnivå 2 och 3), vilket innebär att den enskildes röst med tiden ges mer 
plats inom rättspraktiken, om än tolkad av stadsskrivaren. Förekomst av dis-
kursnivå 3 tycks, med några undantag, vara förbehållit flerpartsmålen, i syn-
nerhet i det senare undersökningsmaterialet; i dessa ärenden finns ett kom-
munikativt behov som generellt inte återfinns i enpartsmålen. Här finns vissa 
likheter med resultat i Lönnroth (2007:238a) som pekar mot att anförda men-
ingar i högre utsträckning kan kopplas till brottmål än till administrativa mål. 

  Förändringar i textstrukturen drivs av de kommunikativa behoven, och 
analysen visar tydligt att det inom rättspraktiken inte är relevant att i någon 
större utsträckning referera tredje parts utsagor förrän under senare delen av 
1500-talet. Detta kan tyda på ett inom verksamheten förändrat förhållnings-
sätt till textens funktion som juridiskt dokument; det är alltså inte förrän 
under senare delen av 1500-talet intressant eller juridiskt angeläget att skrift-
ligt redogöra för mer komplexa kommunikativa kedjor. Att bruket av fler 
diskursnivåer ökar i och med att texterna med tiden blir allt mer omfångs-
rika, kan alltså tolkas som en textuell strategi för att strukturera materialet, 
samtidigt som det har en juridiskt betydelsefull funktion (jfr införande av 
den legala bevisprincipen i avsnitt 2.2.3.2).  

Resultaten pekar mot skriftens ökande betydelse inom rådstuguverksam-
heten under perioden. Rådstuguverksamheten förskriftligas följaktligen – 
även om rådstugan som språkbruksmiljö fortsatt måste betraktas som en i 
huvudsak muntlig miljö. De ökande användningarna av diskursnivå 3 visar 
dock att ett förskriftligande nödvändigtvis inte är synonymt med ökad skrift-
språklighet. Det ökade bruket av diskursnivå 3 pekar snarare på att en var-
daglig talspråklig diskurs svarar mot (åtminstone en del av) de kommunika-
tiva behov som växer fram i tänkeboksgenren under perioden.  
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5 Uttryck för personreferens 

I detta kapitel undersöks vilka språkliga medel som används i tänkeböckerna 
för att referera till personer som på ett eller annat sätt var indragna i råd-
stugans verksamhet, dvs. vem som gör, har gjort eller ska göra något. Fokus 
ligger således på språkliga uttryck för personreferens. Det övergripande 
syftet är att beskriva den språkliga realiseringen av personreferens och att 
förklara hur realiseringsmönster som manifesteras i tänkebokstexterna kan 
kopplas till textinterna såväl som textexterna faktorer.  

Avsnitt 5.1 avser att ge en bakgrund till de språkliga analyserna. I de 
efterföljande analyserna (5.2) undersöks i hur bruket lexikogrammatiska ut-
tryck för personreferens ändras över tid (5.2.1), och hur olika realiserings-
mönster för referens kan kopplas till variabler som prominens (5.2.2), 
ärendekategori (5.2.3), diskursnivå (5.2.4), och social kontext (5.2.5). Dessa 
analyser efterföljs av en fördjupande analys (5.2.6) i vilken bruket av attribut 
och det första omnämnandet av en referent undersöks. I en avslutande del 
(5.3) förankras analysresultaten i en diskussion om språklig förändring, text-
mönster och variation, om framväxten av textkonventioner och ett juridiskt 
institutionaliserat språkbruk.  

I kapitlet redovisas många kvantifierande resultat. För att underlätta för 
läsningen är därför några av tabellerna placerade i bilagan.  

5.1 Utgångspunkter för analyserna av personreferens 
I detta avsnitt ges utgångspunkterna för de språkliga analyserna. Inlednings-
vis presenteras frågeställningarna och i sammanhanget relevant forskning 
om referens (5.1.1 och 5.1.2). I det följande avsnittet förtydligas de metod-
iska tillvägagångssätten (5.1.3). Avsnittet avslutas med en presentation av 
materialurvalet (5.1.4). 

5.1.1 Frågeställningar 
En grundläggande kommunikativ uppgift i tänkebokstexterna är att skrivaren 
måste hålla reda på, och se till att läsaren kan hålla reda på, många olika per-
soner som står i olika förhållanden till varandra: svaranden, käranden, vitt-
nen, arvingar, säljare, köpare m.fl. Hur ska man referera till alla dessa så att 
framställningen blir både entydig och tillräckligt specifik, samtidigt som var 
och en ska benämnas på ett i sammanhanget inte bara socialt acceptabelt 
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utan även juridiskt avgörande sätt? Inom forskningen om referens är man 
intresserad av att undersöka varför ett visst språkligt uttryck används när, 
och vilka faktorer som tycks påverka valet av detta specifika uttryck. 

I delundersökningen undersöks följande frågeställningar:   
 Vilka språkliga uttryck för personreferens finns i texterna? 
 Utarbetas med tiden mer distinkta mönster för referens i tänkebokstext-
erna? Hur kan dessa relateras till faktorer som undersökningsperiod, 
ärendekategori och diskursnivå? Ser mönstren för referens olika ut, 
eller används liknande resurser i samtliga ärenden/diskursnivåer?  

 Kan förändringar i de referentiella mönstren kopplas till ändrade för-
utsättningar i språkbrukssituationen?  

 Skrivs sociala strukturer fram i texterna, och hur påverkar sociala fak-
torer de grammatiska realiseringarna (social deixis)? 

5.1.2 Tidigare forskning om referens 
Det finns ingen enkel koppling mellan en referent och ett språkligt uttryck, 
utan en referent kan omnämnas med ett (potentiellt stort) antal språkliga 
uttryck (jfr diskussion i Ledin 1996b, se även Gundel 2010). Vi har exem-
pelvis möjlighet att både referera till en person med mycket specifika uttryck 
(ex. rektor vid Stockholms universitet eller Astrid Söderbergh Widding), och 
med mindre specifika lexikala former (ex. professorn, kvinnan, mamman, 
hon). Den språkliga form som realiseras för att beskriva en referent vid ett 
specifikt tillfälle i en text, talad eller skriven, antas bero på ett antal kogni-
tiva, funktionella och pragmatiska faktorer. Inom språkvetenskapen har man 
särskilt intresserat sig för kognitiva (t.ex. Ariel 1990, 2001, Fraurud 1992, 
Gundel m.fl. 1993) och pragmatiskt inriktade förklaringsmodeller (t.ex. 
Huang 2000, Nevala 2004a, 2004b). Också inom den funktionella gramma-
tiken och textlingvistiken är studiet av referens centralt – här har fokus 
huvudsakligen legat på referens som textbindning, och på faktorer som ko-
hesion och koherens (Halliday & Hasan 1976, Gunnarsson 1982, Näslund 
1991, Nyström 2000, 2001, Halliday 2004).  

Generellt kan forskningsfältet delas in i fyra huvudsakliga förklarings-
modeller: anaforisk distribution i texten förklaras företrädesvis genom tema-
progression (”the topic continuity model”), genom hierarkiska strukturer i 
diskursen (”the hierarchy model”), genom kognitiva faktorer som minne och 
fokusering (”the cognitive model”) eller genom pragmatiska faktorer (”the 
pragmatic model”) (jfr Huang 2000). Denna undersökning har ett funk-
tionellt anslag, och tydliga beröringspunkter finns med textlingvistiskt in-
riktade studier av referens, exempelvis Ledin (1996b) och Fox (1987).  

En av de faktorer som har diskuterats inom forskningen och som tycks ha 
stor påverkan på bruket av referens är satsens tema, eller topik (se exempel-
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vis Givón (red.) 1983, Fox 1987, Josephson 1992).55 Ett tema är utgångs-
punkten för ett yttrande och överensstämmer grammatiskt oftast med satsens 
subjekt, alternativt förstadeltagaren (satsens aktör/upplevare/bärare etc.). Åt-
minstone för nusvenskans del är det mycket ovanligare att temat uppbärs av 
satsens andradeltagare (satsens mål/fenomen/attribut etc.) (Holmberg & 
Karlsson 2006:146, jämför även diskussion om deltagare och tema i Givón 
(red.) 1983:7–10). I Givón (red.) (1983) presenteras en graderad tema-
progressionsmodell (situationen då ett och samma tema fortskrider över flera 
satser), i vilken den språkliga formen antas spegla statusen hos referenten i 
texten. Exempelvis antas en referent som markeras med nollanafor ha hög 
åtkomlighet i den mentala representationen, och vara en återkommande refe-
rent i texten. På motsatt håll antas en referent som markeras med en indefinit 
nominalfras äga låg åtkomlighet, och endast förekomma diskontinuerligt i 
texten (Chiriacescu & von Heusinger 2010b:306, se även Huang 2000 för en 
sammanfattande presentation av Givón). Mängden lexikal information i ett 
uttryck antas alltså vara avgörande för referentens åtkomlighetsgrad.56 Den 
språkliga formen antas även ge signaler om en referents status som tema. 
Tolkningen av ett tema kan dock försvåras under vissa omständigheter. En-
ligt Givón (red.) (1983:11–15) skulle avståndet mellan en antecedent och en 
anafor, förekomsten av parallella teman och begränsad kontextuell informa-
tion om temat vara exempel på faktorer som kan göra det vanskligare att 
tolka temat.  

På svenskt område har bland andra Josephson (1992), Ledin (1996b) och 
Hellberg (2005) undersökt sambandet mellan språkliga uttryck för tema och 
textmönster i olika genrer inom skilda språkliga domäner (noveller och ny-
hetstext). Inom novellistiken används exempelvis pronomen ofta som mar-
kör för antingen huvudperson eller tema, även om Hellberg (2005) är prin-
cipiellt tveksam till att detta är en generell genrekonvention. Pronomen tycks 
strukturellt sett ha en tendens att fungera som temamarkör (se även Bolinger 
1979 och Fox 1987 som anför liknande resultat).  

Även i Ledin (1996b) fokuseras bruket av anaforiska uttryck för temati-
serade referenter i undersökningsmaterialet. Ledin identifierar i sin under-
sökning av nyhetstexter tre huvudsakliga faktorer som antas påverka de ana-
foriska mönstren i texterna: individualisering av huvudkaraktären, perspek-
tivbyte och byte av tema. Ett intressant teoretiskt resultat är att bruket av 
anafor i Ledins material inte låter sig enkelt förklaras utifrån kognitiva åt-
komlighetsteorier (jfr Ariel 1988, Gundel m.fl. 1993) och dess språkliga 
form, utan i hög utsträckning beror på sociala och kommunikativa om-
ständigheter.  

                                                      
55 Topik och tema kan användas synomymt, se t.ex. SAG 1:233, även om detta inte alltid görs. 
I min framställning har jag valt att genomgående använda mig av termen tema.  
56 Detta är en något förenklad bild av åtkomlighetsteori. Se Carlsson (2012) för en mer för-
djupad bild. 
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Referens kan även tolkas som uttryck för social konstruktion och posi-
tionering. Att analysera social deixis är att ta hänsyn till språkliga formers 
pragmatiska funktion; bruket av referens antas således även realisera social 
betydelse och hur sociala identiteter och interpersonella relationer upprätt-
hålls genom språklig kodning (Nevala 2009:255). Inom kritisk diskursanalys 
har bruket av tilltal och omtal varit ett sätt att analysera och explicitgöra 
interpersonella relationer i text (se exempelvis Fairclough 2003:145–150, 
Björkvall 2003). Sättet att referera till en person antas i hög grad säga något 
om relationerna mellan de inblandade parterna, och om faktorer som makt 
och socialt avstånd – det språkliga uttrycket antas vara socialt motiverat ut-
ifrån kontexten. Exempelvis visar Ledin (1996b) i sin undersökning om refe-
rentiella uttryck i nyhetstext hur egennamn och utbyggda nominalfraser på 
ett strategiskt sätt används för att skapa bilder av personer i en officiell roll, 
medan bruk av förnamn och pronomen används för att skapa närhet mellan 
referenten och läsaren. Referenten blir genom bruket av ett mer personligt 
och vardagsnära omtal i högre grad individualiserad, medan bruk av exem-
pelvis det mer stilistiskt formella efternamnet i högre utsträckning alluderar 
till en institutionaliserad kontext (Ledin 1996b:75).  

Minna Nevala (2004a, 2004b, 2009) har undersökt hur social status mani-
festeras genom bruk av språklig form i engelska brev och personliga jour-
naler från 1400- till 1800-talet. Nevala definierar själv sin forskning som 
historisk sociopragmatik och studien har en tydlig funktionell ansats. Hon 
utgår från hypotesen att bruket av referens är djupt rotat i såväl sociala hier-
arkier, som i individuella sociala roller (2009:239). Sociala och kontextuella 
faktorer och konventioner antas alltså vara styrande i valet av referentiellt 
uttryck. I hennes forskning visar det sig också att bruket av referentiella ut-
tryck på ett tydligt sätt relaterar till sociokulturella faktorer som distans och 
auktoritet (Nevala 2009:255).  

I sitt avhandlingsprojekt om Upplandslagen undersöker Minna Sandelin 
vilka textreferenter som är centrala i framför allt äktenskapsbalken och vilka 
typer av ledfamiljer som uppstår kring dessa referenter. Ett intressant resultat 
är ett tydligt samband mellan en balks innehåll och förekomsten och fre-
kvensen av olika bindningstyper (Sandelin 2014:187–200). 

Ledins, Nevalas och Sandelins undersökningar är särskilt intressanta i an-
slutning till frågeställningar om hur sociala strukturer manifesteras i språket, 
och i vilken utsträckning sociala faktorer kan förklara språklig variation (se 
5.2.5). En funktionell inriktad analys av språkliga uttryck för referens antas 
således kunna blottlägga social struktur, och kan användas som ett analytiskt 
medel för att komma åt kommunikativa strategier för att upprätthålla social 
hierarki och positionering. 
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5.1.3 Analysmetod 
I det följande diskuteras metoder för analys av referens. I tur och ordning 
diskuteras: en modell över referens (5.1.3.1), lexikogrammatiska uttryck för 
referens (5.1.3.2), och attribut (5.1.3.3). 

5.1.3.1 En modell över referens 
När vi refererar till personer, föremål, platser etc. använder vi vanligen en 
nominalfras (NP). Nominalfrasens huvudord består antingen av ett substan-
tiv, ex. löfftesmen, ett egennamn, ex. Niels, Lasse Monson eller ett substan-
tiviskt pronomen, ex. han. Huvudordet kan ensamt utgöra en nominalfras, 
men huvudordet kan också ta olika framförställda och/eller efterställda attri-
but.  

I undersökningen benämns det första omnämnandet av en referent genom-
gående för korrelat, medan de nominalfraser som korefererar med en (eller 
fler) föregående nominalfras(er) benämns anaforer (SAG 3:163–164). 
Kopplat till (30) används alltså begreppet korrelat för nominalfrasen Jenis 
Olsson, som födh är i Skaane, medan pronomenet han tolkas som en anafor. 
En anafor och ett korrelat benämns som koreferentiella när referensen är 
densamma.  

(30) Feria 2:a proxima ante festum sancti Henrici tha kendes Jenis Olsson, 
som födh är i Skaane, ath han slog i häl Per Japsson beltare, ty dömpdes 
han til swerd. (STb 1476)  

I typfallet utgörs korrelatet alltid av en referentiell nominalfras, dvs. ett 
språkligt uttryck, egennamn eller definit nominalfras, som kan referera till en 
entitet oberoende av den språkliga kontexten. En anafor kan däremot vara 
egennamn, appellativa substantiv och pronomen, som i typfallet behöver ett 
korrelat för att kunna tolkas korrekt (SAG 3:163–164). Cornish (2010) och 
Halliday & Hansan (1976) poängterar dock att även andra faktorer utöver 
textuellt korrelat kan frammana en tolkning av en anafor, exempelvis situa-
tionen (se nedan).  

Referensen är antingen textintern eller situationell. För att förklara dessa 
olika former av referensbindning exemplifierar Halliday & Hansan (1976: 
31–32) med versen (i) Three blind mice, three blind mice. See how they run! 
See how they run!, och med sångtexten (ii) For he’s a jolly good fellow, and 
so say all of us. I textexempel (i) utgör det personliga pronomenet they en 
anaforisk referens som åsyftar de tre blinda mössen i föregående versrad; 
referensen är textintern (endoforisk). I exempel (ii) explicitgörs emellertid 
inte vem eller vilka he och all of us är i texten, men identiteten på dessa 

Personer är likväl given för dem som är närvarande i situationen. Refer-
ensen är situationsbunden (exoforisk). Den textinterna referensen är antingen 
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anaforisk, dvs. bakåtsyftande, eller kataforisk, dvs. framåtsyftande, varav 
anaforisk referens är den vanligaste. I Figur 9 redovisas en omarbetning av 
Halliday & Hasans (1976:33) modell över situationell kontra textuell refe-
rensbindning (se även Halliday 2004:552).  
 

      Referens    
      
      
    [situationell] 
         exofor 

                 [textuell] 
                 endofor 

 

      
      
  [till föregående text] 

anafor 
[till påföljande text] 

katafor 

Figur 9. Modell över situationell och textuell referens (efter Halliday & 
Hasan 1976:33)  

Begreppen situationell och textuell referens överensstämmer med vad 
man i SAG (3:155) benämner identifikationsramar. Den situationella refe-
rensen skulle således överensstämma med den deiktiska ramen (/det deikt-
iska rummet), medan den textuella referensen skulle korrelera med den ana-
foriska ramen (/det anaforiska rummet). Detta sätt att tolka referens har även 
konsekvenser för vilken typ av relation som upprättas mellan sändare och 
mottagare i texten, där situationell referens i högre utsträckning än textuell 
referens är en signal för närhet, eftersom kommunikationsdeltagarna inom 
den situationella identifikationsramen förutsätts ta del av samma tidsliga och 
rumsliga värld – något som kommunikationsdeltagarna inom det textuella 
rummet inte nödvändigtvis behöver göra (SAG 3:155–156). 

Analysen av textuell kontra situationell referens är särskilt intressant när 
den kopplas till faktorer som diskursnivå (se vidare 5.2.4).  

5.1.3.2 Lexikogrammatiska uttryck för referens i svenska 
I Figur 10 på nästa sida ges exempel på refererande uttryck i materialet. Re-
fererande uttryck i texterna kan antingen bestå av en nominalfras (substantiv, 
egennamn och substantiviskt pronomen) med eventuella bestämningar (grupp 
A), eller helt underförstås, antingen genom samordningsellips eller genom 
passiv form (grupp B). Analysen av refererande uttryck i texterna bygger, 
om inget annat nämns, på de språkliga uttryck för referens som återfinns i 
grupp A, dvs. explicit språkligt markerade referenser. Beläggen för grupp B 
kan svårligen systematiseras på liknande sätt. Att konstatera att dessa tre 
ovannämnda sätt förekommer för att utelämna referens är egentligen ett full-
gott resultat i sig.  
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A) Referens genom NP B) Underförstådd referens 

Språklig form Exempel Språklig form Exempel 

Substantiv (HO)  
+ ev. attribut 

Krigzöfuerstenn 
hans husbonde 
et spädt barn 

Genom 
samordningsellips  
 

kom Marcus 
kåpperslager dit inn 
och vthann all gifuinn 
orsaak begynte [Ø] 
schälle honom för enn 
schälm och can tiuff, 
och medh det samma 
slogh [Ø] honom et 
håll i hufwudh 

Egennamn  
+ ev. attribut 

Jahan Benchtsonn  
 
enn mandråpare 
benämpdh Jahann 
Benchtzonn född i 
Espelundha widh 
Örebroo 

Genom passiv form 
(s-form eller 
bli/vara + 
perfektparticip) 
 

Bleeff afsagt, att… 

Personligt pronomen 
+ ev. attribut 

Wy 
du  
hann som dödenn ledh 

  

Figur 10. Exempel på refererande uttryck i STb 

5.1.3.3 Attribut 
Som visas i kapitel 4 blir tänkebokstexterna med tiden allt mer omfattande, 
och skriften används för att beskriva och återge allt fler av de berättelser och 
händelser som utspelar sig i rådstugan. Det är rimligt att de skriftliga ut-
trycken som en konsekvens blir allt mer sammansatta, och att allt mer in-
formation packas in i nominalfrasen. En analys av attributen och nominal-
frasens syntax visar vilken information om deltagarna i ett ärende som skriv-
arna anser vara viktig att skriva fram. Ur ett funktionellt perspektiv är det 
intressant att se om ett ärendes innehåll påverkar hur personer refereras till. 
Använder skribenterna med tiden en mer komplex nominalfrassyntax för att 
förmedla information, eller alternativt för att kunna särskilja potentiella 
referenter från varandra? Förändringar inom nominalfrasstrukturen kan ses 
som ett utslag av en strävan mot ett mer specialiserat, men kanske även mer 
professionaliserat, juridiskt språkbruk. 

En central metodologisk fråga om nominalfrasen och dess olika led är 
vilket led som bör betraktas som konstruktionens huvudord. Vilket led man 
väljer att tolka som huvudord får nämligen tydliga konsekvenser för beskriv- 
ningen av referens i materialet (jfr olika principer från äldre språkperioder i 
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Wessén 1965, Modéer 1964 och Brylla 1999, och för nusvenska i SAG 3: 
11–15 och Hultman 2003).   

I min analys av referens följer jag den pragmatisk-semantiska tolkningen i 
Wessén (1965). De substantiviska attributen delas således upp i appositioner 
och epitet, av vilka epitetet tolkas som en fast bestämning till namnet, medan 
appositionen till sin syntaktiska karaktär är något friare i sin ledföljd och 
framstår som en något mera tillfällig bestämning. Över lag tolkas egennamn 
som nominalfrasens pragmatiska huvudord, se exempel (31) i vilket erlig 
man tolkas som ett epitet till huvudordet Joan Suensson; det efterställda 
attributet radman i Stocholm tolkas som en apposition. Men ett egennamn 
kan även utgöra en apposition till ett substantiviskt huvudord. I (32) tolkas 
följaktligen hustrv Katerina som en apposition till nominalfrasen sin kere 
framlidna hustrv med huvudordet hustrv.          

(31) Feria 2:a proxima ante festum sancti Erici translacionis kom erlig man 
Joan Suensson, radman i Stocholm, fultmektoger giord … (STb 1476) 

(32) fore sina kere framlidna hustrv hustrv Katerina (STb 1476) 

Det språkliga omnämnandet av referenten Joan Suensson i (31) består flera 
attributiva led. Epitetet man bestäms av adjektivattributet erlig, appositionen 
radman är konstruerad med en efterställd prepositionsfras i Stocholm, och 
efter detta led följer ett efterställt predikativt attribut i form av participfrasen 
fultmektoger giord. I materialet förekommer även framförställda attribut i 
form av definita attribut (d. Johanns; sina), se (33) och (34), och efterställda 
attribut i form av prepositionsfraser (j Vidastom; på S. mallm) och relativa 
bisatser (som war fullmechtigh af d. Johan), se (33).  

(33) Där till swarade Erich Erichssonn, kyrkewärdenn på S. mallm, som war 
fullmechtigh af d. Johan, att d. Johanns hustro befallte pigan bära barnet 
up i kyrckia uti lijkpredikann (STb 1626) 

(34) Samma dach stode Anders j Vidastom velfortenckter medh sina hustrv 
och vploth Hinrik Hillebrandh en gardh vestan mwr j her Benngtz 
grendh medh tompt och alle (STb 1499) 

Utöver dessa relativt allmänspråkliga sätt att referera till en entitet uppvisar 
tänkebokstexterna även mer verksamhetsspecifika attribut. Jag syftar här till 
bruket av så kallade juridiska pronomen av typen förbemälte, förnempde 
eller i förkortad form förbe:de, for:ne. Benämningen pronomen kan upplevas 
som vilseledande eftersom de syntaktiskt nästan uteslutande fungerar attri-
butivt snarare än som huvudord i en nominalfras. Juridiska pronomina anses 
höra till ”stilarten”. Bruket är i huvudsak kopplat till animat referens, se (35), 
men de kan också användas för inanimat referens, se (36). (Se vidare kap. 7 
för en fördjupad analys.)  

(35) then summe förbemälte Oluf Gregerson här in för rätten bekende och 
tilstodh (STb 1575) 
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(36) Huarföre affhende han förnempde M. Rasmus och hans hustru sampt 
bägges theris erffuinger för:ne tompt (STb 1575) 

I de kvantitativa analyserna räknas attributen var för sig. Om en nominalfras 
innehåller fler attribut räknas alla olika attribut. Exempelvis innehåller nomi-
nalfrasen erlig man Joan Suensson, radman i Stocholm, fultmektoger giord 
totalt fem specifika attribut: erlig man [[adj.attr. (1)] epitet (2)] Joan 
Suensson [HO], radman i Stocholm [apposition (3)[prep.attribut (4)]], fult-
mektoger giord [participattr. (5)]. Vanligen förekommer dock ett attribut per 
referent. 

5.1.4 Materialurval 
I analyserna av personreferens har totalt 191 ärenden analyserats, se Tabell 
4, cirka en tredjedel av den totala materialkorpusen. För att säkerställa att 
materialurvalet kan antas vara representativt för korpusen i stort har jag ex-
cerperat och analyserat det i två omgångar. I en första omgång valdes, när 
det var möjligt (se Tabell 4), fyra texter per ärendekategori och år, och i en 
andra omgång valdes ytterligare fyra texter per ärendekategori och år och 
analyserades. I stort sett liknande mönster för diskursreferens faller ut i de 
två analysomgångarna. Ytterligare stickprov har inte uppvisat avvikande re-
sultat.  

Eftersom antalet ärenden per ärendekategori och år inte är jämnt fördelat i 
den totala materialkorpusen, har det inte varit möjligt att välja lika många 
ärenden per år och ärendekategori. Exempelvis saknar tänkeboken från 1575 
brottmål (se Figur 2 i 4.2.3). Även förekomsten av administrativa ärenden är 
marginell i tänkeböckerna från 1499, 1525 och 1575. I dessa fall har jag varit 
nödgad att avvika från urvalsprincipen. Materialet består följaktligen av 191 
texter fördelade över ärendekategorier och årtal i enlighet med Tabell 4. 
Totalt består materialet av cirka 19 300 ord. 

Tabell 4. Antal analyserade ärenden per ärendekategori och år (antal) 

                                År 
Ärende- 
kategori 

1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 Totalt 

Inregistreringsärenden 8 8 8 8 8 8 8 56 
Administrativa ärenden 8 3 1 8 2 8 8 38 
Brottmål 8 8 8 1 – 8 8 41 
Tviste- och civilmål 8 8 8 8 8 8 8 56 
Totalt 32 27 25 25 18 32 32 191 

Ärendekategorierna Inregistreringsärenden och Tviste- och civilmål är de 
två mest representerade kategorierna i materialet. Antalet Brottmål respek-
tive Administrativa mål är något mer begränsat. I princip är denna snedför-
delning inte något egentligt hinder för de kvalitativa analyserna av person-
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referens. En mer uppenbar brist är att det blir svårare att på ett övergripande 
sätt jämföra de kvantitativa resultaten. Det finns exempelvis inget underlag 
för att analysera bruket av referens i Brottmål från 1575. 

5.2 Analyser 
I detta avsnitt analyseras språkliga uttryck för personreferens i tänkeboks-
texterna. I analyserna kopplas de lexikogrammatiska realiseringarna samman 
med ett urval textinterna (prominens, diskursnivå) och textexterna (ärende-
kategori, undersökningsperiod, social stratifikation) faktorer för att pröva hur 
dessa faktorer påverkar den språkliga distributionen. Analysen är avgränsad 
till en undersökning av nominalfraser med huvudord i form av personliga 
pronomen, substantiv eller egennamn, med eventuella attribut.  

Centralt i avsnittet är begreppet anaforiska kedjor (anaphoric reference 
chain) (Halliday 2004:554) och anaforiska mönster (anaphoric patterns) 
(Ledin 1996b:58). Begreppet anaforiska kedjor syftar på de anaforiska 
uttryck i en text som används för att beskriva en och samma referent. Med 
begreppet anaforiska mönster vill jag ringa in en eventuell variation i de 
språkliga uttrycken som kan kopplas till olika textexterna faktorer, exempel-
vis ärendekategori. 

5.2.1 Uttryck för personreferens och variabeln under-
sökningsperiod 
I Tabell 5 redovisas en sammanställning över resultaten. I tabellen specifi-
ceras om en referent omnämns med en nominalfras bestående av antingen ett 
huvudord (HO) (personligt pronomen, substantiv eller egennamn) eller ett 
huvudord + attribut (attr.). I tabellen markeras även om det personliga pro-
nomenet är av första, andra eller tredje person.  

Tabell 5. Realisering av språkliga uttryck för personreferens (andel i procent 
och antal)  

Personliga pronomen   Substantiv   Egennamn 
1:a p. 2:a p.  3:e p.  p. 

+ attr.
Totalt   HO  HO 

+ attr.
Totalt   HO   HO 

+ attr.
Totalt Totalt 

1476 0,6 – 30,6 0,6 31,8 11,4 8,5 19,9 13,6 34,7 48,3 176 
1499 – – 31,2 1,5 32,7 7,5 19,1 26,6 11,1 29,6 40,7 199 
1525 0,6 – 40,5 0,3 41,4 7,2 16,7 23,9 15,7 19,0 34,7 348 
1550 0,9 0,7 27,3 – 28,9 5,0 16,8 21,8 20,9 28,4 49,3 422 
1575 1,9 1,3 21,4 0,3 24,9 4,6 21,2 25,8 9,7 39,6 49,3 373 
1600 4,0 1,0 47,3 0,9 53,2 8,5 11,8 20,3 14,4 12,1 26,5 1239 
1626 2,7 0,8 41,5 1,3 46,3 12,7 10,5 23,2 18,4 12,1 30,5 1122 

Tabellen visar tydliga kronologiska skillnader, även om skillnaderna inte 
kan beskrivas i termer som stabilt ökande alternativt stabilt minskande. 
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Bruket är snarare stabilt varierande med vissa trappstegsökningar/minsk-
ningar. Generellt sett är egennamn vanligare i början och mitten av perioden, 
medan personliga pronomen är vanligast i 1600-talstexterna, med undantag 
från 1525 då andelen pronomen nästan är lika stor som 1626. Substantiv som 
huvudord är relativt stabilt varierande under undersökningsperioden – här 
sker inte heller någon tydlig diakron utveckling.  

Ett tydligt resultat i kapitel 4 är att tänkebokstexterna generellt blir längre 
med tiden. Framför allt får de återberättande sekvenserna i flerpartsmålen 
med tiden en allt mer framskjuten plats i texterna. Det är rimligt att pro-
nomen är vanligare i längre narrativa textpartier då referensen till en och 
samma referent återupprepas. Jag har därför jämfört pronomenkvot och text-
längd i antal ord (se Tabell 27 i bilagan). Beräkningar visar att det finns ett 
samband mellan textlängd och andelen pronomen, men textlängd är inte all-
tid den dominerande variabeln. Detta gäller i synnerhet för texterna från 
1525 då pronomenkvoten är högre än vad den är både 1550 och 1575, trots 
att medelvärdet för antal ord/ärende är betydligt lägre. En jämförelse av pro-
nomenkvot mellan de olika ärendekategorierna visar även på ett samband 
mellan ärendekategori och andelen pronomen (se Tabell 28 i bilagan). Brott-
mål innehåller generellt sett många pronominaliseringar jämfört med andra 
ärendekategorier, i vilka namnuppräkningar är vanligare. Detta skulle kunna 
förklara varför kvoten generellt sett är lägre 1550 och 1575 (se Tabell 27 i 
bilagan), dvs. det årtal då brottmål helt, eller nästa helt, saknas. Resultaten 
understryker vikten av att i analyser särskilja de olika ärendekategorierna i 
tänkebokstexterna, och behandla dem utifrån deras specifika kontextuella 
premisser. 

Att egennamnen är högre i början av perioden skulle även kunna kopplas 
till att edgärdsprocessen då är något vanligare i mot senare delarna av peri-
oden (se 3.2.2). Denna processrätt innebär ett uppräknande av vanligen 12 
edgärdsmän. Eftersom texterna från den tidigare perioden är kortare, är det 
möjligt att även bruket av processrätt har genomslag i fördelningen av 
personlig referens.   

Tabell 5 visar att attribut huvudsakligen används när huvudordet utgörs 
av ett substantiv eller ett egennamn, men framför allt då huvudordet är ett 
egennamn, se (37). 

(37) Eodem die komo fore rettin her Mattis Erici prebendatus, Magnis Otter, 
Andres Jonsson radmen, Nic. Jwte, Peder skynnare, Gerd pwngamakare 
borgare och kungörande, ath i therres nerwaro tha gaff Gregurs skynnere 
synne elskeliga hustrv Birgitte hwan tridie pening, bade i lösa och fasto, 
alth thet som hwarttere motte andro medh laghom giffua. Teslikes gaff 
och forn:a hustrv Birgitta sinom kere bonda Gregurs skinnare hwan 
tridie pening bade i lösa och fasto. (STb 1476) 

Attributen är generellt sett färre i texterna från 1600 och 1626, medan bruket 
innan skulle kunna beskrivas som konstant varierande. Denna trend gäller 
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både nominalfraser med substantiv respektive egennamn som huvudord, men 
kanske framför allt för egennamn bland vilka utbyggda nominalfraser blir 
märkbart färre i 1600-talstexterna. Detta resultat är aningen förvånande 
eftersom man kunde tänka sig en generell utvecklingstrend som pekade mot 
en mer utbredd användning av en mer komplex nominalfrasstruktur. Resul-
taten i Tabell 5 pekar snarare på en helt motsatt trend. Värt att notera är att 
förskjutningen i realiseringsmönster sammanfaller med ett ökat bruk av pro-
nomen, vilket indikerar att det finns generella omständigheter som favori-
serar syntaktiskt sett enklare lexikogrammatiska uttryck.  

För att illustrera hur bruket kan se ut ges i (38) ett exempel på ett brottmål 
från 1626. De nominalfraser som refererar till en animat referent är mar-
kerade i kursiv. 

(38) [H]ans Ewertz tyff. Ställtes och för rettenn een såldatt ben:d Hanns 
Efuertz, huillkenn hafuer waret medh denn unge drängen Thor ben:d, 
som för någre dagar sedann bleeff uphängder, och efter hann hafuer i 
sällschap medh samma Thor ätet och drucket medh honom så och något 
af tyfnadenn waret deelachtigh, derföre bleef honom desse wilkor före-
slagne: antingenn hann wille blifua mästermann här i stadenn eller och 
mista huffwudett? Hann suarade sigh icke hafua förtient sådant. Honom 
bleeff öfuertygatt, att hann är beslagenn medh hoor och elliest befunnenn 
medh tyffuerij. Där till hann icke neeka kunne, men för horet nekar han. 
Bleeff afsagt, att han setties uti tuchthuusett till att arbeta och mala till 
dess mann wijdere bescheed bekomma kann om horet, som han skylles 
före. (STb 1626) 

I (38) är det tydligt att det är det introducerande omnämnandet, dvs. etab-
leringen av referenten, som utgör den mest syntaktiskt komplexa och in-
formationstunga nominalfrasen i texten (een såldatt ben:d Hanns Efuertz och 
denn unge drängen Thor ben:d, som för någre dagar sedann bleeff up-
hängder). De resterande omnämnandena av referenterna är syntaktiskt enkla 
pronominella huvudord (han, honom, mann) eller huvudord + adjektiv-
attribut (samma Thor). Att den introducerande nominalfrasen är den mest 
informationstunga överensstämmer väl med allmänspråkliga tendenser, i 
vilka presentationsfrasen ofta är den mest komplexa (Huang 2000:157). Där-
emot är bruket av pronomen i (38) ovanligt frekvent. Detta skulle i viss mån 
kunna förklaras utifrån kognitiva teorier om tema och accessibilitet, och ut-
ifrån textinterna faktorer som textlängd. Dessa förklaringsmodeller ger dock 
en förenklad bild av referentiell realisering i autentiskt språkbruk, vilket 
även uppmärksammas i Ledin (1996b). Det är exempelvis tydligt att det i 
tänkeboksmaterialet finns andra faktorer som styr bruket av referensens språk-
liga realisering, exempelvis ärendekategori.  

Exempel (39) är ett inregistreringsärende från 1626 som är ca 100 ord 
längre än exempel (38). I denna text realiseras helt andra mönster.   
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(39) Boode byte[e]. Vti lijka måtto kom för rättenn Cortt Witthollt, 
giffuanndes tilkenna, att hann hafuer giordt ett laagligitt och fast boode-
byte medh Hanns Hille borgare widh Kåpparbärgett, uti så måtto, att 
bem:te Hanns Hille hafuer uplåtet Cortt Witthollt twänne korsswärckz-
bodar tillsammann bygde, på egenn tompt belägne här i Stockhollm, 
östann till uti Lasse schomakares gränd på norre sijdhann, nedan före 
Jönns Annderssonns förfallne steenhuus, hållandes i längdenn 18 1/2 
all[n]ar och i breddenn 16 allnar. Där emoot hafuer bem:te Cortt 
Witthollt updragett Hanns Hille tree träbodar belägne på Fahlun widh 
Kåpparberget medh dess längd och breedd sampt alle lägennheeter. 
Huarföre affhände dee seerdeeles huar för sigh, sine barnn och arff-
winngar förbemellte boodhar, så att the 2 kårsswärckzboodar östann till 
här i stadhenn höre Cortt Witthollt hanns hustro barnn och arfuinngar 
till, och de andre 3 boodar widh Fhalun komma Hanns Hille och hanns 
arffuinngar till, huilket thee huar för sigh i sönderheet, efter dhenne 
dagh, skole niuta, bruka, häfda och behålla till ewärldeligh wällfångenn 
ägenndom. Och efter breefuenn på the 2 kårsswärckzbodhar östann till 
äre förkomne, derföre huar the igenn finnes kunne, schole dhee bemellte 
Cortt Witthollt tillhanda lefwereres eller och uthij detta breefz krafft 
alldeeles casseras och uti intet wärde hållas. Där på giordhe Hanns Hilles 
fullmechtigh wår stadz s:re wällachtadh Eggertt Mattssonn bem:te Cortt 
Witthollt handstreckningh inn för rettenn, huilkenn och uplade frid-
schillingen efter lagenn. (STb 1626) 

I (39) är i stället egennamn [+/-attribut] det i särklass vanligaste sättet att 
referera till en referent, och alltså inte pronomen som i exempel (38). Att 
förekomsten av pronomen är begränsat kan tänkas bero på flera omständlig-
heter. Exempelvis kan parallella teman (Cortt Witthollt och Hanns Hilles), 
och avståndet mellan antecedenten och dess anafor motverka ett bruk av 
pronomen (Givón (red.) 1983). Däremot förklarar dessa omständigheter svår-
ligen varför temat Cortt Witthollt, med ett undantag (hann), beskrivs med sitt 
fulla egennamn [+/-attribut]. Enligt åtkomlighetsteorier torde Cortt Wittholt 
vara så pass prominent att läsaren har en relativt tydlig bild av honom i sin 
mentala representation, vilket skulle motivera en strukturhierarkiskt enklare 
språklig beskrivning, ex. Cortt alternativt samme Cortt (jfr samme Thor i ex-
empel (38)). En jämförelse med övriga Inregistreringsärenden pekar dock på 
samma tendens; även prominenta referenter beskrivs i dessa texter vanligen 
med utbyggda nominalfraser. Detta indikerar att språkbruket i hög utsträck-
ning motiveras av kontextuella faktorer, och att de grundläggande realiser-
ingsmönstren i de olika ärendekategorierna i hög utsträckning kan tolkas som 
konventionaliserade. Jag återkommer till detta resonemang i avsnitt 5.2.3.   

Tabell 5 visar även fördelningen över första, andra och tredje persons pro-
nomen. Resultaten pekar entydigt mot att tredje persons personliga pro-
nomen dominerar, även om belägg på första och andra persons pronomen 
finns i begränsad omfattning, främst i den senare delen av perioden, se ex-
empel (40).  
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(40) Trumeterenn hadhe sagt läter migh gå tilfridz iagh hafuer intet beställa 
medh idher, the sadhe, du skalt wethe wy ähre wår nådige furstes hake-
skytter… (STb 1600) 

Att första och andra persons pronomen är relativt begränsat överensstämmer 
med resonemang i Halliday & Hasan (1976), vilka menar att referens i 
skriven text huvudsakligen är endoforisk, och inte exoforisk. Bruket kan i 
hög utsträckning kopplas till diskursnivå 2 och diskursnivå 3 (se 5.2.4).  

Analysen visar att andelen pronominella referenser ökar. Det beror på att 
pronominell referens är förknippad med längre narrativa sekvenser i brottmål 
och den texttypen blir vanligare i slutet av perioden. På samma sätt kan man 
förklara att andelen egennamnsfraser utan attribut ökar.  

5.2.2 Uttryck för personreferens och variabeln prominens 
tt stort antal studier på en mängd typologiskt olika språk visar ett tydligt 

samband mellan en texts tema och bruket av anafora uttryck (se Huang 
2000:152–154). I Givón (red.) (1983) presenteras exempelvis en hierarkisk 
struktur som anses beskriva relationen mellan olika anaforiska uttryck och 
prominens hos en referent. Att prominens påverkar den språkliga formen för 
anafor framhålls även av forskare som Ariel och Gundel m.fl. (se 5.1.2).57 
Kärnan i Givóns resonemang är att prominenta referenter i högre utsträck-
ning refereras till genom nollanafor (zero anaphora) eller pronomen. På mot-
svarande sätt antas referenter som är mindre framträdande i texten i högre 
utsträckning realiseras genom specifika egennamn.  

I denna del undersöks om prominens har ett förklaringsvärde för uttryck 
för referens i tänkeboksmaterialet. Eftersom bruket av pronomen är så cent-
ralt förknippat med huruvida en referent anses vara prominent eller inte, har 
jag i huvudsak koncentrerat mig på dem, men också underförstådd/utelämn-
ad referens är motiverat att diskutera i detta sammanhang.  

Personligt pronomen utgör mellan cirka en tredjedel till hälften av alla 
språkliga uttryck för referens i texterna. Bruket är frekventast i flerpart-
målens narrativa sekvenser i slutet av undersökningsperioden. Som utgångs-
punkt väljer jag ett utdrag från ett brottmål 1600, i vilket borgaren Isak 
ställer hakeskytten Pär och rotmästaren Måns m.fl. till svars för deras brotts-
liga handlingar, se (41). 

(41) Isaak guldsmed och såldater wåld. Kom för rättenn ’en’ [sic!] borgare 
Jsaak guldsmedh benämpdh och klagade till en hakeschyter Päär 
Esbiörnßonn benämpndh at hann medh sin rotmäster Måns Suänßonn 
och 2 andra hans rothesäller kome i hans hus om natten denn 11 
decembris när 11 slogh och stälte sigh ther myckit öfuerdådige i ordh och 
gärningar, först hade the skält honom för enn armling padda och 

                                                      
57 I den fortsatta framställningen väljer jag att använda begreppet prominens, även om detta 
val kan problematiseras och ifrågasättas. 
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matzhundh, och om de hade honom vthe wille the släpa gaton medh 
honom, taga honom vp och kasta honom nidh igen at sidebenen skulle 
bågna i honom och at the wille så wäckie honom at hann skulle lära 
känna them, jtem drogo vth sine wärior i stugunn och högge kläderne 
sönder som hunge på snören, jtem trugat amman at gå vp i cammaren 
och göra eldh åt sigh och förhölle hänne vp i cammarenn ifrånn et spädt 
barn som lågh och gret i vaggan. Der till medh kört hans ßonn vthur 
stugunn tagit honom i håret och wille truga honom gå hämpte öll åt sigh. 
(STb 1600) 

Båda referenterna (Isak och hans angripare) är de huvudsakliga aktörerna i 
detta textstycke, och kan således antas vara de aktörer som är mest kognitivt 
framträdande, alternativt mest prominenta. I texten är bruket av tredje 
persons personligt pronomen synnerligen framträdande. Faktum är att både 
borgaren Isak och hans angripare enbart refereras till genom huvudsakligen 
personligt pronomen (han/honom – the/them), men även genom reflexivt och 
possessivt pronomen (sig/sine) efter det första introducerandet av de respek-
tive referenterna (bortsett från de skymford – enn armling padda och 
matzhundh – som angriparna benämner Isak med). Liknade mönster åter-
kommer kontinuerligt i undersökningsmaterialet. Att det finns ett starkt sam-
band mellan bruk av pronomen och prominens kan således svårligen be-
stridas. Rimligt är att bruket av pronomen i detta textutdrag även gynnas av 
de åsyftade referenternas numerus; pronomenbruket kan i detta fall svårligen 
leda till missförstånd.  

Mot slutet av textexemplet förs ytterligare en manlig referent in i texten: 
sonen till Måns. Även sonen omnämns efter det första omnämnandet uteslut-
ande med personligt pronomen. Detta skulle potentiellt kunna leda till en 
förväxling av vem av de båda manliga referenterna som avses, men utifrån 
innehållet är det tydligt att det är sonen, och inte fadern, som åsyftas – sonen 
är i detta textparti mer prominent än fadern. Med textanalysbegrepp skulle 
man kunna uttrycka det som att fadern kan tolkas som makrotema i stycket, 
medan sonen kan ses som ett mikrotema (jfr resonemang i Nyström (2000) 
om olika framträdande ledfamiljer).  

Framträdande i texten är även förekomsten av underförstådd referens. I 
huvudsak är det de vanärande angriparna som underförstås i texten, och detta 
är extra tydligt i det textparti där det beskrivs vilka rackartyg de ställer till 
med i huset (jtem drogo vth sine wärior i stugunn och högge kläderne sönder 
som hunge på snören, jtem trugat amman…etc). Att det är Måns och hans 
kompanjoner som utför dessa handlingar är alltså så pass självklart att det 
inte behöver skrivas fram i texten, utan här används nollanafor, det enligt 
Givón (red.) (1983) mest påtagliga uttrycket för en referents prominens.  

Det är dock viktigt att framhålla att prominens per automatik inte gene-
rerar ett pronominellt uttryck. Tvärtom, ett flertal belägg visar att prominenta 
referenter även omnämns med substantiv eller egennamn, dvs. uttryck som 
är mer specifika; detta är särskilt vanligt i Inregistreringaärendena – här är 
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andra faktorer avgörande. I följande avsnitt visar jag att ärendekategori, dis-
kursnivå och social deixis (se 5.2.3, 5.2.4 och 5.2.5) är exempel på faktorer 
som påverkar de språkliga realiseringarna i tänkeboksmaterialet.  

5.2.3 Uttryck för personreferens och variabeln ärende-
kategori 
I avsnittet fokuseras frågan huruvida de olika ärendekategorierna realiserar 
varierande anaforiska mönster.  

I (42) och (43) ges två exempel på anaforiska kedjor av två i respektive 
text prominenta referenter. Det första exemplet är ett Inregistreringsärende 
från 1626 och det andra exemplet är ett Brottmål från samma år. 

(42) Oloff Erichssonn rådman – bemeltte fullmechtigh – sinn – bemellte 
fullmechtigh – sinn – offtbemellte fullmechtigh, Oloff Erichssonn (STb 
1626, se exempel Text 2B i 3.3.3) 

(43) [H]ans Ewertz tyff (rubrik) – een såldatt ben:d Hanns Efuertz – hann – 
honom – hann – Hann – Honom – hann – hann – han – han – han – 
mästermann här i stadenn (STb 1626, se exempel (38)) 

I exemplen realiseras olika anaforiska mönster. De tydligaste skillnaderna 
ligger i det ymniga bruket av tredje persons pronomen i Brottmålet och 
bruket av attributet juridiska pronomen i Inregistreringsärendet. Skillnaderna 
ger exempel på att de olika ärendekategorierna realiserar olika anaforiska 
mönster. I Tabell 6 presenteras en sammanställning av språkliga uttryck för 
personreferens i undersökningsmaterialet fördelat över de olika ärendekate-
gorierna.  

Tabell 6. Sammanställning över anaforiska NP per ärendekategori (andel  
i procent och antal) 

            Anaforiska NP 
Ärende- 
kategori 

Pronomen Lexikala NP  
HO =  
1:a p. pron. 

HO =  
3:e p. pron. 

HO =  
Substantiv 

HO =  
Egennamn 

Totalt 

Inregistreringsärenden 1,1 16,8 28,2 53,9 457 
Administrativa ärenden – 36,2 48,9 14,9 94 
Brottmål 3,5 46,5 23,0 27,0 778 
Tviste- och civilmål 2,6 39,7 19,8 37,9 1005 
Totalt 58 872 553 851 2334 

Tabellen ovan indikerar att de olika ärendekategorierna realiserar var-
ierande anaforiska mönster.  

I Inregistreringsärendena är bruket av egennamn särskilt hög, samtidigt 
som ärendekategorin, jämförelsevis, inte tycks gynna bruket av personliga 
pronomen. I exempelvis (42) framgår tydligt att appellativa substantiv pre-
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mieras framför pronomen. En del av förklaringen kan vara att ärende-
kategorin i högre utsträckning än övriga ärendekategorier nämner referenter 
endast en gång i texten, se (44).  

(44) Samma dagh stod Mattes Larenson radman for rettin och uplot med hand 
och mun Peder Olson en trägaard beläghen östantil, som Lisle Clemet 
udi boot haffde, hvilkin gaard som är 14 alne upaa alle sidhor, som 
stadzens syllesetiere metit haffde, och tilsagde for:de Mattes forne 
Pedher gard och grundt qvijt och frjjt for alt eptertal aff födde och ofödde 
aatalare, och ther med lagde for:de Peder up syn fridskilling epter 
laghen. Garden köpte han for 113 marc. (STb 1525) 

I (44) omnämns fem animata referenter, men endast två av dessa (Mattes och 
Peder) omnämns fler än en gång: Mattes Larenson radman – for:de Mattes; 
Peder Olson – forne Pedher – for:de Peder – han. Liknande mönster åter-
kommer i alla årgångar. En annan del av förklaringen tycks vara ett krav på 
absolut entydighet, där även de prominenta referenterna återkommande om-
nämns med namn eller definita substantiv. Även bruket av juridiska pro-
nomen (se 7.2) är särskilt vanligt inom Inregistreringsärendena, vilket bidrar 
till tydligheten i språkbruket. Texternas status som officiella avtal tycks allt-
så i hög utsträckning påverka vilka språkliga resurser för animat referens 
som realiseras i materialet.  

De Administrativa ärendena gynnar framför allt bruket av substantiv, 
men även pronomen, medan egennamnen är markant färre än i alla de övriga 
ärendekategorierna, se exempel (45). 

(45) Om mynthet. War menigheten vppe i rådstugen och bleff förkunnet 
effther Kong:e M:ttz, wår allernådigiste herres befalning, att en daler 
schall gälle 26 £ och ett runstycke aff thet nye och bättre mynthet 6 1/2 
öre. Huilken ther emoth handler, schall straffes till lyff och godz. Widh 
samme straff förbödz och wächslerytt, så och att ingen schall fördryste 
sig före någett myntt vtaff ryket. Salig och höglofflig i åminnelse konung 
Gustafz myntt schall ware gängze och bliffue i sitt gamble wärde. 
Gulsmederne schole icke här effther sende sine dränger vth på landet och 
lathe bythe sig sölff eller myntt till hoos bönderne. Jtem the schole och 
arbete, effther som theris skråå förmäller, nemligen 14 lodh i fynth, men 
huilken bliffuer beslagen, att förarbeter icke så gott sölff, som honom 
bör, dhå schall thet smältes och giuthes i halsen på honom. (STb 1575) 

I (45) är uttrycken för referens generellt mycket allmänt hållna. Strängt taget 
är det endast kungen som är unikt identifierbar utifrån de refererande ut-
trycken. De övriga uttrycken för referens har snarare en generisk betydelse. 
Detta kan i mångt och mycket förklaras utifrån textens funktion som påbud.  
Referensen fokuserar alltså snarare på referentens funktion, än på dess iden-
titet (jfr Fraurud 1996). I denna typ av text är det centralt att inbegripa alla 
berörda referenter i den språkliga referensen. Texten riktar sig till en grupp 
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eller en individs funktion snarare än till specifika individer, vilket skiljer 
denna ärendekategori från det övriga tänkeboksmaterialet.  

Som belystes i (43) och som resultaten i Tabell 6 indikerar, är bruket av 
pronominaliseringar särskilt vanligt i ärendekategorin Brottmål. Detta gäller 
i synnerhet tredje persons personligt pronomen. Brottmålen är således den 
ärendekategori som i störst utsträckning realiserar ”typiska” anaforiska reali-
seringsmönster (Halliday 2004:554). Exemplet är ett utdrag från ett Brottmål 
från 1525. 

(46) Item än haffde Peder Hard it klagemaal til then fierde faangan, som het 
Henric Oldendorp och haffde varit myn herres mönsterscriffuere i Fin-
land, at han ey redelige handlade, ty ther fans bräck i hans reginskap til 
975 gyllene, som han haffde undan stolet i saa maatte, at han haffde laant 
saadane peninge ut, sidhen han haffde lönt knekterne aff, och sagde thet 
vare syne peninge. Och stode Henric Bellinxhusen, Staffan Sasse, 
Goskalk Luuk och Osvald, och betygade upa theres helgeandes eed, at 
the haffde när varit, när reginskapen var giordt, at saa fans i sanindenne, 
at brek var upa färdom. Doch sagde the, at the ey viste huru thet var 
tilkommet, och at han haffde fallet upa knä for myn herres naad och 
tijgdt nadena och ey rätten. (STb 1525) 

I (46) ges exempel på ett för Brottmålen återkommande anaforiskt kedje-
mönster, nämligen ett semantiskt innehållsrikt första omnämnande av en re-
ferent (then fierde faangan, som het Henric Oldendorp och haffde varit myn 
herres mönsterscriffuere i Finland) som åtföljs av semantiskt relativt tomma 
språkliga beskrivningar, dvs. pronomen: han – hans (reginskap) – han – han 
– han – syne (peninge) – han. Den anaforiska kedjan för referenten Henric 
Bellinxhusen, Staffan Sasse, Goskalk Luuk och Osvald följer liknande 
mönster, även om det första omnämnandet inte är lika semantiskt komplext: 
Henric Bellinxhusen, Staffan Sasse, Goskalk Luuk och Osvald – theres 
(helgeandes eed) – the – the – the – the. Detta anaforiska mönster skiljer sig 
följaktligen på flera sätt från det mönster som realiseras i Inregistrerings-
ärendena och i Administrativa ärendena. Användningen signalerar bland 
annat en högre grad av individualisering (jfr Ledin 1996b:62), och referent-
erna presenteras i högre grad i sina roller som unika individer, än i en form-
ell juridisk roll (jfr Inregistreringsärenden) alternativt i rollen som en yrkes-
funktion (jfr Administrativa ärenden). Juridiskt fokus i dessa texter ligger på 
den unika individen, antingen som målsägare, anklagad eller vittne, vilket 
alltså driver fram ett individualiserat referensbruk. 

(47) Då ruste Annders åstadh och wille uth efter honom och efter hann bleef 
förhindrat af Jörann, fattade Anders Jörann och stötte hanns huffwudh 
emot kistann. Och mädan de lågo och refwos, steeg Mattz Mattssonn till 
och stötte Anders af honom. Där medh låpp han uth widh pass een tijma, 
där efter kom Anders igen. Då stodh Jörann widh porttenn, som igen-
stängder war, och Anders spiärnade upp porttenn, så att Jörann föll om-
kull. (STb 1626) 
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Ett resultat av analysen i 5.2.4 är att pronomen i större utsträckning finns i 
diskursnivå 2 och 3 än i diskursnivå 1. Att andelen pronomen är särskilt hög 
i Brottmålen kan således även bero på textstruktur; diskursnivå 2 och 3 är 
nämligen särdeles väl representerade inom denna ärendekategori.  

Tviste- och civilmålen uppvisar ett realiseringsmönster som har likheter 
med Brottmålen, dvs. en relativt hög andel pronomen och en jämförelsevis 
låg andel appellativa substantiv. Däremot är andelen egennamn högre än i 
Brottmålen, även om nivån inte är lika påfallande hög som i Inregistrerings-
ärendena. Nivån för pronomen och egennamn är i stort sett lika hög (39,7 
respektive 37,9 procent). Materialet uppvisar alltså en i jämförelse jämn för-
delning av åtminstone pronomen och egennamn, medan bruket av substantiv 
är det lägsta i hela materialet. I (48) ges ett exempel på ett Tviste- och civil-
mål från 1499. 

(48) Samma dach stode doctor Rawal, erchiedeken j Vpsala, och kerde, ath 
han ey kunne ware ofortalit och otoplopin aff hustrv Walborgh, Oleff 
Olssons hustrv, om thet hon hanom til foren hade til thalit, som for:ne 
doctor Rawal hade til foren vm thalit, och then tyden hade sin breff och 
skel, ath hanom jntet aff hustrv Valburge systers arffue gotz war tilkomit, 
som her Per Hinricj breff och vtscriffter vtludde, som tet annamet hade 
och medh samma sin egen handscrifft kendes sich tet annamet och giffuit 
j Gudz ære. Epter the breff och vtscriffter dømpdes for:de doctor Rawal 
fry fore samma arffdela annan tijdh, ok befaltes kemmenerana Per Slatte 
och Hans Vesgøte sæge for:ne hustrv Walborg, at hon jntet haffuer 
doctor Rawal til at thale epter thenne dach antinge j ene matte eller 
andra. Gør hon hanom nagat hinris her epther, tha ware [zacher] sine xij 
mark, ok will hon nagat thale om henne systers arff, swa fare tijth til 
Rom til hanom, som thet epther henne syster vpbar. (STb 1499) 

I (48) finns två prominenta personer: doctor Rawal och hustrv Walborgh. 
Dessa två personer har anaforiska kedjor som följer följande mönster: doctor 
Rawal, erchiedeken j Vpsala – han – honom – for:ne doctor Rawal – sin – 
hanom – for:de doctor Rawal – doctor Rawal – hanom, och hustrv 
Walborgh, Oleff Olssons hustrv – hon – hustrv Valburge – for:ne hustrv 
Walborg – hon – hon – sine – hon – henne – henne. Exemplet visar att egen-
namn på flera ställen används när pronomen hade varit ett mer omarkerat 
val. Jag tänker särskilt på bruket av for:ne doctor Rawal resp. doctor Rawal 
som hade kunnat bytas ut mot tredje persons personligt pronomen utan att 
några problematiska tvetydigheter uppstått. Bruket av egennamn bidrar i 
dessa fall till ett något mer formellt och distanserat tonläge, vilket bidrar till 
att dessa ärenden har språkdrag som skapar en något högre formalitetsgrad 
än i Brottmålen.    

Liksom i Brottmålen är förekomsten av i synnerhet diskursnivå 2 hög, 
vilket till viss del tycks kunna förklara bruket av pronomen. Exempelvis 
förekommer tre av fyra omnämnanden med egennamn av referenten doctor 
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Rawal inom diskursnivå 1, och fyra av fyra omnämnanden av pronomen 
åsyftandes samma referent inom diskursnivå 2. 

5.2.4 Uttryck för personreferens och variabeln diskursnivå 
I Tabell 7 redovisas en sammanställning av olika uttryck för animat referens 
fördelat över diskursnivå. I sammanställningen ingår nominalfraser vars 
huvudord består av första och tredje persons pronomen, substantiv eller 
egennamn.    

Tabell 7. Fördelning av nominalfraser för personreferens per diskursnivå 
(andel i procent och antal) 

 HO =  
1:a p. pron. 

HO =  
3:e p. pron. 

HO = 
Substantiv 

HO = 
Egennamn 

Totalt 

Diskursnivå 1 1,0 17,6 26,7 54,7 936 
Diskursnivå 2 1,5 52,0 20,6 25,9 1236 
Diskursnivå 3 19,8 42,4 25,2 12,6 151 

Tabellen visar att sambandet är synnerligen starkt mellan första persons 
personligt pronomen och diskursnivå 3, tredje persons personligt pronomen 
och diskursnivå 2 och 3, samt egennamn och diskursnivå 1. De appellativa 
substantiven är mer jämnt fördelade över de olika diskursnivåerna.  

Resultat i Tabell 7 visar även att referensen i stort sett enbart är exoforisk 
inom diskursnivå 3, se (49). De övriga två diskursnivåerna tycks nästintill 
vara stängda för denna form av referens. 

(49) [DISKURSNIVÅ 2] och när hann war utgångenn, sade hann: 
[DISKURSNIVÅ 3] Huarföre dricker duu denn kårfknechtenn till? 
[DISKURSNIVÅ 2] Och när Mattz tystade honom och badh honom 
[DISKURSNIVÅ 3] icke så seija, [DISKURSNIVÅ 2] sade Annders till 
Mattz: [DISKURSNIVÅ 3] Du äst så godh som hann… (STb 1626) 

Exemplet ovan visar på ett illustrativt sätt diskursnivåernas skilda kommu-
nikativa ramar. Diskursnivå 3 antas, till skillnad från kommunikationen inom 
diskursnivå 1 och 2, direkt återspegla en ”vardaglig” kommunikativ verk-
samhet som tidrumsligt inträffat utanför rådstugans väggar. Detta ger även 
andra förutsättningar för kommunikationen, och tabellen visar att en av dessa 
omständigheter är bruket av situationell referens, alltså referens som pekar 
utåt mot situationens här och nu (Halliday 2004:551). Denna möjlighet tycks 
vara mycket begränsad inom diskursnivå 1 och 2. Halliday (2004:552) på-
pekar att bruket av exoforisk referens, som exempelvis bruket av du i (49), 
framför allt är vanliga i dialoger, och i tänkeboksmaterialet tycks detta stäm-
ma för de dialoger som tidrumsligt sker före och utanför rådstuguförhand-
lingarna. 

En annan fråga rör huruvida en pronominalisering kan vidmakthållas från 
diskursnivå 1 till diskursnivå 2 och från diskursnivå 2 till diskursnivå 3, och 
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tvärtom. Eller huruvida ett appellativ eller ett egennamn kan pronominali-
seras över diskursnivågränser. Halliday (2004:554–555) framhåller att pro-
nomen är det omarkerade valet (default strategy) för animat referens efter 
det att en person introducerats i en text. Ett fortsatt bruk av substantiv eller 
egennamn är enbart motiverat ”if there is a good reason to vary from the 
unmarked strategy” (Halliday 2004:554). ”Good reason” tolkas som 1) be-
hovet av att markera en ny retorisk textenhet i texten, 2) behovet av att för-
tydliga referensen när det finns andra referenter i texten (Halliday 2004: 
554). I anslutning till Halliday kan diskursnivå tolkas som en ny retorisk 
textenhet i texten på så sätt att den markerar röstbyte.  

I materialet är det relativt vanligt att en pronominalisering vidmakthålls 
från diskursnivå 1 till diskursnivå 2 och från diskursnivå 2 till diskursnivå 3, 
se exempel (50).  

(50) [DISKURSNIVÅ 1] Otte skomakare klagade och till the a hakeschyttare 
[DISKURSNIVÅ 2] at samma natt som the sådant schick<e> hölte hos 
Jsakz hade the gåt vth och i thet samma råkade the hans mästerswän och 
wille truga dryckes penninger af honom, hann sade [DISKURSNIVÅ 3] 
jagh hafuer inga penninger männ wele i fölia migh till min hu bondes 
hus, då will iagh gifua ider enn kanna öll [DISKURSNIVÅ 2] när mäster 
swännen kom till porten, slap hann strax inn och knechternne blefue 
vthstängde, då hölle the et sådhant skick och wäsende slogho och bultade 
på portenn så at thet ähnnu wäl synes märkie på porten… (STb 1600) 

När referensen istället går till en lägre diskursnivå används vanligen en mer 
innehållsligt specifik referens i form av definita substantiv (mäster swännen, 
knechternne). Vid dessa textuella övergångar tycks det alltså finnas ett behov 
av att reaktualisera referensen. Det finns dock exempel när pronominaliser-
ing vidmakthålls från diskursnivå 2 till diskursnivå 1, se exempel (51), även 
om detta är ovanligt.  

(51) [DISKURSNIVÅ 1] Spordhes dråparenn af rätten til [DISKURSNIVÅ 
2] om hann wiste någet mere förebäre dher medh hann kundhe frye sigh 
och för suare sit lyff medh? [DISKURSNIVÅ 1] Hann swaradhe 
[DISKURSNIVÅ 2] ath hann intet mere wet til at suara der till ähnn som 
hann nu alleredo giort hafuer. (STb 1600) 

I (51) är det egentligen aldrig oklart vem referensen han syftar på, det finns 
bara en möjlig referent i texten (dråparenn). Bruket av pronomen kan alltså 
här tolkas som det omarkerade valet (Halliday 2004:554), trots byte av text-
enhet. Däremot tycks möjligheten att ett appellativ eller ett egennamn kan 
pronominaliseras från diskursnivå 3 till diskursnivå 2 eller från diskursnivå 2 
till diskursnivå 1 vara mycket begränsad. Möjligen beror detta mer på gene-
rella kognitiva begränsningar än på särskilda egenskaper hos tänkebokstext-
erna.  



 
121 

Att en referent kan behålla sitt pronominella uttryck för referens över 
textstrukturella gränser, som illustreras i exemplen ovan, verkar dock inte 
uteslutande bero på textinterna faktorer. Bland annat Huang (2000:160) på-
talar att mönster som manifesteras i en textstruktur mycket väl kan bero på 
mer fundamentala kognitiva begränsningar hos människan. Möjligheten att 
pronominalisera en referent över textstrukturella gränser tycks även ha ett 
direkt samband med en referents prominens (se 5.2.2), samt förekomsten av 
andra referenter i texten (jfr Halliday 2004:554). Mindre prominenta referen-
ter kan alltså pronominaliseras över diskursnivågränser som går från diskurs-
nivå 1 till diskursnivå 2, respektive från diskursnivå 2 till diskursnivå 3, men 
inte tvärtom.  

I Ledin (1996b) lyfts frågan om hur olika språkliga uttryck kan användas 
på ett strategiskt sätt för att antingen skapa distans eller närhet till personer. 
Referenten blir genom bruket av ett mer personligt och vardagsnära omtal i 
högre grad individualiserad, medan bruk av exempelvis det mer stilistiskt 
formella efternamnet i högre utsträckning alluderar till en institutionaliserad 
kontext (Ledin 1996b:75). Carlquist (2000:101) argumenterar för att den 
språkliga utformningen i framför allt husköpsprotokoll i tänkeböckerna styrs 
av en traditionell norm, vilket leder till en stereotyp framställning av exem-
pelvis de objekt som ska säljas. Språkbruket antas här således i hög grad 
vara opersonligt och formelartat. Analysen av hela materialet visar tydligt att 
sättet att referera till personer skiftar i texterna, både ur ett diakront och ur ett 
synkront perspektiv. Här finns både närhetsskapande strategier och strategier 
för att skapa distans mellan inblandade parter. Framför allt visar analysen av 
referens kopplat till diskursnivå att de olika diskursnivåerna realiserar olika 
mönster för referens, där diskursnivå 1 i högre utsträckning än de övriga dis-
kursnivåerna realiserar ett i hög grad formellt och distanserat språkbruk, 
medan i synnerhet diskursnivå 3, men även diskursnivå 2, genererar ett språk-
bruk som i högre utsträckning är individualiserat. De tidsrumliga ramarna 
som finns i texterna skapar olika förutsättningar för språkbruket. Diskursnivå 
1 kan i mångt och mycket beskrivas som den ram som skapar de mest 
komplexa och kanske även institutionaliserade språkliga realiseringarna. 

5.2.5 Uttryck för personreferens och variabeln social 
stratifiering 
Ett centralt resultat i Ledin (1996b) är att utomspråkliga faktorer såsom soci-
ala och kommunikativa omständigheter påverkar de språkliga realiseringarna 
för referens – att bortse från den sociala kontexten begränsar således viktiga 
perspektiv på text och diskurs, och på hur språk fungerar i en kontext. 
Huvudpoängen är att det språkliga uttrycket i mångt och mycket kan rela-
teras till sociala och ideologiska förhållanden. I detta avsnitt prövar jag hur 
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detta stämmer in på bruket av refererande uttryck i tänkeboksmaterialet. Jag 
har koncentrerat mig på traditionella sociolingvistiska analysfaktorer som 
kön och klass (eller stånd). En vägledande fråga är om dessa sociala och 
ideologiska faktorer påverkar det språkliga uttrycket för referens i Stock-
holms tänkeböcker.  

5.2.5.1 Kön 
Det finns skillnader i de språkliga uttrycken för män och kvinnor. Dessa 
olikheter är framför allt framträdande i det element som jag valt att kalla för 
det introducerande omnämnandet, men det finns även skillnader i de övriga 
omnämnandena. En påtaglig skillnad är att kvinnor vanligen introduceras 
genom sin relation till en man, se exempelvis (52)–(54), men enstaka exem-
pel finns även på kvinnor vars relation till en man inte explicit markeras, 
även om relationen implicit anges genom patronymikon, se (55) och (56). 
Detta senare sätt att introducera en kvinna tycks vara vanligare i Brottmålen 
än i övriga ärendekategorier.  

(52) Samme dag stodh vp för rätten Oluff Gregerson, rådman, och gaf til-
känne, huruledis hans framlidne fader Gregers Person för en 20 åhr seden 
hade för någen geldh bekommit i pantt vtaf hustru Karin, her Jönses, 
fordom kyrckeprestes i Hoffua, eftherleffuerske… (STb 1575) 

(53) Samma dagh kome för rätten Matz Nil onn handlingzschrifuaren och 
Päär Erichzonn slåtzschrifuere beteendhes i rättenn et schrifteligit för-
seglet tästamenthe, som framledne Hans Schult fordom tollenär her i 
stadhenn på sinn sothe sängh hade giordt medh sinn hustrw Margretha 
Larsdotter… (STb 1600) 

(54) Samma daagh ställtes för rettenn een mandråpare benämbd Marcuus 
Tomessonn, een smeedh mesterswänn, född i Nyland uti Perno sochnn i 
Embom by, huillkenn bleef ahnnklagatt af Sigfrid smeedz efterlåtne 
enkia, att han utan all gifwinn orsaack hafuer öfuerfallet hennes s. mann 
och medh een hammar.. (STb 1626) 

(55) Samma dagh kom för rättenn enn wår medhborgere Matz Jacob onn be-
nämpdh och klagedhe till enn kåna benämpdh Abluna Jönsdotter… (STb 
1600) 

(56) Ställtes och för rettenn een tyffkåna be:dh Margreta Maltzdåtter, född 
här i stadenn… (STb 1626) 

Ytterligare exempel på att kvinnor inte introduceras genom sin relation till 
en man är när kvinnan har en till synes perifer roll i ett ärende, och i de fall 
då hennes funktion snarare än hennes identitet fokuseras. I dessa fall an-
vänds även substantiv i stället för egennamn, se (57).    
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(57) …jtem trugat amman at gå vp i cammaren och göra eldh åt sigh och 
förhölle hänne vp i cammarenn ifrånn et spädt barn som lågh och gret i 
vaggan. (STb 1600) 

Det i särklass vanligaste sättet att introducera en kvinna är dock att pre-
sentera henne i sin relation till en man, vilket rimligen kan kopplas till sam-
tida lagar och ideologier; kvinnors underordnade sociala ställning och be-
gränsade möjligheter till att företräda sig själva i rätten, får här tydliga kon-
sekvenser för hur de framställs i texten (för en diskussion om relationen 
mellan kvinnor och män i den medeltida lagen, se Ekholst 2009). Något för-
enklat skulle man kunna formulera mönstren som att kvinnor identifieras 
genom sina män, medan män identifieras utifrån sina yrken.    

Till skillnad från kvinnor introduceras män oftast i kraft av sin egen 
person genom egennamn och ev. attribut, se (58)–(60).  

(58) Eodem die komo fore rettin her Mattis Erici prebendatus, Magnis Otter, 
Andres Jonsson radmen, Nic. Jwte, Peder skynnare, Gerd pwngamakare 
borgare och kungörande… (STb 1476) 

(59) Samme dag stodh för rätten Oluf Gregerson, rådman… (STb 1575) 

(60) Sammaleedes kom för rettenn Månns Anderssonn, borgare uti Upsala, 
gifwandes tillkenna… (STb 1626) 

För att bedyra mannens hederlighet används inte sällan värderande adjektiv-
attribut när mannen presenteras, se (61)–(64). Bruket förekommer ganska 
allmänt, men är särskilt vanligt i ärenden från 1550. 

(61) Eodem die loth Mikel Swartte vpp erligom manne Hanis Holmgerssone 
pa Byakirkione och Sielakoors vegna… (STb 1476) 

(62) Anno Domini 1550 then 3 dagen martij stodh jn för retta beskedeliig man 
skepper Oluff Eriichson… (STb 1550) 

(63) …vplott och leffrerade erligom ock forstondigom manne Oluff 
Laurentzson… (STb 1550) 

(64) …at the gode herrer och män som rätten bekläde wele taga ’saken’ vthi 
betänkiande och der öfuer erkänna huadh rätt ähr… (STb 1600) 

I de fall då män presenteras i relation till en annan man föreligger oftast en 
social hierarkisk relation som har betydelse för den juridiska ansvarspröv-
ningen (Ekholst 2009:30–31), se (65). 

(65) Amund Jonsson, Swen Helsingx dreng, zaker vj marck, for thet han haar-
drog Raguald Jonsson pa Strand… (STb 1476) 

Emellanåt introduceras dock en man genom sin relation till en kvinna, men 
det är då uppenbart att det finns tydliga klasskillnader mellan de berörda per-
sonerna, se (66). 
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(66) Samme dag kom ther tilstädes högborne furstinna och frws, frw Cecilies, 
marggreffuinnes till Baden etc. troo tienere och hoffiunckere Balser v. 
Dischberg… (STb 1575) 

Skillnaderna i omnämnanden av män och kvinnor är tydligast i det introdu-
cerande omnämnandet. Däremot uppvisar materialet inga skillnader i hur 
kvinnor och män pronominaliseras i texterna; här är andra faktorer än kön 
avgörande. 

5.2.5.2 Klass 
Den svenska befolkningen är under undersökningsperioden indelat i fyra 
huvudsakliga klasser, eller stånd: adel, präster, borgare och bönder.58 Klass-
ificeringsgrunden är i huvudsak juridisk, men avspeglar även en social verk-
lighet. Centralt är att individens ställning i samhället bestäms av grupptill-
hörigheten, likväl som hennes juridiska, politiska och ekonomiska rättigheter 
och skyldigheter (Sandberg 1991:31–32). Ståndens sociala hierarkier kon-
firmeras även i viss mån i rådhusrättens språkbruk. I texterna skiljer sig de 
anaforiska mönstren för adelspersoner från både borgare och bönder (och 
andra).59 Skillnaderna är särskilt framträdande i bruket av titlar och ett be-
gränsat bruk av pronominaliseringar. Generellt introduceras personer från 
adeln både med titel och med ett värderande attribut, se (67)–(69).     

(67) Ffor henne kom wor keresta nadege frves drøtning Cristines bøn och 
kom sin wegh. (STb 1499) 

(68) Samma dagh kom för rättenn wälbördige junker Hinrich Lyff… (STb 
1600) 

(69) Eodem die sporde högboren forste wor kere höuitzsman her Sten 
Stwre… (STb 1476) 

Även de anaforiska mönstren för adelspersoner skiljer sig i hög utsträckning 
från de gängse mönstren på så sätt att de pronominaliseras i mycket be-
gränsad omfattning. I stället för pronomen används titel eller initialer, se (70) 
och (71).    

(70) …förhoppendes, att H. F. N. warder them wäl i thet fall gunsteligen för-
hielpendes till theris rätt. Och efther thet högbemälte furstinne loth egen-
om för:ne Balser v. Dischberg gunsteligen begäre vtaf o  ett schrifftligit 
bewys, huadh samme Balser hade i så måtte vpå H. F. N. wegne för-
handlet och till swar bekommit, thy haffue wy H. F. N. sådent icke 
kunnet förwägre. (STb 1575) 

                                                      
58 Under äldre vasatid ändras dock formerna något för denna klassificeringsgrund i och med 
att fler stånd tillkommer, se Sandberg (1991:31–35) för en vidare diskussion.  
59 Materialet innehåller endast nån enstaka referens till präster, vilket gör att jag inte kunnat 
dra någon slutsats om hur man refererar till dem. 
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(71) Jtem bekande hann at en ländzman Jon i Tåfta benämpndh, hade warit 
hos konun[gen] medh breff och segell och föregifuit at en hop bönder i 
Smålandh schulle stå bij me[d]h konungenn när thet omtränger. Jtem 
bekände han och at hann hafuer hört af Hans Ol onn fougde på Ölandh 
myckit ondt som hann hafuer talt om h. f. n:de önschat h. f. n:de alt ondt 
och allestädz brukat sinn slemme mundh. (STb 1600) 

Att initialer används i stället för personliga pronomen blir extra framträd-
ande när man extraherar den anaforiska kedjan för furstinnan i exempel (70): 
högborne furstinna och frws, frw Cecilies, marggreffuinnes till Baden etc – 
H. F. N. – H. F. N. – H. F. N. – H. F. N. – H. F. N. – sig – sig – H. F. N. – H. 
F. N. – H. F. N. – H. F. N. – H. F. N. – H. F. N. – H. F. N. – H. F. N. – H. F. 
N. – högbemälte furstinne – H. F. N. – högbemälte furstinne – H. F. N. – H. 
F. N. I dessa exempel är det tydligt att den sociala kontexten styr över de 
språkliga uttrycken, och att de språkliga uttrycken blir ett medel för att be-
fästa social hierarki.  

Det tycks dock finnas en kronologisk aspekt i detta språkbruk. I ett ärende 
från 1525 kan vi läsa hur Gustaf Vasa samlar borgare och råd för att försäkra 
sig om deras lojalitet, se (72). 

(72) Kom var nadigeste herre upa radzstugune i radzens och the 48 närvare. 
Tha haffde hans nade it spörsmaal til them, huru the ville sich haffua i 
thet röchte, som saa stemples i bland then mene man i landit emot hans 
nade, at han vilde forveta sich, om the ville bliffua faste med hans nad. [-
--] Och haffde hans nad en lang sermon for them om the prebendater her 
i byn och muncher, huru the forföre honom och seya, at han komber ny 
tro i landit, epter han vil fortage them theres gyrighet, at the ey skulle 
slaa saa myckit under sich undan cronone och ridderskapet, som i en lang 
tijdt skeedt är. (STb 1525) 

I texten blandas ett formellt tilltal med bruket av informella personliga pro-
nomen, vilket visar på att sättet att referera till kungligheter ändras under 
1500-talet. I de senare texterna finns inga belägg på liknande informella 
referenser, vilket pekar mot att ett mer formellt och hierarkiskt bekräftande 
språkbruksideal växer fram inom den juridiska praktiken under perioden.  

Under senare delen av 1500-talet används även particip för att markera 
social stratifiering: högbemälte, högborne, högztbemälte och wälbemälte, se 
exempel (70). Denna typ av sociala markörer används i synnerhet i texterna 
från 1575 (28 belägg) (jfr bruket av juridiska pronomen, se kap. 7), men be-
lägg finns även i tänkeböckerna från 1550 (2 belägg), 1600 (2 belägg) och 
1626 (8 belägg).  

Men förutom diverse högheter tycks en referents prominens samt diskurs-
nivå snarare än ståndstillhörighet motivera bruket av pronominaliseringar i 
texterna; i dessa fall är kognitiva och textstrukturella faktorer starkare än 
social position. 
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5.2.6 Fördjupande analyser 
För att få en tydligare bild av hur språkliga uttryck för referens används i 
tänkebokstexterna presenteras i denna delundersökning två fördjupande ana-
lyser. I avsnitt 5.2.6.1 redogör jag för vilka attribut som används i materialet 
och besvarar frågor om huruvida uppsättningen av attribut varierar mellan 
olika tider eller i olika ärendekategorier. I avsnitt 5.2.6.2 ligger fokus på det 
introducerande omnämnandet av en referent. I analyserna aktualiseras de 
oberoende variablerna undersökningsperiod, ärendekategori och diskursnivå. 

5.2.6.1 Bruk av attribut 
I analyserna har jag inbegripit alla attribut som antingen har en animat refe-
rent som huvudord i den utbyggda nominalfrasen, eller som avser en animat 
referent (ex. possessiva pronomen).  

I materialet finns både enklare nominalfraser med ett eller två attribut, ex. 
samma Thor; hustru Margrete Hans Wehuses, och tämligen syntaktiskt av-
ancerade nominalfraser med flerledade attribut, ex. denn unge drängen Thor 
ben:d, som för någre dagar sedann bleeff uphängder; framledne salige hos 
Gudj Jacob Erich onn som lågh på sin sothesäng. I (73) ges ett exempel på 
en komplex nominalfras i vilken arvtagarna bröderna Matzonns släktskaps-
förbindelser med den döda systern noga fastställs.  

(73) framledne h. Agnis Matzdotters wår medhborgares erligh wälförståndigh 
Måns Nil onns s. hustrus erfwinger Jöns Matzonn och Anders Matzon 
hennes bröder boendes i Finlandh (STb 1600) 

Fokus i denna referens ligger på referenterna Jöns och Anders roll som arv-
tagare genom sina släktskapsband till den döda hustru Agnis. Agnis i sin tur 
konstrueras som attribut till sin hederliga borgare till man, Måns Nilsson, 
men hon utgör också huvudord i attributen. Att fokus ligger på Jöns och 
Anders släktskapsförbindelser snarare än på dem som individer markeras 
även tydligt i rubriken, Måns Nil ons hustrues erfwinger. Belägget finns i ett 
Inregistreringsärende, och det juridiska syftet med ärendet är att dokumen-
tera att arvskiftet gått rätt till och att alla berörda parter tilldelats sin lagliga 
rätt. Det syntaktiskt relativt komplexa första omnämnandet av referenten 
Jöns och Anders är således väl motiverad utifrån ärendets verksamhets-
specifika mål: att legitimera arvsrätten. Eftersom arvsrätten framgår i det 
första omnämnandet finns i fortsättningen inte samma funktionella behov av 
att skriva fram denna information, och de övriga omnämnandena av samma 
referent har följaktligen en betydligt enklare syntaktiskt form, t.ex. för:de 
erfuinger – the – them.  

Nominalfraskonstruktioner med en enklare syntax är dock generellt sett 
vanligare i texterna. I Tabell 8 ges en sammanställning över vilka attribut 
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som används i materialet över tid (se 5.1.3.3 för en beskrivning av attri-
buten).  

Tabell 8. Fördelning av attribut per år (andel i procent och antal) 

                                      År 
Attribut 

1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 

Juridiska pronomina 6,0 4,0 12,7 7,1 15,9 2,5 7,6 
Definita 
attribut 

a) NP i gen. 14,4 19,4 12,7 18,9 16,2 16,1 11,7 
b) Poss.pron. 17,0 16,1 20,8 25,2 22,5 26,8 25,5 

Kvantitativa attribut 1,1 0,4 5,2 2,8 1,8 4,7 3,1 
Adjektivattribut 11,0 8,1 7,1 10,8 15,5 12,2 10,1 
Epitet 31,4 26,1 21,2 20,2 19,3 14,3 13,6 
Prepositionsfraser 7,7 14,3 9,0 8,1 2,8 8,4 10,7 
Attributiva bisatser 1,6 4,0 7,1 1,5 0,8 6,5 7,4 
Appositioner 9,3 6,3 2,8 4,4 4,8 5,2 7,2 
Participattribut 0,5 1,3 1,4 1,0 0,4 3,3 3,1 
Totalt 182 223 212 397 498 826 486 

Tabellen visar att definita attribut i form av possessiva pronomen, ex. 
hans fader; hans käre hustrw Anna, och nominalfraser i genitiv, ex. hustru 
Margrete Hans Wehuses; h. Gertrudh Nilsdotter förde framlednne Mårtenn 
Laurentzons efterlåtnne enkia, är vanligast i materialet, framför allt i mitten 
och i den senare delen av undersökningsperioden. Detta är attribut som anger 
relation till andra människor. Vissa skillnader i bruk finns inom de olika 
ärendekategorierna (se Tabell 29, Tabell 30, Tabell 31 och Tabell 32 i 
bilagan), men mönstren är över lag relativt lika, vilket tyder på att det inte 
finns några specifika faktorer inom den juridiska praktiken som gynnar 
bruket av dessa två attribut. Att språkligt uttrycka hur personer är relaterade 
till varandra kan snarare ses som ett gemensamt kommunikativt behov för all 
tänkeboksprosa. Att possessiva pronomen ökar med tiden bör dock ses mot 
bakgrund att personliga pronomen i de senare texterna ökar på bekostnad av 
exempelvis egennamn. Dessa siffror styrker alltså en allmän pronominal-
iseringstrend i materialet. 

I början av perioden är även epitet, dvs. attribut som anger yrke eller 
civilstånd, vanligt (ex. Michel kannegiutere; hustrw Anna), men bruket 
minskar successivt under perioden. I de tidigaste texterna står epiteten för 
cirka en tredjedel av alla attribut, medan kategorin i slutet av perioden endast 
utgör en dryg tiondel. Epitetet används oftast som attribut till egennamn. Ut-
ifrån Tabell 8 kan vi utläsa att det generella bruket av attribut till egennamn i 
hög grad reduceras i texterna från 1600-talet, och personer refereras följ-
aktligen till med egennamn (Oluf Gregerson) snarare än med egennamn + 
attribut (Philpus gulsmed). Det finns alltså ett direkt samband mellan till-
bakagången för epitet och en ökad andel pronomen och egennamn utan 
attribut. När enbart personnamn används omnämns män vanligen med till-
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namn + faderns tillnamn (Oluf Gregerson) eller enbart tillnamn (Oluf).60 
Kvinnorna omnämns däremot även i 1600-talstexterna oftare genom till-
namn + bestämning (ex. hustru Karin), även om patronymikon förekommer 
(ex. h. Gertrudh Nilsdotter) (jfr Brylla 1996).  

Det är troligt att de generellt sett både längre och mer detaljerade 1600-
talstexterna påverkar realiseringsmönstren; ju längre texten är, desto högre är 
andelen enkla nominalfraser för att uttrycka referens. Detta kan till viss del 
förklara den successiva kronologiska minskningen av attribut.  

Som jag visar i avsnitt 5.2.6.2 är det första omnämnandet av en referent 
det syntaktiskt sett mest komplexa; de påföljande referenserna är ofta, syn-
taktiskt sett, enklare. Exempel (74) är en kronologisk uppställning över 
språkliga uttryck för referenten Hinrich Lyff i ett Brottmål från 1600. I 
denna uppställning är det tydligt att det första omnämnandet är den mest ny-
anserade; i den resterande framställningen är omnämnandena semantiskt 
tommare.  

(74) wälbördige junker Hinrich Lyff > sigh > honom > honom > hann > sigh 
> hann > hans > hann > sigh > hans husbonde > Hinrich Lyff > honom > 
Hinrich Lyff > hann > hann > Hinrich Lyff > honom > hans > honom > 
Hinrich > Hinrich > honom > honom > theres krigzöfuerste > 
krigzöfuerstenn (Brottmål 1600) 

Sett till ärendekategorier (se Tabell 29, Tabell 30, Tabell 31 och Tabell 32 i 
bilagan) uppvisar materialet något skilda mönster för bruket av attributet 
epitet. Attributet är generellt sett vanligast i Inregistreringsärendena och 
Tviste- och civilmålen, och ovanligast i kategorin Brottmål. Särskilt bruket i 
texterna från 1525 och 1626 är intressant eftersom distributionen bland 
Brottmålen respektive Tviste- och civilmålen skiljer sig från den generella 
tendensen dessa år. 1525 utgör epiteten endast 5,9 procent i Brottmålen, 
gentemot 27,3 procent respektive 26,3 procent i Inregistreringsärendena och 
Tviste- och civilmålen. Ett liknande mönster återfinns i texterna från 1626, 
men i dessa är i stället fördelningen jämförbar i Inregistreringsärendena och 
Brottmålen (10,9 respektive 10,6 procent), medan en större andel finns inom 
Tviste- och civilmålen (23,9 procent). Siffrorna visar att fördelningen av 
epitet som attribut både kan ses som beroende av faktorer som kronologi och 
ärendekategori, samt att det finns utrymme för viss variation.  

De minst förekommande attributen generellt sett är participattribut, ex. 
Päär Anderßonn benämpndh; tuå vthlöpanndhe enn benämpndh Påuell 
Hanßon, och kvantitativa attribut, ex. flere andre; 2 andra hans rothesäller 
(se Tabell 8). Bruket av participattribut ökar dock efter 1575: 1600 finns 27 
belägg, och 1626 finns 15 belägg. En jämförelse av materialet visar också att 
beläggen till stor del uteslutande finns inom kategorin Brottmål. År 1626 

                                                      
60 För en diskussion om medeltida personnamn i Sverige, se exempelvis Modéer 1964, 
Pettersson 2005. 
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finns beläggen uteslutande inom denna ärendekategori. I de Administrativa 
ärendena finns över huvud taget inga belägg.  

Trots relativt få belägg belyser bruket av participattributet en tendens i 
materialet: ett mer specialiserat språkbruk. Grammatiska resurser som tidig-
are endast används marginellt utnyttjas mer under perioden i takt med fram-
växten av mer avancerade textuella strukturer och förändrade verksamhets-
mål. Denna förändring sker dock enbart inom vissa väl avgränsade delar av 
praktiken. Brottmålen tycks vara den ärendekategori i vilken mer syntaktiskt 
komplexa attribut (attributiva bisatser och participattribut) i högre utsträck-
ning börjar användas i 1600-talstexterna. Behovet av att explicit precisera 
informationen om enskilda referenter tycks således med tiden vara större in-
om dessa ärenden än inom andra, vilket leder till en mer komplex nominal-
frassyntax.  

Bruket av attributiva bisatser har två toppar: 1525 och mot slutet av 
perioden, däremellan är bruket relativt begränsat (se Tabell 8). I Brottmålen 
från 1600 är andelen attributiva bisatser fem gånger fler än i Inregistrerings-
ärendena, och dubbelt så många än i Tviste- och civilmålen. 1626 är samma 
fördelning tio respektive tre gånger större. Även 1525 är fördelningen av 
attributiva bisatser hög inom Brottmålen, samtidigt som det inom Tviste- och 
civilmålen inte finns några belägg alls (se Tabell 29, Tabell 30, Tabell 31 
och Tabell 32 i bilagan). Det är tydligt att de med tiden längre brottmålen 
skapar nya behov av specificera olika juridiskt relevanta egenskaper hos en 
referent, vilket bl.a. görs genom attributiva bisatser, se exempel (75)–(78).  

(75) then fierde faangan, som het Henric Oldendorp och haffde varit myn 
herres mönsterscriffuere i Finland (STb 1525) 

(76) Suänn Esbiörnßonn som försth begynte thetta buldret (STb 1600) 

(77) denn unge drängen Thor ben:d, som för någre dagar sedann bleeff 
uphängder (STb 1626) 

(78) arbetzfollkett, som bruto nidh een mur i een bood under samma huus 
(STb 1626) 

Bruket av appositioner, kvantitativa attribut, adjektivattribut och preposi-
tionsattribut tycks i hög grad vara allmänfunktionellt motiverat, snarare än 
utifrån verksamhetsspecifika språknormer. Det finns en viss variation finns 
inom de olika ärendekategorierna, men skillnaderna är inte särskilt utslags-
givande (se Tabell 29, Tabell 30, Tabell 31 och Tabell 32 i bilagan).  

Om man ser till fördelningen av attribut i olika ärendekategorier blir det 
tydligt att vissa attribut gynnas av ett visst verksamhetsspecifikt innehåll, 
medan andra attribut tycks vara mer allmänna. Exempelvis är en referents 
släktförhållanden tämligen ointressanta när personen ifråga är av manligt 
kön och inblandad i ett brottmål – information som däremot är mycket cen-
tral för en kvinna som ska sälja en fastighet. På liknande sätt finns ett funk-
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tionellt behov att särskilt inom Brottmålen skriva fram mer unik information 
om en referent i den löpande prosan, vilket lämpligen görs genom attributiva 
bisatser. Realiseringen av vissa attribut kan alltså förstås som distinkta 
registerdrag kopplat till en specifik ärendekategori. Man kan även fråga sig 
om inte avsaknaden av attribut kan ses som ett specifikt registerdrag. Jag 
tänker särskilt på de Administrativa ärendena i vilka attribut i hög utsträck-
ning inte brukas. Frånvaron av attribut kan i dessa texter kanske kopplas till 
deras generalitet. I dessa texter finns inget funktionellt behov av att språkligt 
precisera en referent, utan ett av syftena med texterna är snarare att de ska 
vara generella – behovet av attribut är således mindre.   

5.2.6.2 Introduktion av en referent och dess språkliga uttryck 
En analys av det första omnämnandet av en referent säger någonting om hur 
man inom den juridiska verksamheten klargör personernas identitet, och 
vilka delar av den som man anser bör skrivas fram. Rent textstrukturellt är 
det även intressant att undersöka om en referent kan introduceras i alla tre 
diskursnivåer, eller enbart i diskursnivå 1, dvs. den ram som i störst utsträck-
ning kan identifieras som en renodlat institutionell ram. 

En sammanställning av det introducerande omnämnandet av alla referen-
ter i analysmaterialet visar att det språkliga uttrycket varierar, se Tabell 9. 

Tabell 9. Fördelning av första omnämnandet av en referent per år (andel  
i procent och antal) 

 Pronomen       Substantiv       Egennamn  
 1 pers. 3 pers.  övr. p.     poss.   

    attr. 
      HO     HO  

    + attr. 
      HO     HO 

    + attr. 
Totalt 

1476 – – – 15,1 16,6 7,6 19,5 41,2 64 
1499 – – – 16,2 10,3 25,0 19,1 29,4 68 
1525 – – – 5,9 27,9 23,6 19,1 23,5 68 
1550 2,8 1,2 – 11,4 7,6 29,0 20,3 27,7 79 
1575 1,2 – 2,4 18,1 8,4 27,7 7,2 35,0 83 
1600 1,1 0,6 2,3 10,2 18,1 30,5 6,8 30,4 177 
1626 – – 4,9 8,2 11,4 40,3 8,2 27,0 122 

Det är möjligt att skilja ut tre huvudsakliga resultat som kan kopplas till 
övergripande mönster i materialet. Den första övergripande tendensen är att 
substantiv eller egennamn används för att introducera en ny referent, van-
ligen med någon form av attribut, se (79) och (80), vilket måste anses vara 
ett förväntat resultat. 

(79) Mandagin nest fore Ericj regis et martiris tha wort her Jacob Nielsson 
budit aff borgamestarana Albricht skynnere… (STb 1476) 
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(80) Szama dagh war Buddans Eriich fór retta och kræffde någre peningar aff 
lille Mechils broder, som honom nu erffdth hade… (STb 1550) 

Ett annat sätt att introducera animata referenter i texten är att presentera dem 
i egenskap av sin relation till ett ting eller en person, dvs. som possessiv-
attribut, se (81).  

(81) Och meden ther fans ingen quitentie vpå, ey heller någen beskedh, i 
Kong:e M:ttz, wår aller nådigiste herres räkninge cammer… (STb 1575) 

Att som i (81) introducera referenten genom ett possessivattribut före-
kommer i alla årgångar, men är vanligast 1575, då totalt 15 referenter (ca 18 
%) introduceras på detta sätt. I flera av dessa fall utgör possessivattributet 
det enda omnämnandet av referenten. Detta tyder på att referenten spelar en 
marginell roll i sammanhanget. Det är vanskligt att spekulera i varför detta är 
vanligare 1575. Kanhända är det ett utslag av personlig stil. 

En näranalys av attributen visar att attributens semantiska innehåll skiljer 
sig en del åt, både diakront och synkront mellan de olika ärendekategorierna. 
Nedan ges ett antal exempel på hur referenter introduceras i nominalfraser. 
Ärendekategori och årtal anges inom parentes. 

(82) erlig man Joan Suensson, radman i Stocholm (Inregistreringsärende 
1476) 

(83) Staffan Vesgöte (Brottmål 1476) 

(84) her Jacob Nielsson (Tviste- och civilmål 1499) 

(85) erligom, fórstondigom manne Jacob Bagge (Inregistreringsärende 1550) 

(86) Hanns Fosser, fódh her i staden (Brottmål 1550) 

(87) hustru Karin, her Jönses, fordom kyrckeprestes i Hoffua, eftherleffuerske 
(Tviste- och civilmål 1575) 

(88) framledne h. Agnis Matzdotters wår medhborgares erligh wälförståndigh 
Måns Nil onns s. hustrus erfwinger (Inregistreringsärende 1600) 

(89) enn mandråpare benämpdh Jahann Benchtzonn född i Espelundha widh 
Örebroo (Brottmål 1600)  

(90) Suänn Esbiörnßonn som försth begynte thetta buldret (Brottmål 1600) 

(91) een mandråpare benämbd Marcuus Tomessonn, een smeedh mester-
swänn, född i Nyland uti Perno sochnn i Embom by (Brottmål 1626) 

Mot slutet av perioden bär attributen i högre utsträckning än tidigare in-
formation som är innehållsspecifikt för det enskilda ärendet, se exempelvis 
(90) och (91). Att identiteten förankras med hjälp av för rättegången centrala 
händelser är i huvudsak förekommande inom flerpartmålen, även om det 
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traditionella sättet att förankra en person utifrån faktorer som social till-
hörighet (se (82)), hemvist (se (89)) och släktskapsförhållanden (se (87)), 
fortfarande är de vanligaste tillvägagångssätten, även inom flerpartmålen 
under senare delen av perioden.  

Sett till övriga omnämnanden i texten finns det också hos dessa en tydlig 
tendens att referensen mot senare delen av undersökningsperioden inbegriper 
information av mer sakinnehållslig karaktär som kan antas vara av värde för 
den rättsliga prövningen, se exempel (92)–(94) nedan.  

(92) Samuell Bougdewijn, som och war i fölie med dem (STb 1626) 

(93) för:de rotmästere som lågh till sängz hos Isaak (STb 1600) 

(94) böndherne som wore medh thenn dödha i sälschapet (STb 1600) 

Att som i början av perioden i stort sett uteslutande ge referenter attribut med 
information om social tillhörighet motsvarar mot slutet av perioden inte 
längre verksamhetens kommunikativa och juridiska krav. I exempel (92)–
(94) är det i stället tydligt att fokus förflyttas från sociala egenskaper hos en 
person till ett mer verksamhetspreciserat sakinnehåll. Lexikogrammatiskt 
sker detta vanligen genom en attributiv relativsats.  

Den andra övergripande tendensen rör relationen mellan förändringar i 
textstruktur och sättet att introducera referenter. Enkelt uttryck tycks för-
ändrade mönster för textstruktur medföra förändrade mönster för hur en refe-
rent kan introduceras i texterna. Bruket av fler diskursnivåer öppnar för 
möjligheten att en referent i högre utsträckning introduceras i andra diskurs-
nivåer är diskursnivå 1, och då särskilt i diskursnivå 2. Diskursnivå 2 och 3 
ökar relativt konstant under undersökningsperioden. En liknande ökning går 
att finna i fördelningen av introducerande referenter, även om den relativa 
förändringskurvan inte är lika konstant. I texterna från undersöknings-
periodens två tidigaste år introduceras cirka 17 procent av alla referenter i 
diskursnivå 2. I texterna från 1525 och 1550 minskar andelen referenter som 
introduceras i diskursnivå 2 ganska markant (7,6 procent respektive 13,3 
procent), för att sedan öka avsevärt i texterna från 1575 (34,5 procent). I 
dessa texter tycks dock möjligheten att introducera en referent i diskusnivå 3 
vara mycket begränsad, vilket sannolikt kan förklaras med att antal ord inom 
diskursnivå 3 över lag är begränsat. Referenter introduceras följaktligen 
främst i diskursnivå 1 i dessa texter, alltså inom de textuella ramar inom 
vilka den juridiskt institutionella praktiken kan anses vara som mest fram-
trädande.  

Mönstret i texterna från 1600 och 1626 ser något annorlunda ut. Främst är 
det texterna från 1600 som skiljer ut sig. I dessa texter introduceras mer än 
hälften av alla referenter inom diskursnivå 2. Dessutom introduceras cirka 9 
procent (17 stycken) av alla belägg inom diskursnivå 3. I materialet från 
1626 är det dock vanligare att referenter introduceras inom diskursnivå 1 
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(cirka 60 procent av alla belägg). Beläggen inom diskursnivå 3 är få. Att 
andelen belägg inom diskursnivå 2 och 3 minskar 1626 gentemot 1600 kan 
rimligen förklaras med att den generella andelen av text inom diskursnivå 2 
och 3 är mindre 1626 än vad den är 1600, i synnerhet för diskursnivå 3. Att 
andelen introducerande referenter inom diskursnivå 2 sjunker med nästan 15 
procentenheter 1626 gentemot 1600 är dock något förvånande i och med att 
andelen för diskursnivå 2 i stort sett är densamma. Mönstren kan således inte 
betraktas som stabiliserade, även om de är tydligt framträdande.  

Ett resultat är följaktligen att referenter kan introduceras inom alla tre 
diskursnivåer, även om detta sker i mycket varierande utsträckning. Refe-
renter som introduceras inom diskursnivå 1 tenderar att i högre utsträckning 
utformas med egennamn (både med och utan attribut) än de som intro-
duceras i diskursnivå 2 respektive diskursnivå 3. Referenter som introdu-
ceras inom diskursnivå 2 består i stället främst av substantiviska huvudord 
(med eller utan attribut), possessivattribut, och personliga pronomen. Inom 
diskursnivå 3 förekommer det att en ny referent introduceras med ett person-
ligt pronomen, även om det är ovanligt. Referensen kan i dessa fall betraktas 
som exoforisk, och tolkningen av det språkliga uttrycket är i hög grad situa-
tionell. Det är inom denna diskursnivå som den vardagliga diskursen är som 
mest påtaglig, och där de institutionella ramarna är som svagast förankrade 
(se 5.2.4).  

Som jag tidigare har visat kan bruket av diskursnivå i hög utsträckning 
kopplas till ett ärendes juridiska innehåll – det är i huvudsak flerpartsmålen 
som innehåller diskursnivå 3. Att referenter med tiden kan introduceras inom 
alla tre diskursnivåer innebär således inte per se att detta är möjligt i hela 
materialet. Analysen visar snarare att det i huvudsak är inom flerpartsmålen 
som det blir relativt vanligt att referenter introduceras inom diskursnivå 2 
och 3. Inom inregistreringsärendena är denna möjlighet begränsad under 
hela undersökningsperioden; i dessa texter introduceras referenter i stort sett 
genomgående inom diskursnivå 1. Annorlunda uttryckt har flerpartsmålen ett 
register som tillåter att referenter introduceras inom fler textuella nivåer, 
medan Inregistreringsärendenas register inte ger denna möjlighet.  

Det tredje huvudsakliga resultat som kan kopplas till övergripande mön-
ster i materialet rör sambandet mellan språklig form och ärendekategori. 
Ärendekategori påverkar i hög grad fördelningen av de språkliga resurserna 
för referens. En person introduceras i relation till sin släkt i mycket högre 
utsträckning i Inregistreringsärenden: t.ex. hustru Margretes, framlidne 
Philpus gulsmedz efftherleffde änckies; förnempde M. Erasmj hustrus 
broder, framlidne Hans Gröm, än vad en person gör i Brottmålen. I Brott-
målen realiseras i stället information om social status, yrke och hemvist: t.ex. 
wälbördige junker Hinrich Lyff; några andra hakeskyttere; Jenis Olsson, 
som födh är i Skaane. Olika typer av mål motiverar olika sorts information 
om referenten. Att personer i Inregistreringsärenden i många fall introdu-
ceras i relation till sina släktingar beror på att det i dessa ärenden finns tyd-
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liga juridiska incitament för att klargöra denna typ av information – arvs-
rätten är nämligen nogsamt reglerad i lagen.61  

5.3 Sammanfattande diskussion 
Analysen av språkliga uttryck för referens framhäver den dåtida människans 
blick på vad som anses vara relevant information inom den rättsliga prak-
tiken under senmedeltid och tidigmodern tid. De syntaktiska strategierna för 
att precisera vilka aspekter hos personer som är relevanta inom rätts-
praktiken skiftar, både kronologiskt och textstrukturellt, men även beroende 
på olika sammanhang inom verksamheten.  

I Inregistreringsärendena fokuseras huvudsakligen referenternas rela-
tion till andra referenter, vilket skapar en högre andel nominalfraser med 
egennamn som huvudord. Ett konkret exempel på detta är den omständliga 
precision med vilken en arvtagare i ett husköpsprotokoll förankras i texterna; 
i dessa fall är inte bara namn och eventuellt yrke relevant information, utan 
ofta är det mer juridiskt relevant att aktualisera släktskapsband, eftersom 
referentens juridiska rätt till egendom och referentens släkts rätt till samma 
egendom vid innehavarens frånfälle, tydligt är reglerad i lagen. Detta kan få 
språkliga konsekvenser i form av en relativt komplex nominalfrasstruktur, 
ex. hustrv [Margareta] vegna i Eslehammar i Leenbo sockn, huilken som 
war hustrv Katerine Mikell Swarttes hustrv syster och neste erffwinge (STb 
1476) (jfr resultat i Carlquist 2000). Att referenterna i dessa texter ofta pre-
senteras utifrån sina släktskapsband kan alltså tydligt kopplas till den rätts-
liga kontexten i form av arvsbestämmelser i lagen. De anaforiska mönstren 
skiljer sig en del från de övriga ärendekategorierna på så sätt att andelen pro-
nomen i jämförelse är särskilt lågt, medan andelen egennamn är högt. Detta 
förmodas ha att göra med att få referenter återkommer i texten, men kan 
även tolkas som en konsekvens av en relativt formell stilnivå som exem-
pelvis premierar bruket av attributet juridiska pronomen.  

I de Administrativa ärendena finns i stället ett kommunikativt behov av 
att vara mer generell i referensen, vilket bäddar för mer generiskt syftande 
nominalfraser, medan andelen egennamn av samma anledning är jämförelse-
vis lågt. Referensen fokuserar således snarare på referentens funktion, än på 
dess identitet. Behovet av att vara generell i referensen avspeglar sig även i 
avsaknaden av attribut.   

Bruket av referens i Brottmålen karaktäriseras av ett semantiskt inne-
hållsrikt första omnämnande av en referent som åtföljs av semantiskt relativt 
tomma språkliga beskrivningar, dvs. pronomen. Detta förklarar den jäm-
förelsevis höga andelen pronomen. I dessa texter ligger fokus på den unika 
individen, antingen som målsägare, anklagad eller vittne, vilket driver fram 

                                                      
61 Se exempelvis Ärvdabalken, MESt.  
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ett individualiserat referensbruk. Att individen står i fokus har även kon-
sekvenser för bruket av attribut. Brottmålen är även den ärendekategori inom 
vilken det finns störst behov av att i texterna lyfta fram aspekter hos referent-
erna som (re)aktualiserar för målet relevant information (se t.ex. (75) –(78)), 
vilket driver på ett ökat bruk av attributiva bisatser och participattribut.  

Den relativt jämna fördelningen mellan egennamn och pronomen i 
Tviste- och civilmålen skapar en variation i de språkliga uttrycken som 
pendlar mellan individualisering och formell distansering. Detta resultat 
ligger i linje med att ärendekategorin rymmer ett relativt vitt spektrum av 
olika ärenden, där vissa i mångt och mycket liknar typiska Inregistrerings-
ärenden, medan andra snarare har likheter med ett typiskt Brottmål. 

Även faktorn diskursnivå påverkar tydligt realiseringen av de språkliga 
uttrycken för referens. Detta gäller i synnerhet pronomen och egennamn, 
medan bruket av appellativa substantiv däremot är relativt opåverkat av 
denna textstrukturella faktor. Att det finns ett tydligt samband mellan bruk 
av diskursnivå 1 och egennamn, samt mellan diskursnivå 2 och 3 och per-
sonliga pronomen, framhäver de olika kommunikativa ramarna i texterna, 
där diskursnivå 1 i högre utsträckning än diskursnivå 2 och 3 representerar 
en i högre grad formell kommunikationsram. Att bruket av exoforisk refe-
rens med första och andra persons pronomen på ett så entydigt sätt kan kopp-
las till diskursnivå 3, understryker även denna diskursnivås starka koppling 
till en mer vardaglig kommunikationsram, inom vilken avståndet mellan 
kommunikationsaktörerna är mindre än i de andra diskursnivåerna. Att val 
och språkliga mönster tydligt kan kopplas de olika diskursnivåerna motiverar 
att tolka variationerna som uttryck för olika funktionella varieteter, dvs. 
register (Halliday 2004:27, Holmberg m.fl. 2011:9, 14–15, Nord 2011:158).  

Resultaten visar även att det tycks finnas mer allmänna kognitiva be-
gränsningar för pronominalisering mellan olika hierarkiska nivåer; möjlig-
heten att pronominalisera från diskursnivå 3 till diskursnivå 2 respektive från 
diskursnivå 2 till diskursnivå 1 är begränsad. Däremot är det ett vanligt drag 
i tänkebokstexterna att pronominaliseringen vidmakthålls när referensen går 
från diskursnivå 1 till diskursnivå 2, respektive från diskursnivå 2 till dis-
kursnivå 3.  

De diakrona skillnaderna är inte lika tydliga, även om tendensen är att 
pronomen ökar på bekostnad av egennamn (se Tabell 5), särskilt i samband 
med att texterna blir längre. Men detta borde snarare bero på en ökad andel 
diskursnivå 2 och 3. Bruket av appellativa substantiv kan bäst beskrivas som 
stabilt varierande i de olika årgångarna. Ett tydligt resultat av analyserna är 
att detta sätt att referera till personer är mindre avhängigt faktorer som text-
längd, sammansättning av ärenden och diskursnivå – faktorer som spelar roll 
för realiseringen av pronomen och egennamn.  

Mönstren för referens skiljer sig alltså åt i texterna. Faktorer som ärende-
kategori, diskursnivå och formalitet har en stor roll för de språkliga reali-
seringarna, vilket motiverar att faktorer utöver kognitiva processer bör tas i 
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beaktande för att förklara distributionen av språkliga uttryck för referens. I 
sammanhanget tycks däremot faktorn tid inte spela en avgörande roll. Ana-
lysen av sociala faktorer visar hur hierarkiska strukturer skrivs in och fram i 
texterna. Inom det institutionella ramverk som utgörs av den juridiska dis-
kursen påverkar alltså sociala faktorer som kön och klass de språkliga rea-
liseringarna, där exempelvis en kvinnas omyndighet befästs genom att hon 
oftast presenteras genom sin relation till sin myndiga manliga släkting.  

Analysen av attribut påvisar tydligt de parallella standardiserings- och 
språkförändringsprocesser som sker inom genren under undersökningsper-
ioden. Språklig och innehållslig stereotypi och traditionella normer blandas 
med ett upptagande av nya språkliga konstruktioner, som möjliggör ett mer 
specialiserat och precist språkbruk. En ökad skriftlig precision i skrift växer 
fram som ett juridiskt språkbruksideal under tidigmodern tid (jfr Pettersson 
2014:174). 

Inledningsvis berörs den grundläggande frågan om hur skrivaren håller 
reda på alla aktörer så att framställningen blir entydig, tillräckligt specifik 
och så att var och en benämns på ett socialt acceptabelt sätt. Det finns flera 
svar på denna fråga. Ett första svar är att skrivarna klarar av denna skriv-
process väl – det är sällan som man som läsare uppfattar att det är oklart vem 
referensen avser. Bruket av personlig referens motiveras i hög utsträckning 
utifrån olika verksamhetsspecifika krav som finns i de olika ärendekatego-
rierna och olika kommunikativa ramar som realiseras i textens olika diskurs-
nivåer. Valet av ett språkligt uttryck för referens tycks vara väl avpassat för 
den specifika kommunikativa situationen.  
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6 Uttryck för tid  

 
I kapitlet undersöks hur tidfästning manifesteras i tänkebokstexterna, dvs. 
hur texterna uttrycker när något gjorts eller skett. Syftet med analysen är 
dels att redogöra för hur tid explicitgörs i texterna, och med vilka medel 
detta sker, dels att förklara hur variationen i uttrycken för tid kan förstås ut-
ifrån textens övergripande struktur och funktion. I kapitlet visas hur tempus-
grammatiken realiseras olika både i olika ärendekategorier och i olika dis-
kursnivåer. I enpartsärenden och i icke-representerad diskurs är det vanligare 
med grammatiska markörer för distans.    

Avsnitt 6.1 ämnar ge en bakgrund till de språkliga analyserna i kapitlet. 
De följande analysavsnitten är uppdelade i två övergripande delar: bruk av 
tempus (6.2) och tidsadverbial (6.3) i tänkebokstexterna. I analyserna upp-
märksammas även interpersonella och ideationella aspekter av språkbruket. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion, där jag bland annat tar 
upp om de tempusmönster som faller ut i materialet gör det motiverat att 
tolka realiseringarna som utslag av olika register (jfr Halliday 2004:26–29). 

6.1 Utgångspunkter för analyserna av tid 
I 6.1.1 preciseras frågeställningar och metod, delvis med syftet att ge en bak-
grund till forskningssammanhanget (6.1.2). I avsnitt 6.1.3 ges en teoretisk 
bakgrund, och i 6.1.4 presenteras en kortfattad uppställning över gram-
matiska uttryck för tid i svenskan. 

6.1.1 Bakgrund 
En grundläggande egenskap i språk är att redogöra för olika tidsaspekter. I 
tänkebokstexternas brottmål är exempelvis redogörelsen för när och i vilken 
ordning ett brottsförlopp utvecklat sig en central del av brottmålsbeskriv-
ningen. Den som återger en utsaga rör sig ofta mellan flera tidsplan. I ana-
lysen av en muntlig berättelse kan man exempelvis särskilja två olika tids-
plan. Dels handlar det om den tid som föreligger i berättandevärlden (den 
värld där berättandet sker), dels handlar det om den tid som föreligger i 
berättelsevärlden (den värld där de berättade händelserna sker) (Goffman 
1974:504–505, Eriksson 1997:31, Norrby 1998). I Fleischman (1990a:125) 
benämns narrationens två tidsplan för speaker-now respektive story-now. I 
sin undersökning om ungdomars berättande understryker Mats Eriksson 
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(1997:31) att särskiljandet av berättandets och berättelsens tidsplan är en för-
utsättning ”för en riktig förståelse av olika, potentiellt tvetydiga element i 
berättelsen, t.ex. vissa tempus, pronomen, och (ointroducerad) direkt an-
föring”. På samma sätt menar jag att kunskap om både skrivprocessen och 
rådstuguberättelsens tidsrumsliga komplexitet är en förutsättning för att vi 
ska kunna förstå den grammatik som realiseras i texterna. 

Texterna i tänkeboken skiljer sig visserligen på flera sätt ifrån muntliga 
berättelser. I synnerhet är tidsramen berättandevärld/speaker-now mindre 
framträdande. I princip kan endast rubriken hänföras till berättandets tids-
plan i tänkebokstexterna (jfr Rehnberg 2014:82). I tänkebokstexterna för-
läggs i stället hela handlingen i berättelsevärlden/story-now, som alltså tid-
rumsligt utgörs av på förhand bestämda rådstugudagar.62 Varje nytt ärende 
inleds med en kommentar i vilken tid, plats (mestadels underförstådd), del-
tagare och juridisk handling fastställs, se (95). Denna inledning skulle kunna 
kan jämföras med berättelsens orientering (Labov 1972, Fleischman 1990a).  

(95) Eodem die giorde skipper Hening sin eedh… (STb 1476)  

Däremot förekommer inga initiala metakommentarer som är av typen ”Här 
nedan ska skrivs vad som hände den 3 mars 1476”, och som infaller inom 
tidsplanet för berättandet/speaker-now. Den tidsrumsliga komplexiteten i 
tänkebokstexterna består snarare av att själva berättelsevärlden innehåller 
flera tidsplan, eller snarare tidsrumliga dimensioner. Dessa i tid och rum 
skilda händelser ringas till stor del in i den diskursnivåmodell som presen-
teras i 4.3. 

6.1.2 Frågeställningar och metodkommentar 
De språkliga analyserna av tidsliga uttryck i tänkeböckerna är uppdelade i 
två huvuddelar, interpersonell och ideationell analys, i vilka olika aspekter 
av relationen mellan grammatik-text-kontext analyseras. I varje huvuddel är 
i princip tre övergripande frågeställningar vägledande i analyserna:  

 Vilken typ av grammatik för tid realiseras i tänkeboksprosan?  
 Kan man observera en förändring under undersökningsperioden?  
 Skiljer sig grammatiken åt beroende av ärendekategori och/eller 
diskursnivå?  

Utöver dessa generella frågeställningar innehåller varje delanalys en uppsätt-
ning mer specifika frågor. 

Den inledande analysen (6.2) är till viss del en interpersonell analys av 
finitet. Med interpersonell åsyftas hur man kan analysera hur närhet och 
distans mellan händelser och kommunikationsdeltagare upprättas genom 
                                                      
62 Notera att dessa dagar i praktiken inte alltid överensstämmer med de i lagen föreskrivna 
dagarna (se kap. 3). Principen förblir dock densamma, oavsett vilken dag mötet ägt rum.  
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bruket av tempus (jfr Halliday 2004:208, Holmberg & Karlsson 2006:43–44, 
Hansen & Heltoft 2011:648).  

I ett första steg undersöker jag hur finitet genom tempusböjning eller 
temporala hjälpverb förankrar den tematiska tiden i satsen till ett semantiskt 
NU genom bruk av nusystemet, eller ett semantiskt DÅ genom bruk av då-
systemet. I ett andra steg undersöker jag mer detaljerat vilka grammatiska 
resurser som används för att specificera tid i tänkeboksmaterialet; i denna del 
diskuteras både syntaktisk form och realiserad betydelse.  

För att med någon form av smidighet kunna hantera mitt material har jag 
förenklat vissa analyser. Detta gäller främst tolkningen av satser av typen 
var + particip, ex. ath hon war forenth medh Hinrik Ericksson, där det i 
mångt och mycket är en bedömningsfråga huruvida participets betydelse ska 
tolkas adjektiviskt eller verbalt (se diskussion i SAG 2:583). Jag har genom-
gående valt att tolka dessa konstruktioner adjektiviskt. Detta medför en risk 
för vissa felanalyser, men min bedömning är att aktuella fall är så pass be-
gränsade att det inte ger ett nämnvärt utslag i resultaten i stort. Huruvida 
betydelsen är adjektivisk eller verbal får däremot inga konsekvenser för ana-
lysen av finitets tempusböjning.  

En annan metodologisk avgränsning rör relationen mellan lexikogram-
matisk form och realisering av tidslig betydelse. I denna delundersökning 
fokuseras verbens tempusböjning, men eftersom jag på ett övergripande plan 
är intresserad av hur tidslig betydelse realiseras grammatiskt i texterna är det 
även relevant att uppmärksamma konstruktioner som visserligen inte är 
tempusböjda, men som likväl realiserar tidslig betydelse. I tänkeboksmater-
ialet är det exempelvis relativt vanligt att nexusinfinitiver uttrycker före-
betydelse, se exempel (96)–(99). 

(96) …huilke peningar Hanns Fosser kendis siig vpburit haffue then sidste 
peniing medh then första. (STb 1550)  

(97) …then summe Hinrich Balck här in för rätten bekende och tilstodh för:ne 
hustrv Margrete haffue vndfångit och vpburitt vdaf förnempde her 
Hinrich till godh och fulle nöye, then ytterste penning med then förste. 
(STb 1575) 

(98) Pär Mårten onn nu inn för rättenn bekende sigh till fulle nöyo then sidste 
penningen medh then försthe anammat och vpburit hafua. (STb 1600) 

(99) Petter Grönberg bekände och tillstodh sigh, dänn sidste pening medh 
thenn första, till ett gått åthnöije och fulle betallninng reedeligenn 
ahnammat, upburet och bekommet hafua. (STb 1626) 

Infinitivfrasens tempussystemtillhörighet bestäms här av matrisverbets tem-
pus – i ovanstående exempel preteritum, vilket gör att nexusinfinitiverna i 
ovanstående exempel realiserar en semantisk tidsbetydelse som överens-
stämmer med betydelsen hos tempusformen pluskvamperfekt (FÖRE DÅ). I 
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analyserna tolkas således konstruktioner med hava+infinit som pluskvam-
perfekt.   

I den andra delanalysen (6.2.4) aktualiseras ideationella aspekter av 
språkbruket genom fokus på hur texterna uttrycker omständigheter för tid. På 
ett innehållsligt plan kan man genom tidsadverbial bättre än genom tempus-
former explicitgöra och precisera tidslig betydelse. Analysen skulle exem-
pelvis kunna påvisa ifall mer komplexa grammatiska uttryck för tid realise-
ras i de senare tänkebokstexterna, vilket skulle kunna tolkas som en indi-
kation på med tiden ökade kommunikativa behov av att precisera tidslig be-
tydelse. De övergripande frågeställningarna rör i hög grad sambandet mellan 
bruk av tidsadverbial och förändrade textuella och kontextuella faktorer. 

6.1.3 Tidigare forskning om tid och text 
Att förklara relationen mellan text och grammatik har varit utgångspunkten i 
många strukturellt, pragmatiskt eller funktionellt inriktade studier om tid och 
tempus. Inom strukturell och narratologiskt inriktad forskning (se forsk-
ningsöversikter i Norrby 1998:33–44 och Rehnberg 2014:36–38) har man 
exempelvis intresserat sig för hur berättelsen innehåller händelser och hand-
lingar som förbinds med temporala länkar (Rehnberg 2014:38). Framför allt 
har Labovs forskning (i urval Labov & Waletsky 1967, Labov 1972, se även 
De Fina & Georgakopoulou 2012 för en diskussion av Labov) om narrativ 
progression influerat forskare (jfr SAG 4:224–226). Man har exempelvis 
undersökt hur tempus och tempusväxling kan användas för att identifiera 
för- och bakgrund i berättelser (t.ex. Hopper 1979, Givón (red.) 1982, Labov 
1982, Bamberg 1987, se även Kroon 1999, 2007). Ofta refererad svensk 
forskning i den labovska traditionen är Adelswärds (ex. 1996a, 1996b) och 
Erikssons (1997) undersökningar om vuxnas respektive ungdomars berät-
tande, i vilka exempelvis den pragmatiska funktionen hos historiskt presens 
diskuteras (se även Hellberg 1998, Oldsjö 2001, Pettersson 2005). I Eriksson 
(1997:118–121) diskuteras även hur tempus används för att markera närhet 
och avstånd i ungdomars berättelser. I Gvozdanovi  & Janssen (red.) (1991) 
undersöks fler texttyper än narrationen för att man ska se hur olika temporala 
strukturer kan kopplas till texttyp och genre. I exempelvis Andersson (1991: 
1–11) diskuteras olika tempusformers funktion att kunna signalera närhet 
kontra distans (”proximity/distance”) i vetenskaplig prosa.  

I Hallidays (2004:365–366) funktionellt inriktade analyser betonas att 
tempus har en tydligt textbindande funktion. De exemplifierar med texttypen 
narration för att visa hur handlingen förs framåt genom satsernas temporala 
struktur (jfr resonemang ovan), men de menar att samma sammanbindande 
temporala relation även finns i andra texttyper: ”it is a feature of texts of all 
kind” (2004:365).  

Att en grammatisk kategori ofta har mer än en funktion i en text disku-
teras exempelvis i Smith (2003). I Smiths pragmatiska studie av relationen 
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mellan texttyp och grammatiska realiseringar framhålls exempelvis att tem-
pus, förutom att markera tid, även ger läsaren ledtrådar om texttyp (dis-
course mode) (Smith 2003:11, se även Adema 2007:42–64 och Kroon 2007: 
65–92). Detta resonemang återfinns inom genrepedagogiken, där bland annat 
tempus används för att identifiera genre (se t.ex. Hedeboe & Polias 2008).  

Inom nordistiken har exempelvis Gertrud Pettersson (1992) analyserat det 
funktionella sambandet mellan text och temporala strukturer i lagtexter med 
syfte att undersöka på vilket sätt perspektiv kan blottläggas i texterna (se 
även Gunnarsson 1982, Strömberg 1988 och Christensen 2010). Ett resultat 
är att presens används som strategi för att i brottsbeskrivningen lyfta fram ett 
medborgarperspektiv snarare än ett domstolsperspektiv. En annan undersök-
ning om bruket av tempus i en specifik genre är Jörgensens (1990:114–118) 
studie av tempus i medeltida historiografi. Resultaten visar att texterna i 
allmänhet skrivs i preteritum, men att presens är vanligt i vissa specifika 
satser, exempelvis i satser som avser tiden för textens utarbetande och upp-
gifter om den geografiska verkligheten. I sammanhanget bör även nämnas 
Cecilia Falks (2002) undersökning om funktionen hos modalt perfekt i Olaus 
Petris En Swensk Cröneka. Falk (2002:177) konstaterar att det inte tycks 
finnas så stor skillnad mellan de perfektanvändningar hon valt att kalla 
modala och de övriga, och att hjälpverbets presensform ofta används för att 
kommentera, värdera, bedöma, jämföra etc.  

Tempus funktion som viktningsmarkör och som textuell strategi för att 
markera händelsernas aktualitet har även lyfts i forskningen (se exempelvis 
Hodge & Kress 1993:91, Fleischman 1990b). Tempus är i detta avseende en 
indikator på om informationen hamnar i förgrunden eller i bakgrunden. Det 
som skrivs i förgrunden antas ha större giltighet och relevans för handlingens 
huvudsyfte, och generellt sett används i dessa fall presens. Propositioner som 
är uttrycka i preteritum är mindre relevanta för huvudsyftet och tilldelas så-
ledes plats i bakgrunden. Viktningsprincipen gäller inte bara mellan de två 
tempussystemen utan även inom de enskilda systemen där presens tilldelas 
högre relevans än perfekt, och preteritum ges högre relevans än pluskvam-
perfekt (Ledin 2001:44). Även Ledin (1995) är ett exempel på en funktionell 
analys av relationen mellan textstruktur och tempusväxling. Ledin anlägger 
ett begriplighetsperspektiv och kommer fram till att funktionen hos tempus 
är att vikta information i texten. Ett resultat är att perfekt i det material Ledin 
studerar, tidningstext från 1885 1905, med tiden blir en allt vanligare stra-
tegi för att framhäva nyhetsvärde i tidningsartiklar (1995:111–112).  

I ovan refererad forskning diskuteras sambandet mellan grammatik och 
text. Forskning med fokus på den yttre kontextens betydelse för lexiko-
grammatiska uttryck för tid i text är däremot ganska begränsad. Ett försök 
till att genom en registeranalys ringa in en social praktik görs dock i Holm-
berg & Janssons studie av runinskrifter från Östergötland (2011, se även 
Holmberg & Jansson 2010).  
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6.1.4 Tid, tempus och text 
En grundläggande teoretisk utgångspunkt när man analyserar tid i text är att 
man måste skilja på den semantiska betydelsen av tid och den lexiko-
grammatiska realiseringen av tidsuttryck. En viktig åtskillnad görs alltså 
mellan det semantiska begreppet tid och den grammatiska böjningskategorin 
tempus. Att utgå från realiserad betydelse kan exempelvis vara ett sätt att 
funktionellt förklara hur interpersonella relationer upprättas mellan sändare 
och mottagare genom bruk av tempusmorfologi (jfr Hansen & Heltoft 2011: 
548). I mina analyser blir åtskillnaden mellan semantisk tid och tempusbruk 
således särskilt relevant i diskussion om närhet och distans, där tempus-
former som signalerar NU i högre utsträckning än tempusformer som signa-
lerar ett DÅ markerar närhet mellan sändare och mottagare.   

I sin bok Tense and Narrativity (1990b) presenterar Suzanne Fleischman 
en teori om pragmatiska aspekter på tempusbruk i narrativer. Fleischman har 
primärt studerat medeltida romansk skönlitteratur och hon är intresserad av 
att undersöka hur bruket av tempus kan förstås i relation till textstruktur och 
kontext, och vilka funktioner utöver de rent tidsliga som tempus antas reali-
sera. I likhet med studier om tempusbruk inom den labovska forsknings-
traditionen och ”the markedness theory” menar Fleischman (1990b:5) att 
preteritum bör tolkas som ”the unmarked tense of narration”. Viktig är 
utgångspunkten att tempusformen preteritum realiserar ett kluster av betyd-
elser som opererar på olika språkliga nivåer. Här finns tydliga likheter med 
den funktionella grammatikens indelning av språket i olika stratum – 
Fleischman framhåller själv att hennes modell är en variant av den som pre-
senteras i Halliday & Hasan (1976). Även om det finns stora skillnader mel-
lan de litterära texter som Fleischman undersöker och de sakprosatexter som 
jag undersöker – tänkebokstexterna kan exempelvis inte karaktäriseras som 
över lag narrativa, även om narrationen som texttyp finns väl representerad i 
dem – finns också flera likheter. Exempelvis förenas de båda textkorpusarna 
genom specifika tids- och miljöbundna aspekter som kan kopplas till den 
medeltida textmiljön.  

Till de två tidsramarna berättandevärlden (speaker-now) och berättelse-
världen (story-now) kopplas en uppsättning tempus- och aspektkategorier, 
som kan realisera olika betydelser hos tempus. När exempelvis presens an-
vänds i speaker-now bibehålls (vanligen) tempusformens temporala betyd-
else (dvs. ett semantiskt NU), men när presens används inom tidsramen 
story-now, måste tempusformen analyseras pragmatiskt – funktionen är i 
dessa fall någonting annat än dess temporala förankring (Fleischman 1990b: 
125).  

I mina analyser använder jag mig inte av Fleischmans modell i någon 
strikt mening, däremot är analyserna i vid mening förankrade i ett liknande 
resonemang. Central är kopplingen mellan textstruktur och tidsplan på så 
sätt att de olika diskursnivåerna ses som realiseringar av skilda tidsplan. 
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Bruket av tempus kopplat till diskursnivå förstås i mångt och mycket utifrån 
denna textstrukturella uppdelning mer än enbart som realiseringar av tidslig 
betydelse. I analyserna läggs heller ingen vikt vid begreppen förgrund/ 
bakgrund; i stället analyseras bruket av tempus i termer av närhet/distans – 
här finns således en tydligare förankring i den funktionella grammatiken än i 
pragmatiken.  

6.1.5 Lexikogrammatiska uttryck för tid i svenska 
I svenskan används i huvudsak två sätt för att förankra händelser i tid: dels 
morfologiskt genom tempusböjning av det finita verbet (presens eller pre-
teritum) eller med hjälp av temporala hjälpverb (ha, skola, komma), dels 
satsgrammatiskt genom tidfästningsadverbial (exempelvis nu, i går, när han 
gick hem, samma dag). I nutida svenska, liksom i andra germanska språk, är 
tempus en grammatisk böjningskategori som orienterar sig kring två form-
ella tempussystem, nämligen ett system av presenstempus (nusystemet) och 
ett system av preteritumtempus (dåsystemet), se Figur 11. 
 

 Presenstempus Preteritumtempus 
Enkla presens preteritum 
Sammansatta 
   Perfektuella 
   Futurala 

 
perfekt 
futurum 

 
pluskvamperfekt 
futurum preteritum 

Figur 11. Svenskans grundläggande enkla och sammansatta tempus (efter 
SAG 4:205) 

Tempusen realiserar olika tidsbetydelser (SAG 4:206). Presens’ tids-
domän omfattar nutiden och framtiden, och preteritums tidsdomän omfattar 
förfluten tid (dåtid) fram till nutiden. Begreppen tematisk tid och aktionstid 
används för att ringa in tempusens tidsreferens. Den tematiska tiden är den 
tid vi talar om/den tid en sats handlar om, och den sammanfaller alltid med 
den tidsdomän som anges av finitets tempusböjning, i typfallet NUTID eller 
DÅTID. Aktionstiden är tiden för verbfrasens aktion. Den finita verbfrasens 
aktionstid och satsens tematiska tid sammanfaller alltid vid någon punkt med 
varandra (SAG 4:207). Aktionstiden kan även specificeras genom tidsad-
verbial, se nedan. 

Medan de två tempussystemen förankrar tiden i tidsdomänerna NU eller 
DÅ, preciserar de finita verbfraserna tiden till FÖRE, SAMTIDIGHET eller 
EFTER satsens tidsdomän, dvs. den tematiska tiden. De perfektuella tempus-
formerna tidfäster aktionstiden till en tidpunkt som ligger FÖRE den tema-
tiska tiden, medan de futurala tempusformerna tidfäster aktionstiden till en 
tid som ligger EFTER den tematiska tiden. I de fall den tematiska tiden 
sammanfaller med finitets aktionstid talar man om SAMTIDIGHET. Preter-
itum används alltså för att markera det som hände VID en viss tidpunkt i det 
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förflutna, pluskvamperfekt används för det som hade hänt FÖRE en viss tid-
punkt i det förflutna, och futurum preteriti för det som skulle hände EFTER 
en viss tidpunkt i det förflutna (SAG 4:216–217). På samma sätt används 
presens för att markera en aktion VID en viss tidpunkt i nutiden, perfekt 
används för att ange att en aktion inträffat FÖRE nutiden, och futurum för att 
markera att något händer EFTER nutiden, se Figur 12.    
 

                         Aktionstid 
Tematisk tid  

FÖRE SAMTIDIGHET EFTER 

NU perfekt presens futurum 
DÅ pluskvamperfekt preteritum futurum preteritum 

Figur 12. Tematisk tid och aktionstid 

För att närmare precisera var på tidslinjen en sats aktion utspelar sig eller 
för att specificera när någon yttrat sig i förhållande till talögonblicket kan 
skrivaren använda sig av tidfästningsadverbial. Tidfästningsadverbialen i 
undersökningsmaterialet utgörs både av fraser och satser: 

nominalfraser   Feria 2:a proxima ante festum sancti Erici trans-
lacionis, Samma dagh 

prepositionsfraser  tiill ewerdeliigo, tiill ewig tiidh 
adverbfraser  Då, nu 
temporala bisatser  när hann hade giort honom bescheed, sedan han 

war utgångenn 

Den temporala bisatsen inleds med en ettords- eller flerordssubjunktion, men 
även relativa bisatser inledda med adverben när och då räknas till de 
temporala bisatserna (SAG 4:593). Både temporala bisatser och temporala 
relativsatser fungerar syntaktiskt som tidfästningsadverbial i den överord-
nade satsen (SAG 4:508). I analysen går båda under benämningen temporala 
bisatser.  

6.2 Interpersonell grammatik: de finita verbens 
tempus 
I detta avsnitt analyseras tempusförhållanden i tänkebokstexten i perspektiv 
av språkets interpersonella funktion (se 6.1.2). I analyserna kopplas de lexi-
kogrammatiska realiseringarna till de oberoende variablerna undersöknings-
period, ärendekategori och diskursnivå.  

6.2.1 Tempus och undersökningsperiod 
Fokus i undersökningen ligger i huvudsak på de kvantitativa resultaten, men 
för att tydliggöra tendenser och resultat görs även vissa kvalitativa närläs-
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ningar. Analyserna kan läsas för sig själva, men de fungerar också som av-
stamp för de mer kontextuellt och textstrukturellt inriktade analyserna i 6.2.2 
och 6.2.3.  

I Tabell 10 presenteras en översikt över fördelningen av tempus relaterat 
till tid i materialet. 

Tabell 10. Fördelning av tempusformer per år (andel i procent och antal) 

  Nusystem   Dåsystem  
 Presens Perfekt Futurum Preteritum Pluskvam- 

perfekt 
 Futurum 
 preteritum 

Totalt 

1476 14,9   0,6  6,6  74,5  2,8   0,6  316 
1499 11,0   2,4  3,1  76,6  5,5  1,4  292 
1525 9,1  0,9  3,3  71,0  10,4  5,3  692 
1550 13,7  8,7  3,6  62,9  8,5  2,6  612 
1575 12,8  7,4  5,4  59,4  11,9  3,1  940 
1600 17,3  14,5  3,1  53,8  6,8  4,5  2324 
1626 26,2  12,4  3,0  55,2  1,9  1,3  1562 

Tabell 10 visar framför allt två generella tendenser. Dels att det vanligaste 
sättet att tidfästa händelser i tänkeböckerna genomgående är att använda 
dåsystemet. Dels att det under perioden sker en påtaglig förskjutning, där 
tendensen är att bruket av nusystemet ökar, åtminstone i texterna från 1550 
och framåt. 1476 utgörs 22,2 procent av alla tempusböjda verbfraser av 
nutempus, motsvarande siffra 1550 är 26,0 procent och 1626 är andelen 41,6 
procent. I slutet av perioden har alltså bruket av nusystemet i det närmaste 
fördubblats.  

Enkla tempusformer i allmänhet och preteritum i synnerhet är den van-
ligaste tempusformen i materialet; dåtidstempus, i synnerhet preteritum, kan 
alltså tolkas som texternas ”huvudtempus”. Här finns likheter med Fleisch-
mans (1990b:5) tolkning av preteritums funktion som bakgrundstempus i 
narrativer (”the unmarked tense of narration”). Det finns dock tydliga krono-
logiska skillnader i bruket. Preteritum är den mest brukade tempusformen i 
alla årgångar, men det sker en tydlig och relativt stabil successiv kronologisk 
tillbakagång. Tabell 10 pekar på två brytpunkter: mellan 1525 och 1550, 
samt mellan 1575 och 1600. Bruket av preteritum minskar från och med 
1525 successivt, men stabiliseras något i texterna från 1600-talet. Något 
förenklat kan det uttryckas som att presens ökar när preteritum minskar. Och 
när presens ökar drar det också med sig perfekt, som i det medeltida materi-
alet är ringa.  

Bruket av presens skiljer sig dock en del under perioden. Bruket är 
mindre fram till och med 1575, med minst belägg 1525. Mot slutet av peri-
oden ökar beläggen en del, i synnerhet i materialet från 1626. (Se vidare 
6.2.2.)  
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Fördelningen av de övriga sammansatta tempusformerna följer inte sam-
ma diakrona utveckling som de enkla tempusformerna. Generellt är de per-
fektuella tempusformerna mer brukade än de futurala tempusformerna, även 
om undantag finns. Det finns alltså ett större behov av att uttrycka FÖRE-
betydelser, än EFTER-betydelser. Noterbart är det i hög utsträckning skift-
ande bruket av pluskvamperfekt. I (100) ges ett exempel på hur pluskvam-
perfekt används för att framhäva information som inträffat före rådstuge-
sammankomstens tid. 

(100) Samme dag kom ther tilstädes högborne furstinna och frws, frw Cecilies, 
marggreffuinnes till Baden etc. troo tienere och hoffiunckere Balser v. 
Dischberg, giffuendes tilkänne, att H. F. N. hade för någre förlidne dager 
bekommit Kong:e M:ttz, wår aller nådigiste herres schriffuelse, inne-
hållendes, att någre Stockholmz borgere hade nu nyligen claget och 
högeligen beswäret sig öffuer H. F. N. in för H. K. M. (STb 1575) 

Det omväxlande bruket av pluskvamperfekt återkommer jag till i avsnitt 
6.2.2. Man kan dock redan här konstatera att tempusformen är mycket van-
ligare i mitten av perioden, med toppar 1525 och 1575 (se Tabell 10), än vad 
den är i början eller i slutet av perioden.  

Att dåsystemet med tiden tappar mark gentemot nusystemet (framför allt 
ökar bruket av presens och perfekt under perioden), innebär att det i tänke-
boksprosan med tiden blir mer relevant att skjuta tidförankringen från dåtid 
över till nutid, kanske med syftet att understryka handlingens relevans i läs-
arens nutid. En konsekvens av detta är att distansen mellan tiden för de ut-
spelade händelserna och tiden för läsningen av texten minskar, och i viss 
mån även suddas ut (jfr Holmberg & Karlsson 2006:44).  

Förändringarna kan också förklaras och kopplas samman med de med 
tiden förändrade textstrukturella villkoren inom genren (diskursnivåer), där 
diskursnivå 2 och 3 i högre utsträckning genererar presens, medan perfekt i 
huvudsak ökar inom diskursnivå 1. I avsnitt 6.2.2 undersöks och diskuteras 
detta samband närmare. Redan nu kan dock konstateras att det ökade bruket 
av presenstempus visar att funktionen hos tempus i texterna inte enbart är 
temporal; tempusformernas pragmatiska och textuella funktioner ges med 
tiden större utrymme. Det som händer när texterna blir längre och mer struk-
turellt intrikata är att lexikogrammatiken används som ett medel för att reali-
sera mer komplexa betydelser. 

6.2.2 Tempus och diskursnivå 
I detta avsnitt undersöker jag sambandet mellan textstruktur och bruk av 
tempus. Skillnader i bruk av nu- och dåsystem tolkas som skillnader i närhet 
och avstånd. Diskursnivå 2 realiserar i högre utsträckning än diskursnivå 1, 
och diskursnivå 3 i högre utsträckning än både diskursnivå 1 och 2, en ”när-
hetsgrammatik”. Den tempusgrammatik som realiseras i diskursnivå 2 och 3 
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hänvisar i högre utsträckning än den tempusgrammatik som realiseras i dis-
kursnivå 1 bland annat genom sin tempusböjning till det ursprungliga yttran-
dets talsituation (jfr Lönnroth 2007a:187), och signalerar sålunda även när-
het. Bruket av nu-systemet är högre i dessa texter.  

I Tabell 11 presenteras en kvantitativ uppställning över andelen verb med 
presenstempus, fördelat över diskursnivå och år.  

Tabell 11. Fördelning av finit inom nusystemet (presens, perfekt, 
futurum) per år och diskursnivå (andel i procent)  

 Finit inom nusystemet 
 Diskursnivå 1 Diskursnivå 2 Diskursnivå 3 
1476 15,9  34,3  – 
1499 7,5  39,5  – 
1525 15,5  9,6  – 
1550 18,9  34,1  – 
1575 10,6  36,7  4,2 
1600 19,8  39,2  55,3  
1626 31,1  45,1  85,7 
Kommentar: 100 procent omfattar alla finit i såväl nusystemet som då- 
systemet resp. år på resp. diskursnivå. T.ex. utgörs 1476 15,9 % av alla 
finita verb inom diskursnivå 1 och 34,3 % av alla finita verb inom diskurs- 
nivå 2 av presenstempus.  

Tabellen visar för det första att fördelningen av presenstempus skiljer sig 
åt i de olika diskursnivåerna, och att presenstempus över lag är vanligare i 
diskursnivå 2 och i diskursnivå 3, med undantag för fördelningen i diskurs-
nivå 3 1575. Andelen är dessutom högre i diskursnivå 3 i materialet från 
1600 och 1626 än i diskursnivå 2.  

För det andra visar tabellen att bruket är relativt stabilt varierande under 
perioden. Bruket i materialet från 1626 avviker dock från detta mönster – här 
sker en tydlig trappstegsökning av presenstempus inom alla diskursnivåer. 
Det sker en viss diakron förändring i bruket av presenstempus; de blir med 
tiden över lag vanligare inom alla diskursnivåer. Detta indikerar att inte en-
bart textuell struktur (här i form av diskursnivåer) inverkar på fördelningen 
av de grammatiska valen i text.  

En mer detaljerad studie visar att svenskans sex tempusformer används 
(med några undantag, i synnerlighet inom diskursnivå 3) i alla diskursnivåer, 
i synnerhet de enkla tempusformerna presens och preteritum. Den huvudsak-
liga tendensen är dock att nutidstempus i högre utsträckning kan kopplas till 
en representerad diskurs, se exempel (101) och (102). 

(101) [DISKURSNIVÅ 1] Då framsteegh hennes mågh och begärede af Bengt 
Ingolfzonn, [DISKURSNIVÅ 2] att efter hann hafuer contenterat hanns 
hustro syster för sinn partt, att hann och så mycket betalar hanns hustro, 
sedann schall honom huusett blifua uplåtet. (STb 1626) 
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(102) [DISKURSNIVÅ 1] Her om berättadhe domarenn Pär Benchtzonn 
[DISKURSNIVÅ 2] at för:de Erichs farfadher Staffann i Hångstadh vthi 
sitt yterste kalledhe sinn sonehustrw Jngeborgh Erich Perßonns modher 
till sigh och sadhe till henne: [DISKURSNIVÅ 3]  Efter tu hafuer warit 
så from emot migh vthi minn ålderdoms swaghet, så gifwer iagh digh och 
dinom barnom vndann migh och minom barnom enn öres landh jordh 
vthi Hångstadh ewärdeligen at behålla. (STb 1600) 

Den representerade diskursen (diskursnivå 2 och 3) ger alltså i högre ut-
sträckning uttryck för tempusformer som signalerar närhet mellan deltagarna 
i kommunikationen. Resultatet förefaller rimligt med tanke på att det tids-
rumsliga avståndet mellan aktörerna i diskursnivå 2, men framför allt i dis-
kursnivå 3, är mindre än det mellan aktörerna i diskursnivå 1.  

Att avståndet ”minskar” mellan läsarens NU och aktionens NU genom 
bruk av nusystemets tempusformer visar att man inom rådstugupraktiken tar 
i bruk språkliga redskap och tillvägagångssätt för att relevantgöra händelser 
som inträffat före eller under rådstugans sammankomst i ett senare läsar-NU. 
Även om detta med tiden framför allt blir vanligt inom diskursnivå 2 och 3, 
sker även en ökning inom diskursnivå 1. Det är alltså inte givet att dåtids-
systemet alltid används i diskursnivå 1. I exempelvis (103) används tempus-
formen presens i ett anföringsuttryck inom diskursnivå 1 i ett flerpartsmål 
från 1626; tidigare har anföringsuttryck i diskursnivå 1 i stort sett uteslut-
ande realiserat tempusen preteritum.  

(103) [DISKURSNIVÅ 1] Hanns Hendrichsonn swarar, [DISKURSNIVÅ 2] 
att modrenn afwittrade barnens fäderne, giffuandes dem 10 scheppund 
kåppar, huillket sigh belåpp 500 daler, huillke 500 d[a]ler Hendrich 
Erichssonn och d. Nills hafue haft händer emellan och rentann 250 daler. 
(STb 1626) 

Att nuperspektivet även ökar inom den diskursnivå som i högst grad repre-
senterar en institutionell diskurs, och då särskilt i anföringsuttrycken, indi-
kerar att synen på vittnesberättelsen som en central del av den juridiska prak-
tiken har förändrats. Genom tempus presens markeras att Hanns Hendrich-
sonns svar i rätten i exempel (103) även har relevans i läsarens NU. Paral-
leller finns i Olaus Petris En Swensk Cröneka i vilken presens används när 
Petri refererar till skriftliga dokument (Falk 2002:174). Tempus presens an-
vänds i dessa fall inte primärt för att markera nutid, utan för att relevantgöra 
information som finns i andra källor.   

Presenssystemets tempus används olika i de olika diskursnivåerna. Den 
textstrukturellt enklare presensformen används exempelvis i högre utsträck-
ning inom diskursnivå 2, men framför allt inom diskursnivå 3, medan den 
något mer komplexa formen perfekt, används inom diskursnivå 1.  

Om man ser till de språkliga realiseringarna så används citat i högre 
utsträckning i diskursnivå 3 som kommunikativ strategi för att så exakt som 
möjligt återge vad aktörerna sagt, vilket även skulle förklara bruket av pre-
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sens. Exempel (104) illustrerar motsatsen, dvs. då diskursnivå 3 inte utgörs 
av en direkt anföring med presenstempus, utan av en indirekt anföring i pre-
teritum. 

(104) [DISKURSNIVÅ 2] Detta bestodh Lorenns, männ denn tidh honn sålde 
honom bälthe, hadhe honn sagt [DISKURSNIVÅ 3] at thet hörde Suänn 
Sten onns hustru till. (STb 1600) 

Det finns alltså ett tydligt samspel mellan textuella strategier och bruk av 
grammatiska resurser. De interpersonella relationer som upprättas mellan 
diskursnivåernas olika sändare och mottagare skiljer sig åt beroende på inom 
vilken diskursnivå kommunikationen äger rum. Diskursnivå 2 och 3 reali-
serar i högre utsträckning än diskursnivå 1 tempusformer som signalerar när-
het. ”Närhetsgrammatiken” är framför allt framträdande i diskursnivå 3 i 
texterna från 1600-talet. Trots att bruket av nusystemet genomgår en generell 
ökning med tiden (se resonemang ovan), är det tydligt att textstruktur i form 
av diskursnivåer har konsekvens för vilka tempusmönster som realiseras i 
texterna.  

6.2.3 Tempus och ärendekategori 
I detta avsnitt prövar jag om ärendekategorier realiserar olika former av 
tempusgrammatik. I framställningen diskuteras därför alternativa funktioner 
och semantiska betydelser hos tempus. Till synes ostrukturerade tempus-
byten kan vara motiverade utifrån faktorer som kontext, text och betydelse.   

6.2.3.1 Inregistreringsärenden 
Undersökningsmaterialet innehåller totalt 339 inregistreringsärenden, och 
den totala mängden ord är ca 18 700. 

I avsnitt 6.2.1 visar jag att preteritum är den i särklass vanligaste tempus-
formen i tänkeboksmaterialet i stort, men att nusystemets tempusformer med 
tiden utnyttjas i allt högre utsträckning, i synnerhet presens och perfekt. En 
kvantitativ genomgång av tempusbruket i Inregistreringsärendena visar lik-
nande mönster; andelen preteritum minskar medan i synnerhet andelen per-
fekt ökar, se Tabell 12.63  

Bruket av dåtidstempus i Inregistreringsärendena från 1476–1600 kan be-
skrivas som stabilt varierande, även om bruket 1600 är svagt minskande. 
1626 har däremot bruket av dåtidstempus minskat starkt. De sammansatta 
dåtidstempusformerna förekommer främst i texterna från mitten av perioden, 
 

                                                      
63 En metodologisk fråga i anslutning till dessa resultat blir hur stor en skillnad i bruk måste 
vara för att få räknas som en skillnad. Eftersom jag inte arbetar statistiskt blir de skillnader 
som jag kan observera genom att vikta resultaten inte helt säkerställda, men samtidigt tydliga 
som allmänna tendenser i materialet. 
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Tabell 12. Fördelningen av tempusformer per Inregistreringsärende och år 
(andel i procent och antal) 

 Presenssystem Preteritumsystem  
 Presens Perfekt Futurum Preteritum Pluskvam-

perfekt 
Futurum 
preteritum 

Totalt 

1476 23,0 – 5,4 70,2 1,4 – 74 
1499 11,9 3,0 2,4 76,2 4,2 2,4 168 
1525 16,4 – 1,5 72,2 8,3 1,5 133 
1550 16,3 9,2 3,1 62,8 7,1 1,5 325 
1575 11,6 5,6 4,9 67,1 10,4 0,4 266 
1600 11,6 15,1 5,8 64,1 3,4 – 86 
1626 29,3 13,1 2,1 55,5 – – 191 

och då i synnerhet pluskvamperfekt. Bland nutidstempusformerna är presens 
vanligast. Utvecklingen kan även här beskrivas som stabilt varierande, men 
med två toppar 1476 och 1626. Att andelen presens är hög 1476 kan till viss 
del förklaras med att bruket av sammansatta nutidstempus (perfekt och futur-
um) är lågt detta år, när andelen perfekt ökar minskar generellt bruket av 
presens. Mönstren är dock annorlunda 1626 då andelen är hög både för pre-
sens och för perfekt. En del av förklaringen till att andelen presens ökar detta 
år kan vara att en relativsats i presens har lagts till det avslutande textele-
mentet i egendomsöverlåtelserna: som laag kräfuer. Ökningen kan alltså ses 
som ett resultat av en inom ärendekategorin ökad utförlighet i beskrivningen 
av händelseförloppet. 

Kvalitativa närläsningar visar att de grammatiska tempusval som bryter 
mot den omarkerade preteritumformen i hög utsträckning motiveras av jurid-
iskt sakinnehåll och språklig stereotypi (se nedan).  

Enkelt preteritum kan alltså anses som den omarkerade tidsförankringen i 
texterna, och det är även den tempusform som utan undantag inleder alla 
Inregistreringsärenden, och som tillsammans med det ärendeinledande kal-
endariska frasen (se 6.3.1) förankrar händelsen till den tematiska tiden dåtid, 
alltså tiden för rådstugedagens sammankomst, se exempel (105).   

(105) Eodem die kom Pedher Kok fore rettin velfortenckter, medh synne 
hustrva jaa, samtyckio och goduilia hustrv Ingegerde och loth vpp sinom 
kere stiwffsone Laurens Japsone allan sin och synne for:na kere hustrvas 
deel bade hws och jordh, som han fick medh synne hustrv, hustrv 
Ingegerde… (STb 1476) 

Nästan alla ärenden som består av fler än en sats innehåller tempusbyte. Det 
som skiljer bruket av preteritum i Inregistreringsärendena från bruket i t.ex. 
Brottmål, är att preteritum i stor utsträckning förankras i en tidsram som 
överensstämmer med tiden för rådstugumötets tid. I flerpartsmålen är det 
vanligt att preteritum även används för händelser som inträffat före rådstugu-
dagen (se 6.2.3.3). 
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I Inregistreringsärendena är presens den näst vanligaste tempusformen 
(med undantag från 1600 då perfekt är vanligare). Näranalyser visar att byte 
ofta sker från dåsystemet till nusystemet, vilket illustreras i (106), (107) och 
(108). 

(106) Eodem die loth Hening brvghare vpp Per Mangsson ena tompt, belegin 
vestan mwr nidhan fore Hanis skinnare, then nidre deelin som är xvj alna 
long ok xviij alna bredh fore xxx marck och j tunna lagx, fritt ok quit til 
euerdelica ego. (STb 1476) 

(107) Anno Domini 1550 then 14 aprilis åå rettan rådhstuffuu dagh stodh jn för 
retta på Stocholms radstuffuu erliig man Staffan Szasse fulmyndig och 
mektug aff hustrv Elizabette Gorius Holstes och hennes syster Anna 
Reinoldz dotther, vplott och leffrerade beskedeligom mane Monns 
Hindricson etth steenhus och liggiande grund med ett halfft hwalff óffuer 
grenden nest husedh med en litin tompt neder i grenden, huilkid hus 
belægit ær på Westra longgatun emellam Jffuars Hanes hus och Mechiill 
Bænchtsons hus… (STb 1550) 

(108) Samma dagh upstodh i sittiannde rättenn Petter Grönbergh rådmann 
heemlade och uplätt sinn kere systersånn Jacob Borckmann borgare och 
rådman här i stadenn, ett steenhuus och liggiannde grund, medh ett 
gårdzrum innann före, huillket fordom hafuer hördt Fridrich Jörennssonn 
till, hollanndes tillsammann uti längd och breedd aldeeles som thet 
gamble breefuet uttwijser och förmäler, och är belägett widh S. Nicolai 
portt, emellann Petter tho Möllenns och s. Melchier kannegiutares 
huus… (STb 1626) 

Exemplen visar att tempusväxlingen sker i det textelement i egendoms-
ärenden som Carlquist (2000:103) benämner ”precisering av objektets läge”. 
I detta textelement används presens för att markera att objektens status om-
fattar en tidsdomän som innefattar både talögonblicket och framtid, dvs. ett 
semantiskt NU. Tempusbyte sammanfaller även med byte till inanimat sub-
jekt (ena tompt, hus, gamble breefuet) och relationell verbprocess (är, ær, 
uttwijser och förmäler). Man kan även tänka sig att presensformen i denna 
kontext realiserar en ”temporal neutral” betydelse (Fleischman 1990b:34). 
Presens skulle då fungera som ett omarkerat bastempus ”expressing merely 
the FACT OF PROCESS” (Fleischman 1990b:35). Presensformen kan i 
dessa fall läsas som omarkerad, och i den bemärkelsen även utgöra en ”tid-
lös” grammatisk form. Denna analys framstår som än mer trolig i och med 
att presensfiniter uttrycker olika tillstånd med oavgränsad aktionsart. En 
genomgång av alla presensböjda finit i ärendekategorin Inregistrerings-
ärenden visar att de i övervägande majoritet används när verbet betecknar 
någon form av tillstånd. Detta tempusmönster återkommer även i de flesta 
Inregistreringsärenden i vilka olika typer av objekt, exempelvis tomter eller 
byggnader, uppbjuds. Till resonemanget kan även tilläggas att en annan 
funktion hos presens i ovanstående exempel tycks vara att de uttrycker en 
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mer konkret närhetsbetydelse, dvs. att det inregistrerade objektet är närvar-
ande i skrivögonblickets (dvs. diskursnivå 1’s) NU.  

Närläsningar visar att liksom texterna inom ärendekategorin i mångt och 
mycket innehåller ett reproducerat sakinnehåll och en stereotyp lexikal ut-
formning (jfr Carlquist 2000, se även resultat i t.ex. 5.2.3), så kan tydliga 
stereotypa mönster för tidslig betydelse särskiljas. Likaväl som ett objekts 
läge i egendomsärenden i stort sett undantagslöst beskrivs med ”omarkerat” 
presenstempus, sker en växling från dåtidsbetydelse (preteritum) till en före-
betydelse i dåtidssystemet (genom nexusinfinitiv) i samband med att säljaren 
förkunnat att den mottagit köparens betalning, se exempel (109)–(112). 
Infinitivfrasen (exempelvis vpburit haffue) realiserar här en förebetydelse 
som kan tidfästas till före matrisverbets förankring i dåtiden, alltså till en 
händelse som inträffat före rådstugudagen.  

(109) …huilke peningar Hanns Fosser kendis siig vpburit haffue then sidste 
peniing medh then fórsta. (STb 1550) 

(110) …then summe Hinrich Balck här in för rätten bekende och tilstodh för:ne 
hustrv Margrete haffue vndfångit och vpburitt vdaf förnempde her 
Hinrich till godh och fulle nöye, then ytterste penning med then förste. 
(STb 1575) 

(111) Pär Mårten onn nu inn för rättenn bekende sigh till fulle nöyo then sidste 
penningen medh then försthe anammat och vpburit hafua. (STb 1600) 

(112) Petter Grönberg bekände och tillstodh sigh, dänn sidste pening medh 
thenn första, till ett gått åthnöije och fulle betallninng reedeligenn 
ahnammat, upburet och bekommet hafua. (STb 1626) 

Även bruket av futurum kan, i de fall detta tempus används, tydligt kopplas 
till det avslutande textelementet i vilket domen avkunnas, se (113) och (114).  

(113) saa at thet skal upa baade sider vare en aafftalet sak them emellen, 
orappat och oclandrat for födde och ofödde aatalere upa bade sider. (STb 
1525) 

(114) och här medh schall nu wara och blifua them emellenn en aftalat och wäl 
förlicht saak till ewigh tijdh. (STb 1600) 

Genom valet av futurum förankras att uppgörelsen gäller en tid som pekar 
framåt mot ett EFTER NU. I (114) preciseras även aktionstiden med hjälp av 
tidsomständigheten till ewigh tijdh till en oavgränsad process som både om-
fatta talögonblicket och framtiden.  

I Figur 13 presenteras en schematisk sammanfattning över de tidsrela-
tioner och de tempusmönster som realiseras i ärendekategorin Inregistrer-
ingsärenden. Sammanfattningsvis visar analysen att Inregistreringsärendena 
är stereotypa och består av en relativt fast uppsättning textelement (jfr Carl-
quist 2000). Även bruket av tempus tycks till stora delar vara typologiserat.  
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Tematisk tid DÅ NU 
Aktionstid före DÅ samtidigt DÅ efter DÅ före NU samtidigt NU efter NU 
Diskursnivå 1  stodh      

 hemlede och  
vpläth 

    

    Är  
 bekom     
    förmäller  
såldt hade      
 bekende och  

tilstodh 
    

Diskursnivå 2 (haffue vnd-
fångit och 
vpburitt) 

     

 affhende     
 tilegnede     
    är   
    Står  

Diskursnivå 1  war     
 wille     
 vplade     

Figur 13. Tempusmönster i Inregistreringsärenden, utifrån ett textexempel 
från 1575 

Mönstren kan enklast beskrivas som att preteritum används för att beskriva 
händelser som samtidiga med rådstugan – preteritum är i dessa fall den 
omarkerade tempusformen. För att uttrycka objektets läge i egendomsären-
den används däremot presens som omarkerat tempus. Om futurum används 
sker detta i det avslutande textelementet där domen förkunnas. Närhets-
tempus används huvudsakligen för tillstånd och framtid, vilket innebär att 
tempusvalet uttrycker större närhet till objektet än till rådstuguförhandlingen. 
Stereotypin inom ärendekategorin innefattar således inte bara den innehålls-
liga och lexikala nivån i egendomsärendena (jfr Carlquist 2000), utan även 
tempusgrammatiken.  

Att andelen presens ökar relativt markant 1626 beror till stor del på änd-
ringar i vissa återkommande formuleringar i upplåtelseärenden. Exempelvis 
tempusböjs den avslutande fasta frasen ”som laagh kräfuer” i presens – var-
ianter på denna formulering förekommer i det tidigare materialet, men sällan 
med tempus presens. En del av förklaringen är även att andelen ordpar är 
högre 1626 än i det tidigare materialet, och flera av dessa ordpar står i pre-
sens, t.ex. ”huem som ägande är eller blifuer”, ”som deres uprettadhe con-
tract innehåller och förmäler”. En del av förklaringen beror även på att läges-
beskrivningarna, som ofta tempusböjs i presens, blir något fler och utför-
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ligare i och med att precisionskraven ökar. Ett exempel på en sådan preci-
sering är ”tomptenn strecker sigh emellan både gaturne”. 

6.2.3.2 Administrativa ärenden 
Till skillnad från Inregistreringsärenden är gruppen Administrativa ärendena 
något mer diversifierad. Totalt innehåller gruppen 58 ärenden om totalt ca 
2560 ord. De utgör följaktligen den minsta gruppen i undersöknings-
materialet. Typiskt för de Administrativa ärendena är att de i hög utsträck-
ning innehåller information om nya föreskrifter och diverse uppmaningar, 
alternativt föreskrifter, till allmänheten – de har således ett annat syfte än 
Inregistreringsärendena (se kap. 4, Figur 2). Ärendens föreskrivande karaktär 
medför ett påfallande framtidsperspektiv, vilket gör att andelen nutidstempus 
är högre i denna ärendekategori än i de övriga ärendena. Jämförelsevis är 
användningen av futurum särskilt påfallande, även om presens är den 
tempusform som med tiden används i störst omfattning.64  

Liksom för Inregistreringsärendena förankras dock tiden i ärendenas 
inledande sats genom bruk av preteritum till tiden för rådstugedagens sam-
mankomst, dvs. ett tidsligt DÅ, se (115). 

(115) Samma dach samtychtes och Marchus scriffuere til kirkiones klockare. 
(STb 1499) 

Utmärkande för Administrativa ärenden är att det finns en distinkt tidslig 
rörelse som pekar mot framtiden. Denna rörelse markeras tydligast språkligt 
genom tempusväxling från preteritum (oftast) till futurum, se exempel 
(116)–(119). Bruket av skal bör dock inte enbart tolkas temporalt i dessa 
texter, utan det är rimligt att skal i dessa fall även realiserar deontisk be-
tydelse.  

(116) Eodem die sagdes Henrik Mwlle fore retto, ath han skal ecke byggia the 
tomptenä pa malmen högre än hwsa högt… (STb 1476) 

(117) Samma dach samtycktes mala alt radit, thet wardhscriffuaren schal 
haffua xxiiij mark om aarit j sin løn. (STb 1499) 

(118) Szama dag giorde Knutt skreddare sin eed fór en wintappare j stadzenns 
winkellare, och Staffan Szasse och Bænchtt Wttanby wåre godh fór 
honom, att han skall wara rettrådiig j sino embette… (STb 1550) 

(119) War menigheten vppe i rådstugen och bleff förkunnet effther Kong:e 
M:ttz, wår allernådigiste herres befalning, att en daler schall gälle 26 

                                                      
64 Samtidigt är det totala antalet belägg tempusböjda verbfraser relativt få, vilket gör det 
problematiskt att räkna procentandelar och att få ett likvärdigt jämförelsematerial (1476: 30 
belägg, 1499: 11 belägg, 1525: 3 belägg, 1550: 26 belägg, 1575: 16 belägg, 1600: 68 belägg, 
och 1626: 104 belägg). För att kunna skönja tendenser är det ändå motiverat att göra vissa 
generella jämförelser.  
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[mark] och ett runstycke aff thet nye och bättre mynthet 6 1/2 öre. (STb 
1575) 

Bruket av futurum kan förklaras med satsinnehållets föreskrivande framställ-
ningssätt, och genom den grammatiska formen realiseras både temporal och 
modal betydelse (jfr diskussion om föreskrivande framställningssätt i Wendt 
1998:38). Huvudmönstret i dessa ärenden är alltså anföringssats med verb i 
preteritum som sagdes, samtycktes, gjorde sin eed, bleff förkunnat + nominal 
narrativ bisats med modalt skall. Bytet mellan tempussystemen samman-
faller alltså här med byte av diskursnivå, se (120). 

(120) [DISKURSNIVÅ 1] War menigheten vppe i rådstugen och bleff 
förkunnet effther Kong:e M:ttz, wår allernådigiste herres befalning, 
[DISKURSNIVÅ 2] att en daler schall gälle 26 [mark] och ett runstycke 
aff thet nye och bättre mynthet 6 1/2 öre. (STb 1575) 

Att aktionstiden ligger efter rådstugans mötestid är synnerligen framträdande 
i ett ärende från 1575, i vilket nya myntbestämmelser redogörs för, se (121).  

(121) War menigheten vppe i rådstugen och bleff förkunnet effther Kong:e 
M:ttz, wår allernådigiste herres befalning, att en daler schall gälle 26 
[mark] och ett runstycke aff thet nye och bättre mynthet 6 1/2 öre. 
Huilken ther emoth handler, schall straffes till lyff och godz. Widh 
samme straff förbödz och wächslerytt, så och att ingen schall fördryste 
sig före någett myntt vtaff ryket. / Salig och höglofflig i åminnelse 
konung Gustafz myntt schall ware gängze och bliffue i sitt gamble 
wärde. / Gulsmederne schole icke här effther sende sine dränger vth på 
landet och lathe bythe sig sölff eller myntt till hoos bönderne. Jtem the 
schole och arbete, effther som theris skråå förmäller, nemligen 14 lodh i 
fynth, men huilken bliffuer beslagen, att förarbeter icke så gott sölff, 
som honom bör, dhå schall thet smältes och giuthes i halsen på honom. 
(STb 1575) 

Typiskt för de Administrativa ärendena är följaktligen att de i jämförelse 
med de övriga ärendekategorierna i hög utsträckning etablerar en tempus-
grammatik som pekar framåt mot aktionstiden EFTER NU eller samtidigt 
NU. Språkligt markeras detta med hjälp av tempusformerna futurum och 
presens (som i exempel (121)) och tidsadverbial. Futurum används i satser 
inom diskursnivå 2 som anger påbud för att markera modal betydelse. När 
satsen inte markerar påbud, utan villkor eller förutsättning, används presens, 
se komber i exempel (122).  

(122) [DISKURSNIVÅ 1] Samma dach sades, [DISKURSNIVÅ 2] tet vnge 
Per Fiwmbo schal sætte borgen, tet kopperen komber til closter tornit. 
(STb 1499) 

För rådstugan, diskursnivå 1, används preteritum, se (122). Förekomsten av 
sammansatta dåtidstempus är obetydlig, vilket förstärker intrycket av att de 
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kommunikativa utmaningarna i hög utsträckning rör händelser som är aktu-
ella i och med rådstugusituationen, eller i en tid efter denna.   

I Figur 14 sammanfattas de Administrativa ärendenas typiska tempus-
grammatiska mönster.  

 
Tematisk tid DÅ NU  
Aktionstid samtidigt DÅ samtidigt NU efter NU 
Diskursnivå 1 bleff förmant   
   schall försörie 
Diskursnivå 2  kann tilldraga  

 warder nidhlag’d’ht (sic!) och satt  
 Åkommer  

Figur 14. Tempusmönster i Administrativa ärenden, utifrån ett 
textexempel från 1600 

Administrativa ärenden realiserar sammanfattningsvis tidsliga betydelser 
som omfattar rådstugumötets DÅ, men framför allt även en aktionstid som 
omfattar NU och EFTER NU, dvs. framtid. Ur ett diakront perspektiv visar 
analyserna att den tematiska tiden NU framför allt får en mer framträdande 
plats i texterna från 1575 och framåt, även om bruket är karaktäristiskt för 
texterna över lag. 

6.2.3.3 Brottmål 
Ärendekategorin Brottmål inbegriper de rättsfall i vilka en eller fler personer 
ställs till svars för någon form av brottslig handling. Totalt innehåller under-
sökningskorpusen 90 olika brottmål om totalt ca 14 960 ord (se Figur 2 i 
avsnitt 4.2). Till skillnad från de Administrativa ärendena, men i likhet med 
Inregistreringsärendena och Tviste- och civilmålen, beskriver Brottmålen i 
hög utsträckning händelser som föregått den dag då ärendet behandlas på 
rådstugan. Den tidsliga domän som fokuseras i dessa texter inbegrips följ-
aktligen i hög utsträckning i ett tidsligt DÅ, och i förhållande till rådstugu-
dagen även en tid som inträffar före rådstugans DÅ. I (123) används exem-
pelvis enbart tempusformen preteritum, men det är tydligt att den händelse 
som beskrivs i sats [2] positionerar sig FÖRE det DÅ som åsyftas i sats [1], 
dvs. rådstugudagen. Detta preciseras dock inte lexikogrammatiskt i texterna. 
Den inbördes tidsliga ordningen mellan sats [1] och [3] följer däremot sats-
ernas inbördes ordning, dvs. händelsen i sats [1] föregår händelsen i sats [3].  

(123) [1] Mikel Olsson kendes, [2] ath han slog i häl Marchus, Lasse 
Thomassons dreng, [3] ty dömpdes han till swerd. Pie memorie. (STb 
1476) 
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En kvantifierande jämförelse mellan de olika ärendekategorierna visar att 
Brottmål mer än de andra realiserar en dåtidsgrammatik, företrädesvis gen-
om bruk av preteritum, se Tabell 13.  

Tabell 13. Fördelning av tempusformer i Brottmål per år (andel i procent 
och antal) 

 Presenssystem Preteritumsystem  
 Presens   Perfekt Futurum Preteritum Pluskvam- 

perfekt 
Futurum  
preteritum 

Totalt 

1476 8,2 2,0 3,1 84,7 2,0 – 98 
1499 1,7 1,7 – 89,6 7,0 – 57 
1525 3,9 – 0,8 74,0 14,2 7,1 127 
1550 (2) (1) (1) (7) (2) – 13 
1575 – – – – – – – 
1600 12,0 15,0 1,7 58,4 9,3 3,6 1072 
1626 11,1 5,9 1,9 76,6 3,5 1,0 628 

Kommentar: Eftersom underlaget från 1550 är begränsat tas det inte med i beräkningarna. 
Fördelningen av tempusformer (se absoluta tal inom parentes) pekar dock i samma riktning 
som de övriga årgångarna. 1575 saknas Brottmål helt. 

Fördelningen av nutidssystemets tempusformer varierar något från år till 
år i Brottmålen. Nutidsformer är dock vanligare i 1600-talstexterna än i det 
tidigare materialet, vilket till viss del troligen beror på ett ökat bruk av dis-
kursnivå 3, se 6.2.2. Den relativt höga andelen presens 1476 dras till över-
vägande del upp genom bruk i diskursnivå 2, se (124). 

(124) [DISKURSNIVÅ 1] Eodem die tesse epterscriffne loffuade fore Mattis 
Kraka medh samende handh i swa motto, [DISKURSNIVÅ 2] ath han 
skal innan Mikelmesso nestkomande koma her vppa radzstuffwne medh 
sina bewisning, ath han ecke fäst ellir gifft i Norge. Komber han och ecke 
och vrsaker sik ther for innan, tha skulo the lata koma her i rettin c (100) 
marck stocholmeska. (STb 1476) 

Förskjutningen mot nusystemet är dock av betydligt mindre omfattande slag 
än för Tviste- och civilmålen, se 6.2.3.4.  

I början av undersökningsperioden finns ärenden i vilka preteritum är den 
enda tempusformen, se (125)–(126), även om exemplen totalt sett är ganska 
få.  

(125) Odensdagin nest epter dominicam oculj stode hustrv Elin, Erick beltares 
hustrw, ok viderkendes, ath hon war forenth medh Hinrik Ericksson, her 
Sten Stures swen, om sins søns her Bertiltz dødh, som for:ne Hinrik aff 
dagom toch, pie memorie. 65 (STb 1499) 

                                                      
65 I (125) finns exempel på konstruktionen var + particip (war forenth) som jag genomgående 
har valt att tolka som dåtid, samtidighet – alltså som preteritum. En alternativ tolkning skulle 
vara att tolka det som en perifrastisk passiv med en realiserad förebetydelse, dvs. pluskvam-
perfekt. Se avsnitt 6.1.5 för metodologiska avgränsningar. 
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(126) Daghen epter halshögs en karl, var en tysk batzman, for thet han sloo en 
hoffman i hel, och vart gripen vijd färske gerning, pie memorie. (STb 
1525) 

Framför allt tycks detta möjliggöras i ärenden som är mycket kortfattade. I 
de längre texterna är ett upprepat bruk av preteritum framför allt vanligt i 
vittnesbeskrivningar, se (127) och (128). I dessa förs handlingen framåt gen-
om en serie kronologiskt ordnade sekvenser, så kallad narrativ tidsföljd, 
alternativt den narrativa ordningsprincipen (Labov 1972, Fleischman 
1990b:157, Eriksson 1997:33, Halliday 2004:363).  

(127) Där till swarade Erich Erichssonn, kyrkewärdenn på S. mallm, som war 
fullmechtigh af d. Johan, att d. Johanns hustro befallte pigan bära barnet 
up i kyrckia uti lijkpredikann, efter hennes maatmooder war utgången att 
föllia ett lijk upp, och sedann badh hoon pigann gåå heem igen och achta 
husett. När hoon kom heem, gick hoon och sågh på arbetzfollkett, som 
bruto nidh een mur i een bood under samma huus. Då stodh d. Johannis 
påike och högg löös een pelare, och när han ramblade om kull, föll hann 
på öffuerslaget, där af föll een biällka nidh och sloogh pigann i 
huffwudet, så att hon strax bleef dödh liggianndes. (STb 1626)66 

(128) …kastade han kappan af sigh, så och hattenn, och ruuste på wachtenn 
intet hafwanndes i handenn, utan ruste till een som hade een hillebår, 
williandes medh wåld taga dänn af honom. Då de andre af wachtenn det 
sågo, sloge de honom någre tårra slängiar, sedan togh han till föttes och 
lapp in på tårget efter sitt sällskap. (STb 1626) 

De separata vittnesskildringarna utgör dock oftast enbart avgränsade delar, 
eller delteman, i ett ärende, och liksom det är vanligt att vittnesskildringarna 
följer en narrativ ordningsprincip, är det vanligare att den överordnade struk-
turen i textens olika delteman inte kan beskrivas utifrån denna princip. I 
exempel (127) överensstämmer suaradhe med rådstugudagens DÅ, men 
redan i det efterföljande befallte har DÅ-punkten flyttats bakåt till en tid före 
rådstugudagen. Däremot återges de efterföljande händelserna i enlighet med 
en narrativ tidsprincip, dvs. DÅ-punkten förs framåt ett snäpp per automatik 
vid avgränsade verb (badh-kom-gick-sågh-ramblade-föll-föll-sloogh-bleef 
liggianndes). 

Den kvantitativa analysen visar däremot att hela tempussystemet vanligen 
används för att ringa in olika händelsers relation till varandra, eller för att 
beskriva sakers tillstånd. Temporal struktur är inte alltid vara den centrala 
och viktiga, utan delteman har ofta strukturer i vilka tempusväxlingar före-
kommer, se exempelvis (129).  

(129) Der till suaradhe Erich skräddere at hann samma häster hafuer anammat 
vthi betalningh vtaf guldsmedhenn för klädher hann fick vtaf honom till 

                                                      
66 Verben bruto, stodh och högg refererar till oavgränsade aktioner. De för alltså inte hand-
lingen framåt i tiden.  
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24 dalers wärdhe, vtaff gåt dubbelt ståål. The 2 hästar togh hann för 16 
daler. Jtem der til schulle hann gifue honom sölfuer 8 1/8 lodh… (STb 
1600) 

Eftersom handlingsförloppet inte helt överensstämmer med den ordning i 
vilken satserna presenteras, skulle en mer rimlig beskrivning av sekvensen 
kunna vara ”nonsequential descriptive information” (Fleischman 1990b: 
158).67 I avsnitt 6.2.2 återkommer jag till en diskussion om vilken betydelse 
den övergripande textstrukturen tycks ha för den tempusgrammatik som real-
iseras i tänkebokstexterna.  

Kännetecknande för Brottmålen är även att bruket av pluskvamperfekt är 
mer utbrett i dessa texter än i tänkebokstexterna generellt. Andelen presens 
och futurum är däremot generellt sett lägre. Detta ligger i linje med antag-
andet att Brottmålsärendena i högre utsträckning än andra ärenden realiserar 
en tempusgrammatik som förankrar skeenden i en tidslig position som om-
fattar dåtid. Speciellt är att man i brottmålen måste placera många olika 
händelser i förhållande till varandra som inträffat före rådstugans DÅ, och 
detta kan antingen göras med pluskvamperfekt eller tillbakaflyttning av DÅ-
punkten, och då gärna med ett förtydligande tidsadverbial. Genom ett behov 
av att beskriva kedjehändelser i dåtiden används även narrativ tidsföljd, se 
(127) och (128). Denna ordningsprincip verkar dock inte vara tillräcklig för 
att beskriva hur de olika händelserna är relaterade till varandra i tid, vilket 
gör att man använder fler tempusformer för att tidfästa skeendena. Att rela-
tera och särskilja olika händelser i förehållande till varandra som utspelar sig 
före rådstugudagen framstår även som det svåra i dessa texter. Bruket av fler 
tempusformer än preteritum medför på flera håll en viss grammatisk inkon-
sekvens, med till synes omotiverade byten mellan tempussystemen som 
följd. I (129) är exempelvis bruket av perfekt (hafuer anammat) märkligt; 
pluskvamperfekt skulle vara både ett mer grammatiskt och funktionellt mot-
iverat val. Här tycks skrivaren tycka att aktionen anamma bör tidfästas i 
relation till hans skrivar-NU, snarare än till ett rådstuge-DÅ.  

I Figur 15 sammanfattas Brottmålens typiska tempusgrammatiska mön-
ster. Preteritum är, som tidigare påtalats, den i särklass vanligaste tempus-
formen i ärendekategorin Brottmål. Detta kan i stor utsträckning förklaras 
med att den omtalade handlingen oftast inbegriper dåtid, antingen ett DÅ 
som är samtidigt med rådstugans DÅ, men oftare ett DÅ som signalerar 
olika DÅ-tidpunkter som ligger före rådstugans DÅ. I Figur 15 återfinns 
dessa på diskursnivå 2.  

Ur ett pragmatiskt perspektiv skapar även den starka dåtidsförankringen 
en relation mellan sändare och mottagare som i mångt och mycket förmedlar 
distans. Närhet signaleras främst genom bruk av presens inom diskursnivå 3. 
                                                      
67 Att det finns en tydlig koppling mellan grammatiskt uttryck och textstruktur är själva kärn-
an i det som inom forskningen sammanfattas som diskurshypotesen (se Wennerberg 2004:19–
23 för en forskningssammanfattning på svenska). 
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Tematisk tid DÅ   NU   
Aktionstid före DÅ samtidigt DÅ efter DÅ före NU samtidigt NU efter NU 
Diskursnivå 1  Spordes     
Diskursnivå 2 hördt hade      
Diskursnivå 1  Suarade     

 Sade     
Diskursnivå 2  drack     

 badh     
 War     
 Sade     

Diskursnivå 3     dricker  
Diskursnivå 2  tystade     

 badh     
 sade     

Diskursnivå 3     äst  
Diskursnivå 2  sloog     

 fick     
 sloog     
 blödde     
 bleeff     
 wille     
 war     
 hindrade     
 gaff     

Figur 15. Tempusmönster i Brottmål, utdrag från ett brottmål 1626 

6.2.3.4 Tviste- och civilmål 
Ärendekategorin Tviste- och civilmål består av en relativt heterogen samling 
mål i vilka tvister om egendom och arv, samt olika typer av skulder är 
vanliga teman (se Figur 2 i avsnitt 4.2.1). I likhet med brottmålen kan dessa 
ärenden karaktäriseras som flerpartsmål, dvs. flera tvistande aktörer ingår i 
målet. Undersökningskorpusen innehåller totalt 214 ärenden om totalt ca 
32 350 ord. Ordmässigt är således gruppen den omfångsrikaste ärende-
kategorin.  

Som ovan nämnts behandlas i Tviste- och civilmål i hög utsträckning 
händelser och dialoger som föregått tiden för rådstugans sammankomst, och 
liksom i Brottmålen blir den ordväxling som sker inne i rådstugan med tiden 
ett allt mer centralt texttema, vilket framför allt leder till en ökning av 
diskursnivå 2 (se Tabell 3 i avsnitt 4.3.4). I Tabell 14 ges en översikt över 
tempusbruket i ärendekategorin. Särskilt påfallande är den successiva minsk-   
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Tabell 14. Fördelningen av tempusformer i Tviste- och civilmål per år 
(andel i procent och antal) 

 Presenssystem Preteritumsystem  
 Presens   Perfekt Futurum Preteritum Pluskvam-

perfekt 
Futurum 
preteritum 

Totalt 

1476 14,9 – 6,6 71,8 5,0 1,7 121 
1499 16,4 1,6 4,9 68,9 8,2 – 61 
1525 8,3 1,4 4,7 69,5 10,0 6,1 429 
1550 11,3 8,1 3,6 62,5 10,1 4,4 248 
1575 12,8 8,4 4,7 57,0 12,9 4,3 658 
1600 21,6 14,5 3,7 49,5 5,1 5,5 1098 
1626 37,1 17,8 3,3 38,5 1,1 2,2 639 

ningen av preteritum, och den i viss mån varierande, men mot slutet av per- 
ioden tydliga ökningen av presens. Här finns tydliga skillnader med utveck-
lingen i Brottmålen, i vilka preteritum är den i särklass mest brukade tem-
pusformen under hela perioden. Även bruket av perfekt växer i vad som kan 
beskrivas som en något oregelbunden trappstegsökning. Utvecklingstendens-
erna i Tviste- och civilmålen liknar således dem i Inregistreringsärendena, 
även om ökningen av nyssnämnda tempusformer är större i Tviste- och civil-
målen. Däremot kan bruket av olika tempusformer i Tviste- och civilmålen 
inte lika tydligt som i Inregistreringsärendena kopplas till enskilda text-
element.  

Den ökande användningen av nutidstempus har en tydlig koppling till ett 
ökat bruk av diskursnivå 2 och 3 (se 6.2.2), och pekar på att nutidssystemet 
med tiden växer fram som en språklig strategi för att understryka relevansen 
och aktualiteten i vissa händelser i ärendet, även om de inträffat i dåtiden. I 
exempelvis (130) används perfekt i den anförda meningen för att under-
stryka utsagans relevans i läsarens NU.  

(130) [DISKURSNIVÅ 1] Der till suarade Arnt [DISKURSNIVÅ 2] at hann 
icke hafuer handlat emot richzens afhandlingar och beslut… (STb 1600) 

Att den tematiska tiden mellan matrissatsen och den underordnade satsen på 
detta sätt bryts från dåtid (suarade) till nutid (hafuer handlat) är relativt van-
ligt förekommande i texterna, i synnerhet i anslutning till ett diskursnivå-
byte. I 1600-talsmaterialet är det även relativt vanligt att ett ärende inleds 
med preteritum för att sedan övergå i perfekt i samband med att juridiskt 
centrala teman presenteras, se (131) och (132).  

(131) [DISKURSNIVÅ 1] Samma dagh stegh fram för rätten stadzenns 
kämner, och klagedhe til Jochim Schult [DISKURSNIVÅ 2] at hann 
hafuer dragit vthi fri marknadher, och bredhe widh andre borgare hullit 
öpne gatubodher. (STb 1600) 

(132) [DISKURSNIVÅ 1] Sammaleedes kom för rettenn Bengtt Ingolfsonn 
och besuärade sigh öffuer h. Marina Nills Knuttssonns, [DISKURS-
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NIVÅ 2] at hann hafuer förstrecht henne på sitt samma huus (: huilket 
förledne åhr bleef afbränt :) öffuer 668 daler… (STb 1626) 

Tempus perfekt tycks alltså i hög grad användas för att relevantgöra juridiskt 
centrala uttalanden/händelser.  

Bruket av presens och perfekt är särskilt högt i texterna från 1626, vilket 
kan förklaras med att nusystemets tempus i högre utsträckning brukas i dis-
kursnivå 2 denna årgång, se (133). Här finns alltså en tydlig skillnad mot 
bruket av tempus i Brottmålen.      

(133) [DISKURSNIVÅ 1] Då framsteegh hennes mågh och begärede af Bengt 
Ingolfzonn, [DISKURSNIVÅ 2] att efter hann hafuer contenterat hanns 
hustro syster för sinn partt, att hann och så mycket betalar hanns hustro, 
sedann schall honom huusett blifua uplåtet. [DISKURSNIVÅ 1] Bencht 
Ingolfsonn suarar, [DISKURSNIVÅ 2] att hann hafuer betallt huusett 
tillfyllest och lefwererat h. Marina peningarne. Hafuer honn gifuit sinn 
dåtter något där af, är honom okunnigt. Hann hafuer och betallt Päder 
Ulfzonn i Wästeråås en summa peningar och löst igenn h. Marinnas 
handschrift. (STb 1626) 

I (133) finns även ett exempel på när presens används vid sägeverb (suarar) 
i diskursnivå 1, vilket tydligt avviker från det gängse bruket. Det är dock 
svårt att veta om presens används för att relevantgöra utsagans aktualitet, 
eller om presens används på grund av att nutiden är aktuell tematisk tid i de 
omkringliggande satserna. Det är däremot tydligt att det i Tviste- och civil-
målen uppstår ett större behov av att särskilja och beskriva olika tidsliga för-
hållanden än i Brottmålen. I Tviste- och civilmålen används även nutids-
tempus (i synnerhet presens och perfekt) i högre utsträckning för att rele-
vantgöra händelsers aktualitet i läsarnuet, trots att de inträffat i en tid som 
föregår rådstugudagens tid. I exempelvis (133) hade dåtidstempus varit ett 
tänkbart alternativ i de fall nutidstempus nu används. Användningen av per-
fekt i texterna liknar bruket av perfekt i Olaus Petris En Swensk Cröneka 
(daterad till 1540-talet), där perfekt (delvis) används för att relevantgöra då-
tida sakers tillstånd i den presensvärld där Olaus Petri själv befinner sig 
(Falk 2002).  

Att presenssystemet används vid diskursnivåbyte från diskursnivå 1 till 
diskursnivå 2 som i (133) är generellt mycket ovanligt i materialet, men i 
Tviste- och civilmålen från 1626 utgörs en dryg fjärdedel av alla diskurs-
nivåövergångar från nivå 1 till 2 av ett sägeverb i presens. Frågan är varför 
skrivaren använder sig av presens i stället för preteritum i dessa sägeverb när 
det så sällan sker i det övriga materialet. Det är möjligt att presens här an-
vänds som strategi för att markera oavgränsad giltighet i det sagda, dvs. 
annalistiskt presens (SAG 4:221). Ur ett interpersonellt perspektiv skulle 
presensbruket kunna ses som ett försök att sudda ut de tidsrumsliga ramarna 
mellan yttrandets tid och rum och tolkningens tid och rum. 
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Trots ett med tiden ökat bruk av nutidstempus finns strukturella likheter i 
tempusbruket med de övriga ärendekategorierna. Liksom i övriga ärende-
kategorier förankras tiden i ärendenas inledande sats genom bruk av pre-
teritum och ett tidsadverbial till tiden för rådstugudagens sammankomst, dvs. 
ett precist definierat tidsligt DÅ, se exempel (134). I början av perioden är 
det, som ovan påpekats, även vanligt att de följande satserna genom bruk av 
dåsystemet förankras i detta DÅ, som antingen överensstämmer med tiden 
för rådstugudagen, eller som utspelar sig vid en tidpunkt som ligger före råd-
stugudagens tidsliga förankring, se (134).  

(134) Eodem die ransakade erlige ok velborne men for:ne Nic. Clausson, her 
Joan Slaweka, her Benct Cristiernsson, borgamestarene och radet om the 
spisningenä, som kom aff Calmarna resa, huilkin summerath och lagd 
war fore lvj marck, fore huilka spisning Peder Olsson ecke giorde rekin-
skap, huat that war dwlsmal eller ey. Tha fwnno the thet swa fore retto, 
ath thet war dwlsmaal och en stoor otroheith moth stadhin. Ther medh är 
han en otro man ok en meenedhare. (STb 1476) 

I exempel (134) tolkar jag det som att finiten ransakade och fwnno relaterar 
till rådstugudagens DÅ, medan finiten kom, war (i verbfrasen summerath 
och lagd war) och giorde refererar till ett tidsplan som inträffat före råd-
stugudagen. Användningen av war i war dwlsmal skulle kunna tolkas gener-
iskt, dvs. att satsens aktionsart är oavgränsad och att aktionen tidsligt över-
ensstämmer med både tiden för rådstugans sammankomst och en dåtid som 
inträffar före DÅ. Likaså torde betydelsen av presensformen är tolkas som 
en oavgränsad aktionsart som signalerar att Peder Olsson från och med tal-
ögonblicket och framöver ska betraktas som en menedare. Det är rimligt att 
presensformen i detta fall markerar den kvardröjande giltigheten i satsen. I 
Figur 16 presenteras en överblick över de tempusmönster som realiseras i 
Tviste- och civilmålen.  
 
Tematisk tid DÅ  NU 
Aktionstid före DÅ samtidigt DÅ efter DÅ före NU samtidigt NU efter NU 
Diskursnivå 1  lade     

hade 
bestådt 

     

 kunde      
 sades     

Diskursnivå 2    haffuer 
bekendt 
och 
bestådt 

  

     schall ware 

Figur 16. Tempusmönster i Tviste- och civilmål, utifrån ett textexempel 
från 1575 
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Sammanfattningsvis är det tydligt att tviste- och civilmålen med tiden 
kräver ett mer diversifierat bruk av lexikogrammatiska resurser för att ut-
trycka tid, vilket får som konsekvens ett mer utbrett bruk av såväl dåtids-
tempus som nutidstempus. I likhet med de övriga ärendekategorierna an-
vänds nutidstempus som en grammatisk resurs för att markera närhet.    

6.2.4 Sammanfattande diskussion: tempus 
Variationen i tempusanvändningen kan i mångt och mycket tolkas som mön-
ster i språkanvändningen om man ser till faktorer som tid, textstruktur och 
situationskontext. Tempusformen preteritum är den i särklass vanligaste tem-
pusformen i materialet under hela undersökningsperioden och tolkas således 
som grundtempus i texterna. Men under tiden för undersökningsperioden 
sker en förskjutning i bruket mellan de två överordnade tempussystemen i 
och med en successiv ökning av nusystemets tempusformer. Två tendenser 
kan urskiljas: dels att nutidstempus ökar på grund av en ökad användning av 
diskursnivå 2 och 3, dels att nutidstempus hur som helst ökar på grund av ett 
ökat behov av att aktualisera dåtida händelser i läsarens NU. Framför allt är 
det bruket av enkelt preteritum som minskar och perfekt som ökar. Tempus 
perfekt används ofta i dåtidskontexter, dvs. i underordnade satser där matris-
satsen består av preteritum. Bruket kan i viss mån kopplas till juridiskt cent-
ralt innehåll.  

Även bruket av pluskvamperfekt förändras i texterna. Men till skillnad 
från bruket av perfekt och presens är det svårt att se en entydig riktning i för-
ändringen. 1525 och 1575 är bruket mest utbrett, och lägst 1476 och 1600. 
1550 och 1575 förekommer pluskvamperfekt både inom diskursnivå 1 och 2, 
men 1600 och 1626 i stort sett enbart inom diskursnivå 2. Detta tyder på att 
den huvudsakliga förklaringen är individuella preferenser. (Se vidare kap. 8.)  

Det är troligt att faktorer i verksamhetskontexten motiverar ett ökat bruk 
av nusystemets tempusformer. I Brottmålen är det tydligt att den relativt 
enkla textstruktur som används i början av undersökningsperioden, i vilken 
preteritum är ett genomgående tempus, med tiden inte längre räcker till när 
texten i allt högre grad ska efterlikna den rättegångsprocess som sker inne i 
rådstugan – här behövs en mer elaborerad tidsgrammatik. Studien pekar på 
att yttre faktorer som en ändrad bevisföring och en framväxande skriftnorm 
inte enbart påverkar textens innehåll och struktur, utan att det även får kon-
sekvenser för vilka språkliga realiseringar som manifesteras i texten. Det 
under framför allt 1600-talet ökade bruket av nutidstempus visar att tempus 
används som grammatisk resurs för att understryka dåtida händelsers rele-
vans i läsarens nutid.  

Jag har redan tidigare (se kap. 4) visat att bruket av fler diskurssitua-
tionella nivåer med tiden växer fram som en intern textnorm, i synnerhet i 
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flerpartsmålen. I detta kapitel visar jag att den tempusgrammatik som reali-
seras i de olika diskursnivåerna skiljer sig från varandra. Diskursnivå 2 och 3 
etablerar i högre utsträckning än diskursnivå 1 en tempusgrammatik som 
omfattas av ett tidsligt NU. 

Det finns även tydliga skillnader i tempusbruk mellan diskursnivå 2 och 
diskursnivå 3, där den högsta andelen presenstempus återfinns inom dikurs-
nivå 3. Detta är särskilt tydligt i texterna från 1626. Den textstrukturella 
förskjutningen mot nusystemet indikerar ett mot slutet av perioden mer kom-
plext bruk av hur tempusformerna används i text. Med tiden ökar behovet av 
att precisera hur oklara tidsliga aktioner förhåller sig till varandra, vilket 
delvis leder till längre texter. Detta görs dels genom ökad användning av fler 
tempusformer än huvudsakligen preteritum, dels genom ett mer diversifierat 
bruk av språkliga realiseringar för tidsomständighet (se 6.3).  

De olika diskursnivåerna, men även de olika ärendekategorierna, ut-
trycker skillnader i språkliga representationer av närhet och avstånd, där 
framför allt diskursnivå 3 realiserar tempusformer som signalerar närhet. Att 
den interpersonella relation som upprätthålls i diskursnivå 3 i högre ut-
sträckning ger uttryck för närhetsskapande drag är förväntat med tanke på att 
denna diskursnivå i högre utsträckning än de andra diskursnivåerna repre-
senterar en vardaglig diskurs. Avståndet mellan kommunikationsdeltagarna 
kan antas vara närmare än det mellan deltagarna inom diskursnivå 2, men 
framför allt inom diskursnivå 1. Att bruket av nusystemets tempusformer 
med tiden ökar inom diskursnivå 1 och 2, skulle kunna tyda på en kommuni-
kativ strategi att signalera händelsernas juridiska relevans i en tid som även 
omfattar läsarens NU – genom nusystemets tempus upprätthålls alltså en tid-
rumslig förbindelse mellan rådstugans DÅ och läsarens NU (jfr Holmberg & 
Jansson 2011:219). Ett ökat bruk av perfekt kan särskilt kopplas till Inregi-
streringsärenden och Tviste- och civilmål från mitten av 1500-talet, men 
med en tydlig trappstegsökning i 1600-talstexterna. Den tydliga rörelse mot 
nutidssystemet som kan observeras i texterna pekar mot att läsarens NU blir 
ett allt mer viktigt fokus i den skriftliga rapporteringen av rådstugans händ-
elser. Detta i sin tur indikerar att skriften, både till format och funktion, 
under slutet av undersökningsperioden har en till viss del annan status än vad 
den hade under början av undersökningsperioden. Tänkeboken har föränd-
rats från att i huvudsak vara ett dokument för rapportering av händelser i ett 
tidsligt DÅ, till att vara ett dokument där dåtida händelser skrivs fram som 
relevanta i läsarens NU. Förändringen kan troligen både kopplas till faktorer 
som ökad litteracitet inom rådstuguverksamheten och till renskriftens något 
ändrade funktion som institutionellt dokument. Dessutom torde det under 
slutet av undersökningsperioden mer varierade tempusbruket i sig kunna ses 
som en indikation på framväxten av ett mer elaborerat skriftbruk. 
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6.3 Ideationell grammatik: tidsomständighet 
Ett tidsomständighetsadverbials funktion är att på olika sätt precisera och 
specificera den aktion som beskrivs i en sats. I detta avsnitt undersöker jag 
därför hur användningen av tidsadverbial kan kopplas till faktorer som under-
sökningsperiod, ärendekategori och diskursnivå. I analyserna hålls ärende-
inledande kalendariefraser (se 6.3.1) isär från analysen av de övriga tids-
adverbialen (6.3.2). Delundersökningen avslutas med en sammanfattande 
diskussion (6.3.3). 

6.3.1  Kalendariefraser 
Rådstugurättens sammankomsttider reglerades i lagen (se 3.1.3). Språkligt 
markeras det datum ett ärende tas upp i rådstugan genom att ett kalendariskt 
tidsuttryck antingen inleder ett ärende, se (135) och (136), alternativt finns 
med i en övergripande rubrik, till vilka de ofta förekommande ärendeinled-
ande nominalfraserna Eodem die och Samma dag syftar tillbaka på, se (137).  

(135) Feria 2:a proxima ante festum sancti Erici translacionis kom erlig man 
Joan Suensson, radman i Stocholm, fultmektoger giord, i borgamestarene 
och radzsins nerwaro, her Magnis Eriksson, her Loduik Vesman, Clemit 
Benctsson och Jenis Mangsson, fore rettin i radzstuffune… (STb 1476) 

(136) Sabbato ante dominicam oculi. Leddes Albrect van Buschen ut upa 
malmen och miste houudet… (STb 1525) 

(137) III februarij 

Wore vpå rådstugen församblede borgmestare, rådhmän sampt menige 
borgerskapet. 

Samme dag kom ther tilstädhes högborne furstinnes och frws, frw 
Cecilies, marggreffuinnes till Baden etc. troo tienare och hoffiunckere 
Balser v. Dischberg, giffuendes tilkänne… (STb 1575) 

Fram till och med 1525 skrivs dagens datum vanligen med latin, som i ex-
empel (136), medan man i texterna från 1550 skrev den inledande års-
angivelsen på latin med arabiska siffror, samtidigt som månad och dag skrivs 
på svenska med siffror, se (138).  

(138) Anno Domini 1550 then 10 dagen vti februarij månådh [sic] åå rettan 
radstuffuu dagh och i menige rådzens nærwaru och åhóra… (STb 1550) 

Även i texterna från 1575 måste datumskrivningen betecknas som i viss mån 
parallellspråkig. Romerska siffror används för att markera datum, medan 
månadens namn skrivs med bokstäver på svenska, se (137). Även det aktu-
ella året skrivs med romerska siffror med den framförställda latinska frasen 
pro anno (Stadzens tänckebock pro anno M. D. LXXV.). Bruket av anno i 
stället för det svenska år finns kvar under hela undersökningsperioden, även 
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om de romerska siffrorna sedermera byts ut mot det arabiska siffersystemet i 
de kalendariska tidsuttrycken från 1600 och 1626.  

Exemplen ovan visar att dateringstypen ändras under perioden från ett 
uttryck för det liturgiska kyrkoåret som i (135), till moderna månadskalend-
ariska tidsuttryck som i (138). Det förändrade förfaringssättet från att namn-
ge till att numrera dagarna, överensstämmer med ett allmänt systemskifte 
som inträffar i svensk offentlig prosa under 1500-talet (Wendt 2012:134). 
Bo-A. Wendt (2012:136–138) menar att systemdateringsskiftet till månads-
kalendariska uttryck i Stockholms rådstuga inträder någon gång innan 1544, 
och att det nya modet initialt inspirerats av renässanslatinet. Att det nya 
förenklade sättet att skriva datum fick ett så pass stort och snabbt genomslag 
inom de kungliga kanslierna tänker sig Wendt beror på en inom statsförvalt-
ningen allmän effektivisering. Jag skulle vilja tillägga att en effektiviserings-
tendens även tydligt går att urskilja inte bara i vilket dateringssystem som 
brukas i tänkeböckerna, utan även i bruket av den anaforiska nominalfrasen 
Samma dag, samt i den övergripande textorganisationen. Från att i hög ut-
sträckning explicit markera dagens datum i varje ärende, se Tabell 15, går 
trenden mot en tydligare textdisposition med tydliga datumrubriker, se 
exempel (137). Detta medför att textelementet dagens datum i allt högre 
utsträckning blir överflödigt. I tänkebokstexterna från 1575, 1600 och 1626 
är följaktligen textelementet i högre utsträckning än tidigare antingen tomt, 
och följaktligen underförstått, se exempel (139) samt Tabell 15, eller, som i 
texterna från 1626, utbytt mot prepositionsfrasen Uti lijka måtto (15 belägg) 
eller adverbfrasen Sammaleedes (13 belägg), som snarare åsyftar aktionen 
”att stå inför rätta” än dagens datum, se exempel (140).  

(139) Kom för rättenn Joenn Karsch wägere… (STb 1600) 

(140) Uti lijka måtto beswärade borgmesterenn Hanns Hendrichssonn sig 
öffuer Hendrich Erichssonn, tollenärenn i Tälge… (STb 1626)  

I Tabell 15 redovisas en fördelning av datumhänvisningar som inleder (i 
stort sett) varje enskilt ärende i undersökningskorpusen.  

Tabell 15. Språkliga realiseringar av datum i inledningen av ärenden i den 
totala materialkorpusen (antal)  

 Kyrkokalendariska  
uttryck 

Månadskalendariska  
uttryck 

Anaforiska uttryck         Totalt 

1476 22 – 48 70 
1499 13 – 79 92 
1525 – – 27 27 
1550 – 41 57 98 
1575 – – 43 43 
1600 – – 49 49 
1626 – – 22 22 
Totalt 35 41 325 401 



 168 

Det som tabellen inte redogör för är när datumet står i ej ärendespecifika 
rubriker, som i exempel (137), vilket förklarar frånvaron av såväl kyrko-
kalendariska som månadskalendariska uttryck. Som framgår är det i stället 
de anaforiska uttrycken Eodem die/Samma dag (i enstaka fall Item) som är 
det i särklass vanligaste sättet att markera datum i textelementet dagens 
datum. Tabell 15 visar även att i de fall som preciserade datumhänvisningar 
används, inträffar skiftet mellan kyrkokalendariska uttryck och månads-
kalendariska uttryck någon gång mellan 1499 och 1550. Resultaten i tabellen 
pekar tydligt på den effektiviseringstendens som Wendt (2012:136–138) 
menar råda inom stadsadministrationen. De anaforiska uttrycken är visser-
ligen populära under hela undersökningsperioden, men det är samtidigt tyd-
ligt att de minskar, och att de icke-anaforiska uttrycken används som ärende-
inledning i texterna endast fram till och med 1550.  

Ett undantag från den allmänna trenden i materialet t.o.m. 1600 är tänke-
boken från 1525. I dessa texter är bruket att inleda ett ärende med dagens 
datum jämförelsevis begränsat med endast 27 belägg på anaforiska uttryck. 
Framför allt är det kortfattade notiser som saknar en ärendeinledande datum-
angivelse. Datumet är i stället underförstått i och med att notisen är inordnad 
under en tidigare angiven datumrubrik.  

6.3.2 Tidsomständighet exkl. kalendariefraser 
I detta avsnitt analyseras uttryck som markerar tidsomständighet. Avsnittet 
är uppdelat i tre delar som var och en fokuserar på relationen mellan tids-
omständighet och faktorerna undersökningsperiod (6.3.2.1), ärendekategori 
(6.3.2.2) och diskursnivå (6.3.2.3). 

6.3.2.1 Tidsomständigheter och undersökningsperiod 
I Tabell 16 redovisas fördelningen av tidsadverbial i materialets olika år-
gångar.  

Tabell 16. Fördelning av tidsomständighetsadverbial per år (andel 
i procent av samtliga T-advl motsvarande år och antal, samt andel 
T-advl/1000 ord) 

 Nominalfras Prepositions- 
fras 

  Adverbfras     Temporal  
    bisats 

    Totalt   T-advl/  
  1000 ord 

1476 4,5 50,0 31,8 13,6 66 1,7 
1499 19,4 38,9 33,3 8,3 36 1,1 
1525 12,8 11,9 46,8 28,4 109 2,0 
1550 2,4 66,4 28,0 3,2 125 1,4 
1575 9,8 29,4 35,8 25,0 204 1,7 
1600 6,4 23,2 53,2 17,2 453 2,2 
1626 5,3 17,6 50,7 25,2 341 2,3 
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Bruket av tidsadverbial kan i texterna från 1476 t.o.m. 1575 beskrivas 
som stabilt varierande, om man ser till andelen tidsadverbial/1000 ord. I 
1600-talstexterna har en observerbar trappstegsliknande ökning skett, vilket 
motsvarar en förväntad kronologisk utveckling. Noterbart är att andelen tids-
adverbial 1525 avviker i och med att bruket närmar sig det i 1600-talstext-
erna (se kommentar nedan).  

Tabell 16 visar att bruket av olika lexikogrammatiska uttryck för tids-
omständighet varken uppvisar stabilitet eller följer en linjär utvecklingslinje. 
Bruket kan snarast beskrivas som stabilt varierande. Vissa förändrings-
tendenser går dock att identifiera. Nominalfraserna är stabilt varierande, med 
en tydlig procentuell ökning 1499. Även prepositionsfraserna kan närmast 
beskrivas som stabilt varierande med en tydlig variation i värdena. Bruket är 
dock generellt högre i texterna från 1476 t.o.m. 1575 än i 1600-talstexterna, 
med undantag för 1525 som avviker med totalt sett lägst andel prepositions-
fraser. Adverbfraserna uppvisar en relativ stabilitet i texterna från 1476 
t.o.m. 1575. I 1600-talstexterna genomgår bruket en tydlig trappstegsökning. 
Andelen adverbfraser 1525 avviker dock åter igen från den allmänna 
tendensen i och med att bruket i högre grad liknar det i 1600-talstexterna. 
Även bruket av temporala bisatser varierar från år till år, men tendensen är 
att bruket är högre i de senare texterna, dvs. 1575–1626, samt 1525. Ett 
något oväntat resultat är dock att andelen temporala bisatser är lägre 1600 än 
1575. Eftersom 1575 saknar Brottmål, och analyser visar att det finns en tyd-
lig koppling mellan flerpartsmål och temporala bisatser (se 6.3.2.2), skulle 
ett mer förväntat resultat vara att andelen är lägre 1575 än 1600. Beläggen på 
temporala bisatser 1575 återfinns dock, med två undantag, inom Tviste- och 
civilmålen, vilket kan förklara att bruket är högt även detta år.  

1550 kännetecknas av ovanligt många prepositionsfraser. 1550 års stads-
skrivare är Blasius Olsson (se avsnitt 2.3.1), och i min undersökning är han 
den skrivare vars texter i högst grad skiljer sig från utvecklingstrenderna i de 
övriga tänkeböckerna, vilket t.ex. återspeglas i bruket att markera datum (se 
6.3.1). Även om jag i denna avhandling inte lägger någon större tyngdpunkt 
på individuella skrivstilar (se dock diskussion i 8.2.4), är det viktigt att 
understryka att flera avvikelser tyder på att individen spelar roll för språk-
bruket. 

Som framgår av tabellen är adverbfrasen, tillsammans med prepositions-
frasen, de vanligaste sätten att tidfästa skeenden. Adverb används i högre 
utsträckning för att språkligt förstärka den narrativa tidsföljden, snarare än 
för att reda ut komplicerade icke-kronologiska tidsrelationer. I linje med 
detta resultat ligger att de narrativa textpartierna i framför allt Brottmål i hög 
utsträckning binds samman med temporala konnektiver. En annan kanske 
mer avgörande faktor är att texterna med tiden blir omfångsrikare, vilket i 
hög utsträckning tycks gynna bruket av adverbfraser. Särskilt i narrativa par- 
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tier med temporal junktur, som med tiden blir vanligare inslag i framför allt 
ärendekategorin Brottmål, används adverbfraser, vanligen då eller sedan, se 
(141).  

(141) Då tappade Marcuus och Carll förste gångenn. Sedan slogo de om, då 
kom wärdenn och Marcuus tillsammann och när dee hade utspelat 
tappade dee. Då lade wärdenn uth dett han bleef schyldig. Sedan begynte 
Marcuus och Carll späla… (STb 1626) 

De syntaktiskt sett komplexare tidsadverbialet temporala bisatser varierar 
något mellan årgångarna, och mönstret är att bruket framför allt är vanligt i 
texterna från 1525, 1575, 1600 och 1626, medan förekomsten är förhållande-
vis låg 1476, 1499 och 1550. Beläggen återfinns nästan uteslutande i 
flerpartsmålen (se avsnitt 6.3.2.2). Att en förhållandevis låg andel temporala 
bisatser realiseras i 1400-talstexterna kan med stor sannolikhet ha att göra 
med att det under perioden inte finns ett behov av att i skrift precisera tids-
förhållanden, särskilt inte i mer komplexa och potentiellt ordrika bisatser. 
Ärendena är över lag kortfattade och informationen knapp. Att beläggen är 
få 1550 skulle i viss mån kunna förklaras med att endast ett brottmål finns 
med i detta material. Källsituationen är dock liknande både 1525 och 1575, 
då åtskilliga belägg på temporala bisatser snarare tyder på att det är andra 
faktorer än bristen på brottmål som påverkar bruket 1550. I detta fall ligger 
det nära till hands att se bruket som ett utslag av individuell variation. Att 
andelen temporala bisatser, med undantag för 1525, är högre mot slutet av 
undersökningsperioden kan tolkas som ett utslag för en med tiden framväx-
ande mer komplex och specificerad rapportering (se 6.3.2.3). Att bruket av 
tidsomständigheter i texterna från 1525 i högre grad liknar bruket i 1600-
talstexterna tyder på att Olaus Petri brukar sig av en prosa som inte blir en 
naturlig del av tänkeboksgenren förrän på 1600-talet.  

Att bruket av mer tidsstrukturerande resurser med tiden ökar ligger även i 
linje med normerande föreskrifter. I 1619 års stadga om städernas admin-
istration fastställs att stadsskrivaren ska ”holla en richtig och klaar stadz-
bock” i vilken ”dagar och tijdher” noggrant ska noteras (se 3.3.4). Det i bör-
jan av 1600-talet observerade ökande bruket av tidsnoteringar kan tyda på att 
föreskrifterna i viss mån kan läsas som en redan påbörjad kodifierad praxis.   

6.3.2.2 Tidsomständigheter och ärendekategori 
I Tabell 17 redovisas de kvantitativa resultaten av hur de grammatiska valen 
för tidsomständighet fördelar sig i tänkeboktextens olika ärendekategorier. I 
tabellen är det tydligt att de olika ärendekategorierna i relativt hög utsträck-
ning realiserar olika språkliga uttryck för tidsomständighet. Särskilt fram-
trädande är skillnaderna mellan de ärendekategorier som utgör enskilda ären-
den, dvs. Inregistreringsärenden och Administrativa mål, respektive flerparts-  
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Tabell 17. Fördelning av tidsomständighetsadverbial per ärendekategori 
(andel i procent och antal, samt andel T-advl/1000 ord) 

 Nominal-
fras 

Preposi-
tionsfras 

Adverb-
fras 

Temporal 
bisats 

Totalt T-advl/ 
  1000 ord 

Inregistrerings- 
ärenden 

5,0 53,6 35,7 5,5 235 1,3 

Administrativa 
ärenden 

10,5 37,1 40,0 5,7 35 1,3 

Brottmål 5,4 17,6 51,7 25,3 387 2,6 
Tviste- och civilmål 7,6 25,0 45,9 21,6 700 2,2 

Kommentar: I tabellen inberäknas ej de ärendeinledande kalendariska tidsuttrycken. 

ärenden, dvs. Brottmål och Tviste- och civilmål. Över lag är bruket nästan 
dubbelt, alternativt dubbelt så utbrett i flerpartsmålen än i enpartsmålen. 
Prepositionsfraser som tidfästande omständighet är ett mer sannolikt val i 
enskilda ärenden än i flerpartärenden, medan adverbfraser, men i synnerhet 
temporala bisatser, är ett mer sannolikt val inom flerpartmålen, särskilt i 
texterna från 1525 samt 1575 och framåt (se Tabell 16). Nominalfraser är 
genomgående relativt sparsamt brukade. Som visas i avsnitt 6.3.1 används de 
i tänkeboken i huvudsak för att markera dagens datum i inledningen till de 
olika ärendena.  

Tidsomständigheter används således på flera olika sätt i tänkebokstext-
erna. Prepositionsfraser används huvudsakligen för att uttrycka olika tids-
bestämda villkor, exempelvis innan 6 vekor, til neste radzstugudag, ifrån 
palmsondagh och till larsmeßo, vp till mårgonen, på samma tidh, till löger-
dagenn. Att i skrift precisera olika typer av tidsvillkor är särskilt viktigt inom 
Inregistreringsärendena, inom vilka prepositionsfrasen i hög utsträckning an-
vänds för att uttrycka tidsbestämda villkor över disposionsrätten till egen-
dom, exempelvis i sin liiffs tiidh, epter sin dödh, til euerdelica ego, epter 
thenne dag och tiill ewig tiid. Dessa typer av tidsvillkorade fraser åter-
kommer med liten variation från år till år, vilket understryker den inne-
hållsliga, likväl som den språkliga, konstansen inom ärendekategorin.   

Adverbfrasen används bland annat som temporala konnektiver i narrativa 
textstrukturer för att påvisa temporal struktur och progression, se exempel 
(142) och (143), vilket kan förklara varför de är mer vanliga i flerpartsmålen 
än i enpartsmålen (adverbfrasen är markerad med kursiv).   

(142) Då tappade Marcuus och Carll förste gångenn. Sedan slogo de om, då 
kom wärdenn och Marcuus tillsammann och när dee hade utspelat 
tappade dee. Då lade wärdenn uth dett han bleef schyldig. Sedan begynte 
Marcuus och Carll späla… (STb 1626) 

(143) Samma dag kom Tomos gulsmidt och talade upa then tompt Peder Hard 
köpte aff hustru Sigrid, och kastade en rigensk gyllen upaa disken och 
sagde sich vare nermer til at köpa henne. Tha suarade Peder, at inthet 
ville han haffue tomptena, om han matte icke rätzliga köpa henne. Tha 
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vart thet ransakat, at epter thet Tomos var ey nermere skyld ther til än 
Peder Hard, ty inghen aff them var skyl ther til, tha dömdes tompten 
Peder Hard til, som henne köpt och betalet haffde, doch saa at han skulle 
ey bygia honom til skade. Och baade borgamesterene at Tomos skulle 
taga i ghen sijn gyllene, men han ville icke. Tha bad Peder at secretarius 
skulle taga honom til scriffuerelön, och sagde: vinder han tomptene, tha 
vil jach vel betale honom sijn gyllene. Ther med togh secretarius 
gyllenen upa samma reginskapen. Peder Nielson giffuer inthet i ghen thet 
han togh i Nörrebotn. (STb 1525) 

Skillnaden mellan textexemplen ovan är att exempel (142) är ett textutdrag i 
vilket en tillfrågad person i rätten återberättar en händelse som inträffat före 
rådstugudagen, medan exempel (143) är ett ”helt” ärende. Den temporala 
struktur som signaleras genom bruk av adverbfraserna då/tha och sedan re-
fererar således till två skilda tidsramar – i (142) är tidsramen en tidigare tid 
än tiden för rådstugans sammankomst, medan referenstiden i exempel (143) 
utgörs av rådstugans tidsram. Det framgår alltså inte vilken tid som refereras 
av tidsomständighetens egen beskrivning, utan referenstiden framgår utifrån 
textsammanhanget och med hjälp av tidigare nämnda tidsadverbial, exem-
pelvis Samma dag i exempel (143). Tidsadverbialet tha plockar alltså upp 
tidsvillkoren i föregående sats. 

Till skillnad från adverbfraserna så framgår tidfästningen i de temporala 
bisatserna i viss mån tydligare utifrån sin egen beskrivning: När thet alt ran-
sakat var tha/När han for til Finland/seden förnempde Jacob Kock war aff-
liden och arffuet föll/strax när han war tilbake kommen ifrå högztbemälte 
dröttningen.  

De temporala bisatserna förekommer framför allt i ärendekategorierna 
Brottmål och Tviste- och civilmål på diskursnivå 2 och 3 för att tydligare 
precisera när ett skeende inträffat i förhållande till ett annat (strax när han 
war tilbake kommen ifrå högztbemälte dröttningen), eller för att utöver tid 
ange någon typ av juridiskt central omständighet (seden förnempde Jacob 
Kock war affliden och arffuet föll). En annan möjlig anledning till varför 
användningen av temporala bisatser ökar i flerpartsmålen är att temporala bi-
satser möjliggör en annan aktör än den textgrammatiskt tematiserade att fram-
träda (t.ex. som subjekt i bisatsen). Utmärkande för flerpartsmålen är just att 
fler personreferenter är inblandade som aktörer (jfr kap. 5). Det ökade kom-
munikativa behovet av att uttrycka ovanstående omständigheter leder alltså 
till nya textstrategier. 

Vissa grammatiska val är alltså mer sannolika i vissa ärendekategorier än 
i andra. Variationen i språkanvändningen är inte godtycklig utan funktionellt 
motiverad utifrån olika kommunikativa behov. 
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6.3.2.3 Tidsomständigheter och diskursnivå 
I Tabell 18 presenteras de sammanställda resultaten från analysen av tids-
omständighetsadverbial kopplat till undersökningsmaterialets tre diskurs-
nivåer.  

Tabell 18. Fördelning av tidsomständighetsadverbial per diskursnivå 
(andel i procent och antal, samt andel T-advl/1000 ord) 

 Nominal- 
fras 

  Preposi- 
  tionsfras 

   Adverb- 
   fras 

 Temporal  
 bisats 

  Totalt   T-advl/ 
1000 ord 

Diskursnivå 1 8,3 35,0 44,4 12,2 360 1,2 
Diskursnivå 2 6,5 20,7 48,8 24,0 882 2,5 
Diskursnivå 3 3,3 13,3 65,0 18,3 60 2,1 

Resultaten visar att det finns vissa skillnader i vilken typ av tidsomständ-
ighet som realiseras i de olika diskursnivåerna. Adverbfrasen är genom-
gående det vanligaste tidsadverbialet, och i hög grad det prefererade valet i 
diskursnivå 3. Temporala bisatser är som mest utbrett inom diskursnivå 2. 
Andelen tidsomständighetsadverbial per 1000 ord visar även att andelen 
belägg är större i diskursnivå 2 och diskursnivå 3. Inom diskursnivå 3 real-
iseras tidsomständigheter i högre grad genom det deiktiska närhetsadverbet 
nu, se exempel (144), medan det deiktiska avståndsadverbet då i högre ut-
sträckning används inom diskursnivå 1 och 2, även om nu även förekommer 
inom dessa diskursnivåer, se (145) och (146).  

(144) [DISKURSNIVÅ 3] Gudh förlåthe idher hurw i hafue sändt migh vth at 
truga idher hästar till, nw hafuer iagh giordt schadha… (STb 1600) 

(145) [DISKURSNIVÅ 2] Och bleffue nu theße gode män, nemligen Peder 
Jönson, Jacob Jffuerson, Oluff Gregerson och Jöns Hinrichson, rådmän, 
förordnede och tilskickede vtaf rådstugen att skiffte och iäncke all hus 
och faste grundh emillen för:ne Nilz Larson och hustru Margrete, Jacob 
Kockz efftherleffuersche. (STb 1575) 

(146) [DISKURSNIVÅ 1] Haffde och for naaghon tijdt sidhen vijd pass tu aar 
Karl gulsmidt och Lasse Biörson, Lasse Tordsons barns formyndere, 
standit for rette och uplatit for:de Mattes Larenson thet forberörde huss, 
som han nu sielff udi siter, huilkit huss Peder Martinson haffde sat Lasse 
Tordson til pant for 400 marc. (STb 1525) 

Ett mer utbrett bruk av tidsadverbet då kan dock framför allt kopplas till 
diskursnivå 1 och 2, se (147) och (148).  

(147) [DISKURSNVIÅ 1] Då swarade Cabelio: [DISKURSNVIÅ 2] War ich 
swäre nitt, es ist mein gebrauch nichtt. (STb 1626) 

(148) [DISKURSNVIÅ 2] Och i samma tumult slächtes liuusett uth, och Carll 
låp baak om sängenn, där Sigfridh smeedh lååg och såff, och giömde 
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widh huffwudgärdenn. Då kom hann (: Marckus :) efter honom med een 
hammar och slog till i mörckret och oförseendes drabbade Sigfridh 
smedh. (STb 1626) 

Det ligger i linje med resultaten av fördelningen av tempusformer i de olika 
diskursnivåerna, där diskursnivå 1 och 2 i högre utsträckning än diskursnivå 
3 etablerar en tempusgrammatik som markerar distans. Resultaten pekar mot 
att de olika diskursnivåerna till viss del är utslag av olika register, i vilka 
språkliga resurser för närhet i högre grad realiseras i diskursnivå 2 och 3 än i 
diskursnivå 1.   

6.3.3 Sammanfattande diskussion: tidsomständighet 
Analyserna av tidomständighet visar tydligt att språkliga uttryck för att ex-
plicitgöra och precisera tidslig betydelse varierar i materialet. Variationen är 
dock inte slumpartad, utan kan i huvudsak härledas till faktorerna under-
sökningsår, ärendekategori och diskursnivå. Framför allt tycks ärende-
kategori och diskursnivå påverka hur de grammatiska valen fördelar sig i 
texterna. Men även tidsfaktorn tycks ha viss inverkan på den lexiko-
grammatik som realiseras. Resultaten visar att särskilt Olaus Petris prosa 
avviker från den tidstypiska genom att i högre utsträckning uppvisa likheter 
med den prosa som slår igenom i tänkeboken under början av 1600-talet. En 
slutsats är att den diakrona variationen tyder på en viss individuell inverkan, 
men att verksamheten ändå tycks vara en starkare faktor.  

Syntaktiskt mer komplexa uttryck för tidsomständigheter, i synnerhet 
temporala bisatser, realiseras i högre utsträckning i undersökningsmaterialets 
senare delar. Bruket kan tydligt kopplas till flerpartsmålen.  

Bruket av adverbfraser, men även till viss del bruket av temporala bi-
satser, gynnas av diskursnivå 2 och 3. Att beläggen på dessa två typer tids-
adverbial är särskilt högt i flerpartsmålen kan alltså till viss del förklaras 
med att det främst är i dessa ärendekategorier som diskursnivå 3 realiseras. 
Att andelen adverbfraser och temporala bisatser även är hög i texterna från 
1525, dvs. i texter som inte är särskilt långa, visar att det inte alltid är ären-
denas längd (dvs. antal ord) som i sig gynnar en ökad andel adverbfraser 
och/eller temporala bisatser.     

Resultaten pekar mot att det förvaltningsspråk som utvecklas i tänkeboks-
texterna blir allt mer innehållsrikt och diversifierat med tiden, både lexiko-
grammatiskt och semantiskt. Ur ett ideationellt perspektiv visar analysen av 
tidsomständigheter att texterna med tiden ger något olika svar på frågan när? 
Sett ur denna synvinkel kan ett ökat bruk av temporala bisatser tolkas som 
att det med tiden finns ett ökat kommunikativt behov av att precisera och 
explicitgöra tidslig betydelse, särskilt inom flerpartmålen. Samtidigt kan 
bruket av temporala bisatser ses som en framväxande resurs i återberättandet 
av vad som hänt i en tid före rådstugans tid, vilket leder till en mer hypo-
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taktisk struktur som bidrar till att fokusera ett visst innehåll och göra annat 
till bakgrund. Sett i ett vidare perspektiv pekar även detta resultat mot att 
språklig precision växer fram som ett juridiskt språkbruksideal under tidig-
modern tid, ett språkbruksideal som i dag kan sägas vara karaktäriserande 
för den juridiska prosan (Mellinkoff 1965). 

6.4 Sammanfattande diskussion 
Resultaten kan i korthet sammanfattas enligt följande. Allmänt sett ökar nu-
tidsystemets tempusformer, temporala bisatser och enkla adverb. Det beror 
framför allt på utvecklingen av diskursnivå 2 och 3, men också på ökat 
behov av att reaktualisera rådstugans händelser i läsarens NU. Genom ett 
ökat bruk av nutidstempus upprättas närhetsskapande drag mellan de aktörer 
som är inblandande i rådstugans händelser i ett tidsligt DÅ och de läsare som 
av olika skäl tar del av den skriftliga representationen i ett för läsaren tidsligt 
NU. Den diakrona utvecklingen ser dock olika ut i de olika ärendekatego-
rierna, vilket visar att de delvis utvecklar egna register utifrån de olika spe-
cifika kommunikativa behoven. Att resurser för att uttrycka närhet ökar med 
tiden kan relateras till en annan syn på den juridiska textens funktion. Det 
innebär bland annat att de talspråksimiterande dragen blir fler med ökad 
skriftkultur. Varför 1525 kontra 1600 och 1626 uppvisar liknande tendenser 
kan bero antingen på att 1525 års skrivare Olaus Petri har en modernare 
rättsuppfattning eller att han var en vanare skribent (se 8.2.4). 
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7 Lexikala uttryck  

Ett återkommande resultat i kapitel 4, 5, och 6 är att delvis olika register an-
vänds i olika ärendekategorier och diskursnivåer. Register är i viss mån en 
fråga om stil, och i kapitel 7 undersöks därför tre lexikala stildrag som i olika 
mån kännetecknar olika register: juridiska pronomen, ordpar och nominal-
iseringar.  

7.1 Utgångspunkter för analyserna av lexikala 
särdrag 
De texter och genrer som inom den språkhistoriska forskningen brukar 
definieras som kanslispråkiga utgör en relativt heterogen grupp av medeltida 
texter och genrer såsom diplom, författningar, kungörelser, rättegångsproto-
koll, jordeböcker etc. Den gemensamma nämnaren är att de har ett rättsligt 
eller administrativt innehåll, och att de kan kopplas till någon form av för-
valtningsverksamhet. På så sätt kontrasterar de mot andra på folkspråket 
framväxande genrer och stilarter under fornsvensk tid, t.ex. lagtexter, vers-
romaner och religiös prosa. I traditionella språkhistoriska stilbeskrivningar 
understryks ofta den inneboende variationen i kanslitexter – variationer som 
antas bero både på individen och på tiden (Pamp 1971:217, Wessén 1979: 
115). Samtidigt nämns sammanbindande stilistiska drag som bundenheten 
vid formler, förekomsten av en tung och invecklad satsbyggnad, beroendet 
av utländska förebilder (företrädesvis latinska och lågtyska) och upptagandet 
av främmande ord (Holm 1967:73–77, Bergman 1968:95, Pamp 1971:217–
227, Wessén 1979:104, 115, Moberg 1989:22). Pamp (1971:219–224) är 
mer specifik och nämner förekomsten av så kallade juridiska pronomen, 
bruket av pleonasmer (variation) och hopning samt verbalabstrakter som 
typiska stildrag.  

I kapitlet undersöks de tre lexikala resurserna juridiska pronomen, ordpar 
och verbalabstrakter/nominaliseringar som kan antas representera ett mer 
komplext språkbruk, och som därför kan antas säga något om den språkliga 
utvecklingen i tänkeböckerna. Juridiska pronomen kan i hög utsträckning 
ses som ett specifikt genredrag inom kansliprosan. Semantiskt sett är de rela-
tivt okomplicerade, men de används för att öka den språkliga precisionen i 
texterna. Ordpar kan snarare tolkas som tidstypiskt än som genretypiskt. 
Funktionen är att ringa in specifika betydelser av relativt komplicerad kog-
nitiv art. Ett annat sätt att undersöka kognitiv och semantisk komplexitet i 
språk är att analysera nominaliseringar. Nominaliseringar kan varken be-
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tecknas som stilspecifika eller tidstypiska, utan de kan snarare tolkas som ett 
mer generellt utslag av mer komplex prosa.  

Valet av dessa tre lexikala analysvariabler grundar sig i tidigare forskning 
om fornsvensk och nysvenskt språkbruk i allmänhet, och kanslispråk i syn-
nerhet. Syftet med kapitlet är att försöka ringa in om och hur dessa lexikala 
resurser utnyttjas för att uttrycka mer komplexa betydelseförhållanden i 
undersökningsmaterialet. Är det en professionalisering som slår igenom med 
ett mer specialiserat språkbruk, eller utnyttjas allmänspråkets resurser för att 
uttrycka betydelse? Ett ytterligare syfte är att undersöka huruvida det finns 
det ett samband mellan ovannämnda variabler och de för undersökningen 
centrala oberoende variablerna ärendekategori, diskursnivå och tid.  

Till skillnad från andra kapitel undersöker jag här tänkeboksspråket med 
startpunkt i formkategorier, inte betydelseförhållanden. Delstudien får därför 
en mer stilhistorisk prägel. Det grundläggande synsättet är dock funktionellt, 
liksom i andra kapitel. Hur tas språkliga resurser i bruk för olika uttrycks-
behov?   

7.2 Juridiska pronomen 
I detta avsnitt ligger fokus på analys av juridiska pronomen. Avsnittet är 
uppdelat i två delar: tidigare forskning och definition (7.2.1) och analys 
(7.2.2). 

7.2.1 Tidigare forskning och definition 
Inom den språkvetenskapliga forskningen är det främst i traditionella över-
siktliga språkhistoriska stilbeskrivningar som förekomsten av juridiska pro-
nomen uppmärksammas. I Svensk språk- och stilhistoria nämner Pamp 
(1971:219) orden forscrifne, forsaghde och fornæmde och beskriver dessa 
kort och gott som ”[t]ypiska kanslispråksord med hög frekvens”. I den något 
tidigare Kortfattad svensk språkhistoria (1968) kommenterar Bergman be-
läggen på de juridiska pronomen epterschreffna, forscreffna och for:da i ett 
diplom från 1401, och härleder bruket till den latinska brevtraditionen. De 
latinska motsvarigheterna menar Bergman (1968:69) vara: epterschreffna – 
lat. infrascriptus alt. infranominatus; forscreffna – lat. suprascriptus alt. 
supranominatus; for:da (fornempda) – lat. prescriptus, predictus, prefatus, 
pretactus. Prefixet for- i de svenska varianterna vittnar även om ordens låg-
tyska ursprung. I övrigt är Bergman (1968:95) lika kortfattad som Pamp och 
skriver att ”s.k. juridiska pronomina” hör till kanslispråkets stilart, och det är 
vanligt att man använder sig av de förkortade varianterna för:ne (förskrivne) 
och förbe:de (förbemälde).  

I handboken Riktig svenska berör Erik Wellander fenomenet i samband 
med sin redogörelse för kanslispråk. Enligt Wellander (1973:43–44) har jur-
idiska pronomen funktionen att förtydliga och variera språkbruket, och de 
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brukas vanligen i betydelsen av denna eller i stället för bestämd artikel. 
Wellander använder inte beteckningen juridiska pronomen, och han disku-
terar samtida språkbruk, inte dåtida.  

Även inom den juridiska forskningen är juridiska pronomen mycket 
knapphändigt behandlat. Detta kan förstås i ljuset av att det inte längre är en 
del av ett levande juridiskt språkbruk, utan snarare ett arkaiserande stildrag 
(Mårten Schultz, e-brev, 2014-10-15). Jag har inte till syfte att undersöka när 
bruket upphörde. Jag kan däremot konstatera att Louis De Geer redan på 
1800-talet ondgör sig över stildraget, som han menar skapar mer språklig 
förvirring än klarhet. Enligt De Geer ([1853] 1985:7) är funktionen den-
samma som hos språkets allmänna pronomen, men med den skillnaden att de 
juridiska pronomenen kan användas på ett längre avstånd från koreferenten 
än vanliga pronomen.  

Även om juridiska pronomen bara nämnts i förbigående i tidigare forsk-
ning, tycks det åtminstone råda någon form av konsensus kring vad som bör 
betecknas som ett juridiskt pronomen, samt att konstruktionen är typisk för 
kansliprosan, även om det förekommer inom andra genrer. I K. F. Söder-
walls Ordbok öfver svenska medeltidsspråket (1884) finns exempelvis be-
lägg på ordet forscreffne i flera källskrifter av icke-juridisk art, bland annat i 
Heliga Birgittas uppenbarelser, Vadstena Kloster-Reglor, Svenska Medel-
tidens Bibel-Arbeten och Ett Forn-Svenskt Legendarium. Däremot saknas det 
systematiska undersökningar om det faktiska bruket i medeltida och i tidig-
moderna källor. Som Bergman (1968:95) påpekar bör man se bruket av 
juridiska pronomen i svenska kanslitexter i ljuset av en kontinental brev-
tradition. Att flertalet av de i den svenska kansliprosan förekommande jurid-
iska pronomen bildas med prefixen be- och for- vittnar även om deras låg-
tyska härkomst, men de är alltså ytterst hämtade från latinet. 

I den tidigare forskningen görs vissa ansatser att ringa in begreppet och 
funktionen hos juridiska pronomen, men eftersom dessa försök både är en 
aning svävande och allmänt hållna, finner jag det motiverat att precisera 
vilken kategori av ord som kan definieras som juridiska pronomen. I (149) 
och (150) ges typexempel på hur juridiska pronomen (markerade i kursiv) 
används i undersökningsmaterialet. 

(149) Sabbato sancte trinitatis kom Staffan beltare fore rettin, fultmektoger pa 
Peder i Elffwenäs vegna, och loth vpp Laurens botnakarll alth thet arff, 
som for:na Peder i Elffwenäs tilfioll epter for:na Laurens botnekarlls 
hustrv Ingride, Gudh henne nade, alth samans fritt ok qwith, obehindrat 
epter thenne dag fore hwars mans tiltal til ewig [tidh]. (STb 1476) 

(150) Samme dag blef affsagdt för rätte emillen Peder Matzson rådman och 
Torkil Birgeson vnderstallmästere vm en tompt vpå Norre malm, som 
framlidne M. Hans, biscop i Westerås, hade en gårdh vpå och förnempde 
Torkil nu haffuer sin gårdh vpå, att effther thet Kong:e M:tt, wår aller-
nådigiste konung och herre, hade gunsteligen skäncht samme Torckil 
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förbemälte tompt, therföre kunne man icke nu här i rätten döme therum. 
(STb 1575)  

I exempel (149) finns två belägg på juridiskt pronomen: for:na, for:na 
(eventuellt tre om man räknar med attributet thenne), och i exempel (150) 
finns två belägg: förnempde, förbemälte (eventuellt fem om man räknar med 
attributen Samma, framlidne, samma, se definitionsdiskussion nedan). Ut-
ifrån exemplen kan vi dra flera slutsatser om det juridiska pronomenets 
grammatiska status: 1) det fungerar syntaktiskt som ett framförställt adjek-
tivattribut i en nominalfras,68 2) det fungerar som attribut till både animater 
(ex. förnempde Torkil) och inanimater (ex. förbemälte tompt), 3) det är till 
formen ett particip, 4) de innehåller ett förled eller ett prefix, 5) det används 
huvudsakligen inte självständigt,69 6) de används i semantiskt definit nomi-
nalfras, 7) nominalfrasen som det ingår i har en (i huvudsak) anaforisk an-
vändning.70 Ur ett funktionellt perspektiv kan de beskrivas som en sorts text-
uella fokusmarkörer.  

Man kan alltså definiera ett juridiskt pronomen som ett particip som syn-
taktiskt fungerar som ett framförställt adjektivattribut i en animat/inanimat 
definit nominalfras med anaforisk referens. I mångt och mycket motsvarar 
de alltså de particip som i SAG (2:621–623) benämns som pronomen-
liknande particip, vilka främst används i neutralt och formellt skriftspråk.  

En matris med definitionskriterier och exempel skulle kunna se ut som i 
Figur 17. 
 

 förnempde framlidne thenne samma 
Formkrav: particip+förled/prefix ja ja nej nej 
Syntaxkrav: adjektivattribut ja ja ja ja 
Betydelsekrav: anaforisk referens ja nej ja ja 

Figur 17. Definitionskriterier för juridiska pronomen 

Utifrån matrisen blir det tydligt att adjektivattributen framlidne, thenne 
och samma som finns i exempel (149) och (150) inte uppfyller alla upp-
ställda kriterier för ett juridiskt pronomen. Typen framlidne saknar anaforisk 
referens och kommer därför inte att behandlas ytterligare i diskussionen.  

Däremot är det intressant att vidare diskutera adjektiviska pronomen av 
typen thenne och samma. Dessa pronomen har syntaktiskt och betydelse-
mässigt samma funktion som ett juridiskt pronomen, men måste utifrån sin 
                                                      
68 I undersökningsmaterialet har jag funnit ett enda belägg på när ett juridiskt pronomen står 
som efterställt attribut: Henrik myntare for:ne (1476).  
69 I materialet finns 10 belägg av typen Tesse epterschriffne stodo redabone ath swäria medh 
for:na Joan Styngh… (STb 1476), vilket visar att juridiska pronomen även syntaktiskt kan 
fungera som ett huvudord till det definita attributet denna i de fall denna används kataforiskt.  
70 Som framgår av ovanstående not finns 10 belägg på juridiska pronomen (epterschriffne) där 
syftningen snarare är kataforisk än anaforisk. Eftersom en övervägande majoritet av alla jurid-
iska pronomen ändock har anaforisk syftning, väljer jag att, med detta förbehåll, att se ana-
forisk syftning som ett betydelsekrav, se Figur 17.  
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språkliga form anses tillhöra allmänspråkets domän. Bruket av thenne/ 
samme är relativt utbrett i materialet, vilket gör det motiverat att även in-
begripa dem i analyser och diskussion. Om analyserna visar att andelen 
thenne/samme ökar med tiden, är det även relevant att diskutera huruvida 
detta bör tolkas som ett resultat av en minskad specialisering, eller om det 
tvärtom innebär att vardagsspråkets resurser tas i anspråk för att utveckla en 
mer specialiserad och fackspråklig prosa.  

7.2.2 Analyser: juridiska pronomen 
Juridiska pronomen har i tidigare forskning omnämnts som en relativt vanlig 
språklig konstruktion i kansliprosan, med en stark förankring i diplom-
språket. En arbetshypotes är följaktligen att språkdraget har en mer naturlig 
hemvist i de ärenden som i högre grad bygger på diplomets texttradition, 
dvs. de texter som i denna avhandling kategoriseras som Inregistrerings-
ärenden. Ett resultat som pekar på en mer spridd användning skulle kunna 
motivera slutsatser om språklig specialisering och de juridiska pronomenens 
ställning som en levande funktionell språklig resurs för att manifestera olika 
typer av juridisk betydelse.  

Utöver att undersöka hur bruket förändras över tid och eventuell koppling 
mellan bruket av juridiska pronomen och ärendekategorier, görs en under-
sökning om eventuellt samband mellan juridiska pronomen och diskurs-
nivåer. Ett förmodat resultat är att juridiska pronomen endast realiseras inom 
diskursnivå 1 och 2, dvs. de nivåer som på det tydligaste sättet innefattas av 
den rättsliga praktiken.   

För att kartlägga bruket av juridiska pronomen har jag excerperat hela 
undersökningsmaterialet, dvs. ca 76 300 ord fördelade över 700 ärenden. I 
mina analyser har jag prövat sambandet mellan bruket och variablerna tid, 
ärendekategori och diskursnivå.  

Med ovannämnda kriteriematris har analysen inte medfört några större 
metodologiska problem. I analyserna har jag både markerat de ord som ut-
ifrån matrisen kan definieras som juridiska pronomen, och de ord som snar-
are kan definieras som allmänspråkliga och utgörs av adjektiviska pronomen 
av typen denna, se (151), och samma, se (152) (min kursivering): 

(151) Der woro och 2 borgare som och klagedhe till denne Suänn Esbiörnßonn 
om wåldh och oförrät, som hann medh flere andre sine stallbrödher 
hafuer giordt them, men efter the andre som medh honom i flock och fara 
warit hafwa icke wore tilstädhes, blef thet vpskutidh till nästh-
kommandhe måndagh då skall bådhe denne Suänn, och the andre hans 
stallbrödher suare deße borgare till rätte huadh the them kunne hafue 
tilltale. (STb 1600) 

(152) Och efter samma huus är egenom dän skadelige wåådeeldh, som stadenn 
uti detta förledne åhr öfuergick, afbrändt, hafuer wällachtad Jörenn 
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Jerner sålldt och uplåtett bemelte Cortt Wittholt samma tompt och 
lägennheet igen […]. (STb 1626) 

Excerperingarna innehåller vissa begränsningar. I analysen av samma har 
enbart nominalfraser som inte har ett tidsrefererande huvudord analyserats, 
vilket innebär att inledande datumangivelser av typen Samma dach dømpdes 
Kaderin Oleffs dotther inte finns med. Denna begränsning är motiverad av 
att juridiska pronomen aldrig används attributivt i tidsrefererande uttryck i 
mitt material – en medräkning skulle således medföra ojämförbara resultat.   

Analysen av juridiska pronomen visar på ett tämligen varierat bruk – både 
i förhållande till beläggens spridning i materialet och till vilken typ av jurid-
iskt pronomen som brukas. I Tabell 19 ges en sammanställning av vilka vari-
anter av juridiska pronomen som används i undersökningsmaterialet fördelat 
över tid. 

Tabell 19. Fördelning av juridiska pronomen per år (antal och andel/1000 
ord) 

Juridiska pronomina 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 Totalt 
bemellte – – – – – – 59 59 
benemde – – 2 – – – – 2 
epterscriffne / epter:ne 4 – 1 – 1 4 – 10 
förbemellte / förb:te – – – 8 27 5 7 47 
forberörde – – 1 – – – – 1 
for:na/ for:ne 21 12 2 69 84 3 – 191 
förnempde / for:de – 7 31 10 141 23 – 212 
meerbem:te – – – – – – 1 1 
offtebemälte  – – – – 12 2 10 24 
offtenempde – – – – 22 – – 22 
ofuanbemellte – – – – – – 2 2 
Totalt 25 19 37 87 287 37 79 571 
Andel/1000 ord 0,6 0,6 0,7 1,0 2,3 0,2 0,5 – 

I undersökningsmaterialet används 11 olika varianter av juridiskt pro-
nomen, av vilka fem även har en förkortad variant. De från latinet sprungna 
varianterna for:na/for:ne och förnempde/for:de är vanligast, och har även 
störst spridning i materialet.  

Tabell 19 visar framför allt två resultat. För det första är andelen juridiska 
pronomen/1000 ord relativt jämn under perioden, men med en plötslig topp i 
mitten och framför allt i senare delen av 1500-talet. Bruket skiljer sig även åt 
i texterna från 1600, då andelen är påtagligt låg. För det andra visar tabellen 
att andelen juridiska pronomen och antalet varianter inte nödvändigtvis kor-
relerar med varandra. I fråga om antalet varianter som används i de olika 
årgångarna blir det tydligt att det sker en kronologisk utveckling i texterna i 
och med att variationsrikedomen ökar med tiden. Av 11 olika varianter på 
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juridiska pronomen används knappt hälften (5 stycken) enbart i texterna från 
den senare delen av undersökningsperioden (1575, 1600 och 1626). Varia-
tionen bland juridiska pronomen mot slutet av perioden indikerar att kon-
struktionerna används som en levande språklig resurs under hela undersök-
ningsperioden, även om bruket varierar. Det som i början av perioden kan 
tolkas som en stilistisk schablon från brevtraditionen med liten stilistisk 
variation, blir med tiden blir en resurs för att i viss mån precisera och ny-
ansera juridiska betydelser inom tänkeboksprosan.   

Som jag tidigare nämnde kan juridiska pronomen som stilfigur härledas 
till den kontinentala diplomtraditionen. De texter i tänkeboksmaterialet som 
tydligast bygger på denna tradition är ärenden om fastighetsöverlåtelser, 
testamenten, uppbud etc., dvs. Inregistreringsärenden.  

Tabell 20. Fördelning av juridiska pronomen per ärendekategori och år 
(andel/1000 ord och antal) 

 
 

Inregistrerings- 
ärenden 

Administrativa 
ärenden 

    Brottmål Tviste- och  
civilmål 

Totalt 

1476 1,2 0,6 0,2 0,5 25 
1499 0,8 – 0,3 0,5 19 
1525 1,2 – 0,2 0,7 37 
1550 1,2 – 2,5 0,6 87 
1575 2,4 – – 2,5 287 
1600 1,0 0,3 0,1 0,1 37 
1626 1,5 0,1 0,1 0,4 79 

Juridiska pronomen är generellt frekventast i Inregistreringsärendena (se 
Tabell 20). Detta kan förklaras med ärendekategoris tydliga förankring i 
diplomtraditionen, men även av ett kommunikativt behov av exakthet och 
entydighet i komplexa beskrivningar. Till skillnad från de övriga ärendekate-
gorierna minskar inte heller förekomsten av juridiska pronomen i Inregi-
streringsärendena mot slutet av undersökningsperioden, utan bruket snarare 
ökar i texterna från 1626. Det understryker att texterna i denna ärende-
kategori i högre utsträckning än de övriga texterna bygger på en uniform 
textnormstradition med en konventionaliserad, och även funktionell, uppsätt-
ning språkdrag (jfr resonemang i Carlquist 2000:112). Tabell 20 visar även 
att juridiska pronomen helt saknas i de Administrativa målen från 1499 till 
och med 1575. Beläggen är även mycket få i de övriga årgångarna med totalt 
sex belägg. Konstruktionen tycks inte vara funktionellt motiverad i dessa 
texter eftersom de generellt är kortfattade med begränsad upprepning av 
referenter. 

Resultaten för 1575 skiljer sig på flera punkter från de övriga årgångarna. 
Dels är andelen juridiska pronomen markant högre i dessa texter, dels är 
juridiska pronomen i denna årgång något vanligare i tviste- och civilmålen 
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än i inregistreringsärendena. I exempel (153) illustreras det i jämförelse ym-
niga bruket av konstruktionen.   

(153) Och althenstundh oftenempde hustru Karin och hennes shon [sic!] Daniel 
Joenson haffue efther en förestaffuedh eedh huar för sig synnerligen 
widh Gudh alzmechtig och hans helige ordh lagligen sworit, tilstådt och 
bekendt, att saken haffuer sig aldelis så i sanning vm offtebemälte tompt 
och boder, therföre haffue wälbemälte stadthållere sampt the andre för:ne 
gode män icke i någen måtte wist att förandre then doom, som then 28 
dag februarij sades vdaf vpå Stockholmz rådstuge emillen förnempde 
Oluff Gregerson och Bengt Bränning, vthen ännw såsom tilförende för 
rätt och rättwyst anseedt, att offtenempde Oluf Gregerson må och schall 
niuthe, bruke och behålle för:ne tompt och boder, till thes han får sin 
fulle betalning vtaf för:ne hustru Karin Erichzdotter eller hennes 
erffuinger […]. (STb 1575) 

Att bruket är tätt i jämförelse med de övriga årgångarna pekar mot ett indi-
viduellt språkbruk med preferenser för denna stilfigur, nästan oberoende av 
ärendekategori. Det ligger alltså nära tillhands att förklara detta avvikande 
höga värde som ett individuellt, snarare än ett stilspecifikt, skrivardrag.  

Tabell 20 visar att bruket i de tre övriga ärendekategorierna generellt sett 
är lägre mot slutet av perioden, medan det i början av perioden är relativt 
stabilt, särskilt i flerpartsmålen. Det tyder på att juridiska pronomen med 
tiden marginaliseras, vilket på ett sätt är ett förvånande resultat med tanke på 
deras funktion att förtydliga och öka den språkliga precisionen. Detta resultat 
går alltså stick i stäv med att den allmänna preciseringstendens som jag kun-
nat påvisa i andra delundersökningar (jfr t.ex. 5.2.6.1), även om bruket av 
flera olika varianter av juridiska pronomen (se Tabell 19) till viss del be-
kräftar denna trend.  

En förklaring är att juridiska pronomen visserligen kan ses som ett lev-
ande språkdrag under hela undersökningsperioden, men att bruket framför 
allt är koncentrerat till en typ av ärendekategori, Inregistreringsärenden, 
vilket är särskilt tydlig mot slutet av perioden. Bruket håller sig alltså stark-
ast i de texter som på tydligast sätt bygger på en äldre och i flera avseenden 
konventionaliserad texttradition. Däremot ter sig detta sätt att i texten mar-
kera anaforisk referens med tiden omotiverat i den kansliprosa som i högre 
grad än Inregistreringsärendena lägger fokus på att återberätta vad som sagts 
och gjorts, snarare än på invecklade redogörelser av släktförbindelser och 
tomtlägen. Den textuella funktion som dessa juridiska pronomina har, ersätts 
med andra lexikogrammatiska uttryck, exempelvis adjektiviska pronomen 
som samma och denna (se Tabell 21).  

Analyser visar att allmänspråkets samma och denna i de senare texterna 
brukas med samma funktion som juridiska pronomen, dvs. att markera redan 
introducerade referenter i texterna. Bruket är relativt begränsat i de medel-
tida texterna, och har sedan en topp i texterna från 1550, dvs. samma år som 
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Tabell 21. Fördelning av samma och denna per år (antal och andel/1000 
ord) 

 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 Totalt 
samma 5 10 5 36 107 82 58 303 
denna – 1 2 32 15 68 42 160 
Totalt 5 11 7 68 122 150 100 463 
Andel/1000 ord 0,6 1,3 0,4 3,6 3,0 2,8 2,6 – 

toppen för juridiska pronomen (se Tabell 19), för att sedan minska i de 
senare texterna. Men bruket är samtidigt mycket högre fr.o.m. 1550 än vad 
det är i texterna t.o.m. 1525. 

Fördelningen av samma/denna kopplat till ärendekategorier visar flera 
intressanta resultat, se Tabell 22.  

Tabell 22. Fördelning av samma/denna per år och ärendekategori 
(andel/1000 ord och antal) 

 
 

Inregistrerings- 
ärenden 

Administrativa 
ärenden 

       Brottmål    Tviste- och    
   civilmål 

Totalt 

1476 0,2 – 0,1 0,3 5 
1499 0,3 – 0,5 0,5 11 
1525 0,3 – – 0,1 7 
1550 0,7 0,3 1,5 1,1 68 
1575 1,1 0,6 – 1,3 122 
1600 1,0 0,3 0,9 0,6 150 
1626 0,8 0,5 0,8 0,5 100 
Genomsnitt/  
1000 ord  

0,6 0,2 0,5 0,6  

För det första är bruket av samma/denna i likhet med bruket av juridiska 
pronomen begränsat i de Administrativa ärendena, i synnerhet i de tidigare 
texterna där belägg helt saknas. Förklaringen kan vara att dessa texter i högre 
utsträckning är mer allmänt hållna och relativt kortfattade, vilket har som 
konsekvens att få referenter upprepas i texten. I denna ärendekategori är det 
alltså inte textfunktionellt motiverat att explicit markera en tidigare referent. 
Inte heller tycks det finnas några starka pådrivande juridiska skäl för att göra 
en sådan markering.  

För det andra visar en uppdelning av materialet att bruket av samma/ 
denna inte på ett entydigt sätt kan kopplas till flerpartsmålen. Tendensen är 
snarare att samma/denna ökar i hela materialet (förutom Administrativa 
ärenden) från och med 1550, och att bruket till och med ligger på samma 
nivå eller är högre i Inregistreringsärendena än i flerpartsmålen i texterna 
från 1600 och 1626. Att andelen ligger på liknande nivåer i Inregistrerings-
ärendena som i flerpartsmålen under perioden tyder på att bruket av denna 
allmänspråkliga resurs inte kan förklaras med en hypotetisk förskjutning av 
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språkliga resurser. Bruket av juridiska pronomen och de adjektiviska pro-
nomenen samma/denna tycks alltså inte stå i direkt relation till varandra på 
så sätt att bristen på det ena kan förklaras med förekomsten av det andra. 
Snarare kan användningen av de adjektiviska pronomenen samma/denna för-
klaras med ett allmänt upptagande av språkdraget i tänkebokstexterna. En 
allmänspråklig resurs tas alltså i bruk för att öka precisionen i texterna. 

Jag har även undersökt huruvida det finns ett samband mellan diskursnivå 
och spridningen av juridiska pronomen och de adjektiviska pronomina 
samma/denna i materialet. Ett generellt resultat är att bruket av ovanstående 
språkliga resurser i hög utsträckning kan kopplas till diskursnivå 1 och 2, 
förutom i texterna från 1476 då de få belägg som finns enbart står i diskurs-
nivå 1. Däremot tycks användningen vara begränsad i diskursnivå 3, för både 
juridiska pronomen och samma/denna. Inom flerpartskategorin tviste- och 
civilmål finns dock belägg i texterna från och med 1550. Över lag rör det sig 
om två till sex belägg/år, vilket tyder på ett begränsat bruk. Merparten (8 
belägg) utgörs av det allmänspråkliga pronomenet samma, men i texterna 
från 1575 och 1600 finns två belägg på de juridiska pronomina förnempde (1 
belägg 1575, 1 belägg 1600). Trots att beläggen är få kan man dra slutsatsen 
att diskursnivå 3 mot slutet av undersökningsperioden inte helt utesluter typ-
iska verksamhetsskriftspråkliga drag. Dessa språkdrag gynnas däremot av 
diskursnivå 1 och 2, vilka i högre utsträckning kopplas till den juridiska 
verksamhetskontexten.  

7.3 Ordpar 
I denna delanalys undersöks de ordförbindelser som går under benämningen 
ordpar. Till skillnad från juridiska pronomen kan ordpar inte tolkas som ett 
genrespecifikt drag, utan det bör snarast ses som ett tidstypiskt drag (Nord-
ling 1998:230). I likhet med juridiska pronomen går däremot även ordpar 
som stilfigur tillbaka på en kontinental skrifttradition med tydliga rötter i 
latinet (Bendz 1965:30–33). I detta avsnitt görs först en genomgång av be-
greppets innebörd samt en summarisk genomgång av tidigare forskning 
(7.3.1). Fokus ligger dock på ordpar som lexikal resurs i tänkeboksmaterialet 
(7.3.2). De används framför allt i Inregistreringsärenden, och bruket är rela-
tivt konstant under hela perioden.  

7.3.1 Tidigare forskning och metod 
Ordpar är inte förbehållet kansliprosan, utan är under fornsvensk och äldre 
nysvensk period ett produktivt stilmedel hos många författare och inom 
många olika genrer och verksamheter. Lars Wollin (1983:154) menar att 
ordpar är ”ett tilltagande mode” under medeltiden, med rötter i en kontinen-
tal retoriktradition, och Sven Lange (1996:175) karaktäriserar dem som 
”språkliga prydnader” i 1600-talsprosan. De har även i just 1600-talsprosan 
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beskrivits i termer av ”prålande manér” (Holm 1967:92). Lena Moberg 
(1989:48) framhåller att ”dubbeluttryck och ordpar” inte bara är ett vanligt 
och utmärkande lexikalt drag i de medeltida tänkebokstexterna, utan även i 
en stor del av den medeltida litteraturen i Norden och på kontinenten, särskilt 
i översättningslitteraturen (se även litteraturhänvisning i Moberg 1989:52). 
Ordpar brukades exempelvis inom den religiösa fornsvenska översättnings-
litteratur som producerades i Vadstena, men återfinns även i senare litteratur 
som Nya testamentet 1526, Olaus Petris predikningar, Gustav Vasas skriv-
elser och hos Georg Stiernhielm (Holm 1967, Lindell 2000:108, Nordling 
1998:234). Bruket av synonyma ordpar är även vanligt hos Peder Månsson 
(Nordling 1998, 2002).  

I (154) och (155) ges exempel på hur ordpar används i tänkeböckerna 
(min kursivering):  

(154) Thet samma huss med al syn tilbehörelse, som thet var for:de Eric 
Helsing tildömt, leffrerede och uplät for:de Hans Bökman broder Henric 
quit och frij for alt eptertal. Ther med giorde och broder Henric Hans 
Bökman quijt, frij, ledigh och löss for al gel, som han haffde honom 
tiltale om, saa at thet skal upa baade sider vare en aafftalet sak them 
emellen, orappat och oclandrat for födde och ofödde aatalere upa bade 
sider. (STb 1525) 

(155) Uti lijka måtto refererer rettenn sigh till thett contract, som emellan s. 
Blasium Dundi och hanns mågh Päder Päderssonn åhr 1607 dänn 18 
januarij uti wälbornne herrers, wälbetrodde och wällachtade männs när-
waro uprättadh är, huillkett rettenn och approberar och gillar. Där till 
medh kann rettenn icke inprobera dee reckningar, som ifrå bemelte tijdh 
in till åhr 1618 förlupne äre, huilke s. Blasij bookhållare Dirich Fischer 
utdraget och unndertecknat hafuer, och s. Blasij gifne quitteringh wijdare 
förmäler. (STb 1626) 

Beläggen är i huvudsak tvåledade, men exempel finns på samordningar med 
tre till fyra led. I (6) ges ett exempel på en samordning med fyra led: quijt, 
frij, ledigh och löss.  

Syftet med att på liknande sätt dubblera och upprepa lexikala betydelser 
menar Gerhard Bendz (1965:34) vara att stegra, förtydliga eller ge tyngd åt 
ett innehåll. Moberg (1989:51) och Gudrun Utterström (1968:135) påtalar 
ordparens emfatiska funktion, och Nordling (1998:236) menar att dubbel-
uttrycken både har en förtydligande och förklarande funktion. När det gäller 
Peder Månsson tänker sig Nordling (1998:236) att bruket till stor del även 
kan förklaras med stilfigurens värde som modefluga – det handlar i mångt 
och mycket om ett retoriskt stilgrepp.  

Både Bendz (1965) och Moberg (1989) påtalar att ekvivalenter till sven-
ska ordpar ofta går att finna i danskan, lågtyskan eller latinet, vilket under-
stryker många av ordparens kontinentala rötter. Moberg (1989:51) tänker 
dock att produktionen av ordpar i fornsvenskan troligen är inhemsk, men att 
den ansluter till en redan etablerad kontinental stiltradition.  
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Att ringa in och avgränsa vilka språkliga konstruktioner som kan defin-
ieras som ordpar är inte helt oproblematiskt – särskilt när man arbetar med 
ett historiskt material. I modern svenska tänker vi oss ordpar som en fast fras 
av dubbeluttryck i vilken betydelsen är lexikaliserad och ordningen mellan 
leden fixerad: himmel och jord (subst.); svart eller vitt (adj.); ditten och 
datten (adv.); lovar och svär (verb), för att nämna några. Om vi ändrar på 
något av de i paret ingående orden förlorar ordparet sin betydelse. Nordling 
(2002:170) uttrycker det som att ordpar i modern svenska är ”konventiona-
liserade som lexikaliska enheter”. Dubbeluttrycket himmel och mark har ex-
empelvis inte alls samma lexikaliserade betydelse som himmel och jord. I 
SAG (4:890) benämns denna typ av dubbla uttryck lexikaliserade additiva 
samordningar – de bör alltså tolkas som en lexikogrammatisk resurs. Bodil 
Rosqvist (2014:1) tänker sig ordpar som en typ av ordförbindelser i vilka 
förbindelseleden är i stort sett fasta, och Moberg beskriver ordparen som 
”[e]n speciell form av lexikaliserade fraser som […] utgörs av substantiv, 
adjektiv, verb eller adverb i samordning” (1989:48).  

Att Moberg (1989:48–52) både använder begreppen ordpar och dubbel-
uttryck i sin framställning tycks vara symtomatiskt – det är problematiskt att 
i ett historiskt material dra fasta gränser för vilka samordningar som kan 
definieras som etablerade lexikaliserade ordpar, och vilka som snarare bör 
tolkas som tillfälliga dubbeluttryck. Att på detta sätt inbegripa alla samord-
ningar på lexikal nivå har dock viktiga poänger för hennes undersökning, 
eftersom det på ett mer förutsättningslöst sätt visar hur dubbeluttryck an-
vänds i ett material. En viktig poäng hos Moberg är just att man bland ord-
paren i de medeltida tänkeböckerna kan iakttaga både stereotypa och orig-
inella kombinationer, av vilka de senare kan tolkas som en indikation på stil-
istisk kreativitet – ett resultat som kanske inte framkommit med en mer 
begränsande definition. Liknande resultat får Nordling (1998:237) när hon 
undersöker synonyma ordpar hos Peder Månsson – de förefaller till stor del 
vara nyskapelser med enstaka belägg. Trots att de är många, så är de alltså 
sällan återkommande, och Nordling argumenterar för att de därför knappast 
kan anses vara ”fast etablerade eller lexikaliserade” (1998:237).  

Till skillnad från Moberg och Nordling är jag inte primärt intresserad av 
att ringa in enskilda skrivarstilar, utan av att undersöka på vilket sätt ordpar 
används som en produktiv lexikogrammatisk resurs för att uttrycka och 
precisera juridisk betydelse i texterna. Som påpekats i tidigare forskning har 
dubbeluttryck och ordpar funktionen att framhäva och ge tyngd åt innehållet 
– stilfiguren blir alltså en möjlighet för skrivaren att språkligt markera och 
upprepa centrala teman. Men som påtalas i Nordling (1998:236) är det även 
möjligt att tänka sig att ordpar används då det inte finns en heltäckande ekvi-
valent att tillgå. Ordpar kan således både ha en förtydligande och emfatisk 
funktion, samtidigt som de i viss utsträckning används då ett mer special-
iserat och preciserat lexikon saknas. Det senare innebär alltså att ett mer 
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fackspråkligt språkbruk borde innehålla färre ordpar än ett mer allmänspråk-
ligt språkbruk – ordpar kan följaktligen indikera allmänspråklighet.  

I likhet med Moberg och Nordling väljer jag att ha en bred ingång till 
materialet när gäller ordpar. Resultaten i Lindell (2000), Moberg (1989) och 
Nordling (1998) visar att det är mycket vanligt med unika dubbeluttryck. Jag 
har därför valt att excerpera alla samordningar på lexikal nivå som koord-
ineras med och eller eller. Excerperingen av ordpar har gjorts i två steg. 
Först har jag markerat alla former av samordning av två eller fler satsled av 
samma slag i undersökningsmaterialet som koordineras med och eller eller, 
exempelvis substantiv (stenhus och grund; slächt och förwanter), verb (seia 
och fórmelda; nijutte, bruge och beholle), adjektiv (fulmyndug och mektug;
födde och ofödde) och adverb (hit och dit; uppe och nedre). En del av ord-
paren är, åtminstone som vi uppfattar dem idag, synonyma (seia och fór-
melda), medan andra ordpar utgörs av motsatsord, dvs. antitetiska ordpar (hit 
och dit; uppe och nedre; födde och ofödde), och en tredje grupp utgörs av 
uppräkningar, s.k. enumerativa ordpar (nijutte, bruge och beholle; slächt och 
förwanter; stenhus och grund; fulmyndug och mektug) (jfr Bendz 1965:7, 
Norling 1998:233). Undantagna från excerperingen är uppenbara tillfälliga 
namnuppräkningar, exempelvis Härman Ander onn stadzenns borgmäster, 
Hinrich Tönie onn rådman, Hans Lar on archliemäster Olåff Erich onn 
wårdhschrifwer, Erlandh Jon onn och Sigfridh Han onn borgare. Det bör 
dock nämnas att denna typ av långa samordningskedjor är en frekvent och 
typisk syntaktisk egenhet i kanslitexter (jfr Teleman & Wiselgren 1970: 
101). 

Genom att lista alla belägg har jag därefter kunnat urskilja de ordpar som 
förekommer mer än en gång. På så sätt har jag, åtminstone hjälpligt, ringat in 
de ordpar som inte enbart är nyformuleringar, utan som har en mer fast 
struktur. Jag väljer således att inte tolka enstaka belägg som fast etablerade 
eller lexikaliserade.  

7.3.2 Analyser: ordpar  
En sammanställning av excerperingarna visar att ordpar är en produktiv 
lexikal resurs i tänkeboksprosan under hela undersökningsperioden. Ord-
paren utgörs av en blandning av både fasta förbindelser, till synes lexikal-
iserade, som återkommer i materialet år efter år, exempelvis fritt och quitt; 
hand och mund; födde och ofödde, och mer varierande, situationellt beting-
ade uttryck med unika belägg, exempelvis tiitt och offte; padda och matz-
hundh; slogho och bultade. Ordparen är vanligen tvåledade, men även fler-
ledade ordparskedjor förekommer relativt frekvent i materialet. 

En sammanräkning av alla ordpar i material visar att bruket varierar från 
år till år, se Tabell 23. 
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Tabell 23. Fördelning av ordpar per år (antal och andel/1000 ord) 

 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 Totalt 
Antal 55 44 49 227 257 178 270 1080 
Andel/ 
1000 ord 

1,4 1,4 0,9 2,7 2,2 0,9 1,8 – 

Totalt finns, enligt mina beräkningar, 1080 belägg på ordpar i undersök-
ningsmaterialet. Resultatet visar att ordpar inte enbart kan ses som ett tids-
typiskt drag för de medeltida texterna, utan att det är en funktionell språklig 
resurs i tänkeboksprosan under hela undersökningsperioden. Det överens-
stämmer med resultat i tidigare forskning (se 7.3.1). Tabell 23 visar inte en 
linjär kronologisk förändring, utan bruket varierar en del från år till år, med 
en topp i mitten och i senare delen av 1500-talet. I materialet från 1525 och 
1600 är bruket som lägst.  

Ordparen har i mycket hög utsträckning en fast struktur bland de i kon-
struktionen ingående orden. Detta indikerar att det bland skrivarna fanns en 
språklig medvetenhet om ordparens inbördes konstruktion, och att man snar-
are såg dem som fasta fraser med en specifik innebörd än som tillfälliga dub-
beluttryck. Endast i några få fall hittar jag belägg på ordpar där strukturen 
tycks vara mer fri, alternativt att skrivaren känt osäkerhet kring ordföljden. 
Exempel på detta är gillade och stadfeste (3 belägg), stadfästh och gillet (1 
belägg) samt afsagt och dömbtt (2 belägg), dömpdt och affsagdt (1 belägg). 
Att dubbeluttryck ibland återkommer i identisk form men med ändrad ord-
följd noteras även i Lindell (2000:109) och Nordling (1998:235). 

Spridningen av ordpar i materialet uppvisar liknande tendenser som för-
delningen av juridiska pronomen. I början av perioden är bruket relativt 
stabilt för att sedan öka med en topp i texterna från 1550 och 1575. I 1600-
talstexterna är sedan bruket lägre igen, men högre 1626 än 1600. En möjlig 
förklaring kan ligga i de båda lexikala resursernas funktion att språkligt 
markera och förtydliga för innehållet centrala betydelser. Jag återkommer till 
denna diskussion i 7.5. 

Juridiska pronomen är vanligast i ärendekategorin Inregistreringsärenden. 
Tabell 24 på nästa sida visar att även bruket av ordpar är påfallande frekvent 
i Inregistreringsärendena. I exempelvis vissa upplåtelseärenden kan ord som 
ingår i ordparsstrukturer utgöra så mycket som 1/5 av den totala ordmängd-
en. I de övriga ärendekategorierna ligger det genomsnittliga bruket på en 
relativt jämn nivå. Resultaten sammanfaller således även på denna punkt 
med fördelningen av juridiska pronomen.  

Man kan fundera över resultatens jämförbarhet. För det första finns det 
anledning att vara försiktig med att dra allt för definitiva slutsatser i de fall 
beläggen är mycket få – jag tänker särskilt på resultaten i de Administrativa 
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Tabell 24. Fördelning av ordpar per ärendekategori och år (andel/1000 
ord och antal) 

 Inregistrerings-
ärenden 

Administrativa 
ärenden 

    Brottmål    Tviste- och  
   civilmål 

Totalt 

1476 2,4 0,6  0,6  1,3  55 
1499 1,2 – 0,9  2,5  44 
1525 0,7 – 0,1  0,3 49 
1550 3,2 – 3,5  1,7  227 
1575 3,8 1,3 – 1,4  257 
1600 3,2 0,9  0,6  0,8 178 
1626 4,9  1,0 0,5  1,1 270 
Genomsnitt/ 
1000 ord 

2,8 1,0 1,0 1,3  

ärendena där materialet är relativt begränsat under åren 1476–1575. För det 
andra är det ofta befogat att vara kritisk till resultat som i hög grad avviker 
från det allmänna mönstret. I Tabell 20 (se 7.2.2) och Tabell 24 är både an-
delen juridiska pronomen och ordpar/1000 ord i brottmål från 1550 exempel 
på ett sådant avvikande resultat. En närmare granskning visar att båda dessa 
siffror är baserade på ett unikt brottmål, och jämfört med andra brottmål 
skiljer sig textmönstren i detta ärende från brottmålen i stort. I detta ärende 
utnyttjas i mycket hög utsträckning fraser och uttryck som vanligen före-
kommer i Inregistreringsärenden, och i viss mån även i Tviste- och civilmål. 
Ärendets juridiska bakgrund – manslagh – motiverar dock att ärendet tillhör 
grupperingen Brottmål. De språkliga mönster som utkristalliseras i detta 
ärende bör alltså snarare tolkas som anomalier än som typiska för brott-
målen. De fortsatta resultatdiskussionerna bör således läsas med detta i 
åtanke. 

I genomsnitt finns 2,8 ordpar per 1000 ord i Inregistreringsärendena, jäm-
fört med 1,0 i Administrativa ärenden och Brottmål samt 1,3 i Tviste- och 
civilmål. Ordparen är mer frekventa i Inregistreringsärendena från 1550 och 
framåt, med en topp 1626. En lika tydlig tendens är svår att skönja i de 
övriga ärendekategorierna, även om förekomsten av ordpar även är större i 
de Administrativa ärendena mot slutet av perioden. Men till skillnad från 
Inregistreringsärendena är bruket av ordpar mycket begränsat i dessa ären-
den, och resultaten kan tolkas som att ordpar inte är en funktionell resurs i de 
Administrativa ärendena förrän på 1600-talet.  

Resultaten i Tabell 24 visar att det bland flerpartmålen är svårt att påvisa 
en tydlig kronologisk förändring i användningen av ordpar, utan bruket var-
ierar från år till år. En jämförelse flerpartmålen emellan visar att ordpar 
generellt sett är vanligare i Tviste- och civilmål än i Brottmål. Denna skill-
nad är mer markant ifall man bortser från resultaten i Brottmål från 1550.  

Att ordpar i högre utsträckning brukas inom Tviste- och civilmål än i  
Brottmål kan delvis förklaras utifrån ärendenas sakinnehåll. Bland Tviste- 
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och civilmål finns nämligen fler tematiska beröringspunkter med de ämnen 
som vanligen behandlas i inregistreringsärenden, exempelvis frågor om arv 
och egendom, och närläsningar visar att dessa teman i högre utsträckning än 
andra teman tenderar att realisera ordpar. Dessa ordpar utgörs i sin tur ofta 
av konventionaliserade förbindelser oberoende av ärendekategori, se exem-
pel (156) och (157) nedan.  

(156) hus eller grund; nærwaru och åhóra; vplott och leffrerade; wenlige och 
wellfórliigte (STb 1550, Inregistreringsärende) 

(157) huss och grundh; neerwaru och åhöra; vplotte och leffrerade; wenliige 
och welförliigte (STb 1550, Tviste- och civilmål) 

Utöver den totala summan ordpar/år och ärendekategori är det intressant att 
närmare analysera variationen bland beläggen, för att kunna dra slutsatser 
om huruvida ordparen består av nya förbindelser eller av återkommande 
fasta samordningar. Resultat i Moberg (1989:52) pekar mot att bruket tycks 
variera beroende på skrivare. Jag är intresserad av att undersöka om det finns 
någon form av stabilitet i bruket och om det kan förklaras funktionellt utifrån 
variabler som ärendekategori och tid.  

Av materialets totalt 1080 ordpar är mindre än hälften, 502 stycken, av 
unika belägg. 578 ordpar förekommer i två eller fler belägg, antingen i sam-
ma form, i olika former eller med omvänd ordföljd (även om det är relativt 
ovanligt). 23 ordpar förekommer med tio eller fler belägg i materialet. De tre 
vanligaste ordparen i materialet är födde och ofödde (48 belägg), borg-
mästare och rådh (30 belägg) och hus och (liggiende) grundh (26 belägg). 
Frasen hus och (liggiende) grundh förekommer dessutom i mer eller mindre 
synonyma varianter (hws och jord, huss och tompt, gard och grundt, huset 
och trägaardin, stenhuss och ligiendes grund, trägardt och ligiendes grund, 
træhus och grund, kårsswärchs huus och tompt), om totalt 80 belägg, vilket, 
om man räknar in de olika variationerna, gör uttrycket till det i särklass 
vanligaste i materialet. 

Att drygt hälften av materialets alla ordpar förekommer med fler än ett 
belägg indikerar att dessa är fast etablerade i språket, eller åtminstone i för-
valtningsspråket, under undersökningsperioden. Utifrån resultaten kan vi 
alltså dra slutsatsen att när stadsskrivaren använder ett ordpar väljer han 
gärna ett redan etablerat ordpar i stället för en nybildning, vilket indikerar att 
skribenten i viss utsträckning har en språklig norm att förhålla sig till.  

De fast etablerade ordparen förekommer framför allt i Inregistrerings-
ärendena, och dessa ordpar utgör cirka två tredjedelar av alla belägg. Brott-
mål och Tviste- och civilmål gynnar i mycket högre grad språklig nybildning 
i form av nya ordparsförbindelser, även om ordpar med fler än ett belägg 
även förekommer i dessa ärenden. Över lag är beläggen för få för att man 
med säkerhet kan säga något om bruket i de administrativa ärendena, men 
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tendensen är att fördelning mellan fasta konstruktioner och nybildningar är 
relativt jämn.   

Sammanställningen av ordparen indikerar alltså att det finns en åtskillnad 
i hur ordparen realiseras i de olika ärendekategorierna. De ordpar som åter-
kommer flest gånger har exempelvis en tydlig koppling till juridiska frågor 
om exempelvis arv och fastighetsöverlåtelser (t.ex. quijt, frij, ledig och löss 
(16 belägg), laagbuden och laagståndenn och […] laagfarenn (11 belägg), 
heemlade och uplätt (21 belägg), barn och arffuingar (19 belägg)), dvs. 
Inregistreringsärenden. Att denna kategori av ärenden i högre utsträckning 
innehåller liknande språkliga mönster i fråga om ordpar ligger i linje med 
ärendenas i mångt och mycket reproducerade sakinnehåll och stereotypa 
utformning (jfr Carlquist 2000). På samma sätt är det föga förvånade att ny-
konstruktioner framför allt förekommer i flerpartsmålen. Dessa ärenden har 
ofta ett unikt sakinnehåll, vilket rimligen kräver ett mer nyanserat och var-
ierat språkbruk. Många av ordparen tycks användas för att retoriskt under-
stryka någon form av central information, se t.ex. (158). 

(158) kom Marcus efter honom lööpande, skrijade och roopade: Duu skall få 
skam. (STb 1626) 

I Inregistreringsärendena återkommer ett mer typifierat språkbruk med en 
uppsättning fast etablerade ordpar. De textmönster som används i början av 
perioden är i hög grad brukliga även i slutet av perioden. Flerpartsmålen 
gynnar i högre utsträckning språkliga nybildningar – här i form av nya ord-
parsförbindelser.     

Att merparten av ordparen har fler än ett belägg är intressant i jämförelse 
med Nordlings undersökning av ordpar hos Peder Månsson, hos vilken ord-
paren tvärtemot mina resultat nästan uteslutande består av nykonstruktioner 
(1998:234). Kansliprosan tycks i högre utsträckning än Peder Månssons 
skrifter främja ett schablonmässigt lexikon. Resultatet indikerar även att vi 
här har att göra med ett professionaliserat språk, med ett till viss del etablerat 
lexikon.   

Även om ordparen är vanligast inom diskursnivå 1 och 2, finns belägg 
inom diskursnivå 3 från och med 1575 (5 belägg). År 1600 är beläggen inom 
diskursnivå 3 fler (27 belägg), men fördelningen är detta år något vilse-
ledande eftersom de flesta beläggen inom diskursnivå 3 finns i ett enskilt 
ärende. 1626 är bruket inom diskursnivå 3 färre (2 belägg). Ordparen inom 
diskursnivå 3 tycks följa trenden i det övriga materialet, dvs. att specificera 
någon form av juridiskt central betydelse, se (159), och/eller som retorisk 
stilfigur, se (160).  

(159) männ Jon Påuel onn hafuer fullmacht och befalningh at han thett mäste 
hann kunde göra, skulle göra h. f. n:de afbräck och infalla vthi h. f. n:ds 
läger (STb 1600) 
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(160) Jagh wet intet annat berätta eller bekänna, vthan det iagh will taga på 
mit samwet, och iagh tillförende bekänt hafwer migh så sant Gudh hiälpe 
till lijff och siääl (STb 1600) 

7.4 Nominaliseringar  
I denna delundersökning ligger fokus på bruk av nominaliseringar. De ord 
som analyseras är substantiv bildade genom avledningssuffixen -an, -ning, 
-else och -ande (jfr Loman 1961, Wessén (omtryck) 1992:21–22). Analysen 
baseras på hela undersökningsmaterialet uppdelat på år och ärendekategori.  

7.4.1 Utgångspunkter och tidigare forskning 
Att analysera nominaliseringar är relevant eftersom de fungerar som indika-
torer på språklig specialisering och ett förskriftligande av genren (Holmberg 
& Karlsson 2006:163, Halliday 2014:726). I denna undersökning är jag 
intresserad av att undersöka om nominalisering används som kommunikativt 
verktyg för att skapa en mer specialiserad prosa för att beskriva verksam-
heten. Utifrån antagandet att genren genomgår en allmän verksamhets-
proffessionalisering, är det, hypotetiskt sett, rimligt att det lexikon som real-
iseras i tänkebokstexterna med tiden innehåller allt fler nominaliseringar. 
Samtidigt visar resultat från analysen av juridiska pronomen och ordpar att 
den kronologiska utvecklingstendensen i materialet skiljer sig åt beroende på 
det juridiska sakinnehållet. Texterna som författas inom rådstugans väggar 
under senmedeltid och tidigmodern tid är av så pass olika karaktär, och fyller 
så pass skilda funktionella behov, att resultaten knappast kan beskrivas som 
generella. Resultaten visar att det snarare är motiverat att tala om två paral-
lella utvecklingslinjer. Jag återkommer till detta i 8.2.3.3. 

Nominalisering är inget nytt studieobjekt inom den språkhistoriska forsk-
ningen. Tvärtom är bruket av verbalsubstantivbildande suffix på framför allt 
-ning, -an, -ande och -else relativt väl kartlagt (t.ex. Tamm 1878, 1897, 
Noreen 1903–13, Olsson 1916, Wessén 1958, 1992 [1968],  Loman 1961, 
1964, Moberg 1989, Pettersson 1992, Nordling 2002). I Bengt Lomans 
undersökning Fornsvenska verbalsubstantiv (1961) ges exempelvis en syste-
matisk kartläggning över uppkomsten av de tre ordbildningselementen -an, 
-ning och -else i fornsvenskan. Särskilt relevanta i detta sammanhang är 
Lomans (1961:277) resonemang om kopplingen mellan den ökade använd-
ningen av verbalsubstantiv och det ökade funktionella behovet av att skapa 
nya termer för att dels beskriva ”den andliga och materiella odlingens ut-
veckling” inom det religiösa, rättsliga och merkantila livet, dels skapa 
”inhemska motsvarigheter till utländska termer”. 

Även mer text- och stilorienterade språkhistoriska undersökningar har 
tidigare intresserat sig för verbal- och adjektivsubstantiv. Bland annat har  
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dessa språkdrag tolkats som en indikator på en mer abstrakt stil, och bruket 
av nominaliseringar har setts som typiska för kanslispråkliga texter (Petters-
son 1992:42, 156–157, Wellander 1939:63, 65). Även inom SFL har man in-
tresserat sig för språkliga avledningsprocesser. Begreppet grammatiska meta-
forer används för att ringa in den betydelseförskjutning som uppstår när ett 
mer inkongruent språkbruk används för att beskriva en språksituation (se 
t.ex. Halliday 2004:636, Holmberg & Karlsson 2006:163, Magnusson 2011: 
224). 

7.4.2 Analyser: nominalisering  
Vilken typ av nominaliseringar används i tänkeböckerna? Utvecklas ett 
ämnesspecifikt ordförråd med hjälp av nominaliseringar i den sociala verk-
samhetskontext som rådstugan utgör? Kan nominaliseringarna knytas till en 
tydlig verksamhetsspecifik juridisk diskurs, eller tillhör de allmänspråket?  

Under fornsvensk period användes substantivsuffixen -an, -else, -ning 
och -ande för att skapa en tingbetydelse av en processbetydelse. De tre första 
ordbildningsmönstren är vanliga redan i början av den fornsvenska perioden, 
medan den senare ordformen uppträder först mot slutet av medeltiden, och 
snarast är produktiv under nyare tid (Loman 1961, Wessén 1992 [1968]:22). 
Nedan ges ett urval exempel från tänkeböckerna på ovannämnda bildningar: 

-an jenckan ’jämkan’, forskullan, köpslagann, tillskyndan 
-else amynnelse, bekennelse, ihugkommelse, lydelse, schriffuelse, 

uplåtelse 
-(n)ing arresterning, betallning, bewisning, förlijkning, gerningh, 

handstrechning, rechning 
-ande betenkiande, eftherkommende, förwärkannde, måålsägan-

denn, öffuerwägannde 

Det i särklass produktivaste sättet att skapa nominaliseringar i tänke-
boksprosan under perioden är genom avledningssuffixet -(n)ing. Detta kan 
kontrasteras mot Vadstenalitteraturen och Peder Månssons skrifter där -else/ 
-ilse är den dominerande avledningen (Loman 1961, Nordling 2002:195). 
Ordbildningsmönstren skiljer sig alltså åt inom dessa två skriftspråkstradi-
tioner. Visserligen spelar tidsaspekten rimligen en betydande roll – tänke-
bokstexterna är ju över lag av senare datum än Vadstenalitteraturen. Men 
även i de samtida medeltida tänkebokstexterna är -ning det dominerande 
ordbildningselementet, vilket tyder på att faktorer som genre och verksamhet 
är centrala för det språkliga uttrycket. Man kan möjligen även tänka sig att 
olika former av skrivartraditioner påverkar.  

Totalt finns 292 belägg på -ning, 72 belägg på -else/-ilse, 11 belägg på 
-an och 30 belägg på -ande/-ende. Lexem på -ande/-ende förekommer före-
trädesvis mot slutet av 1500-talet och framåt, och främst i texterna från 
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1626, vilket överensstämmer med iakttagelser i Wessén (1992 [1968]:22). 
Beläggen på -an är jämförelsevis få, men beläggen är spridda över i princip 
hela perioden. Belägg på -else/-ilse finns från hela undersökningsperioden, 
även om ordbildningselementet tycks vara något mer produktivt i texterna 
från 1550 och framåt. I (161), (162) och (163) ges exempel på de olika sätten 
att skapa nominaliseringar i materialet. 

(161) Där på begärer Hanns Hendrichssonn rettenns betänckiande, om icke 
målssmännerne äre plichtige att hålla kiöpet fast, hällst mädan huusett är 
efter deres befallning försållt? (STb 1626) 

(162) Dher med affhende han siig, sinom arffuom och epterkomandom fór:ne 
træhus och grundh med all sin tilbehórilse och tilegnade thet för-
benempde Monns Paualson… (STb 1550) 

(163) Samma dach j her Erick Trollis, Per Rawalssons ok fogittens nerware 
dømpdes Jngewal Birgeson til swerdh epter war keresta nadege herres 
nade, ath tet ther til kom fran repit, som hans forskullan war, huilket som 
skedde fore wor keresta nade frves bøn schul ok flere gode folkx bøn 
schul. (STb 1499) 

Att dra en gräns mellan vilka ord som kan klassificeras som ämnesspecifika, 
eller fackspråkliga, och vilka ord som snarare tillhör allmänspråket, är pro-
blematiskt (jfr resonemang i Ralph 1980). Avgränsningsproblematiken kom-
pliceras ytterligare när materialet är historiskt, eftersom den nutida språk-
forskaren svårligen kan ta hjälp av sin språkkänsla för att avgöra huruvida ett 
ord är typiskt för verksamheten, eller om det även förekommer naturligt i en 
annan skild verksamhet (jfr Ralph 1980:167). Jag avstår därför från problem-
atiserande diskussion om fackspråk kontra allmänspråk och vilka ord som 
bör höra till vilka ordkategorier. Jag väljer snarare att undersöka huruvida 
nominaliseringar används som en produktiv lexikogrammatisk resurs för att 
uttrycka mer specifik betydelse i tänkeboksprosan, vilket kan tolkas som ut-
tryck för mer specialiserad betydelse.  

I Tabell 25 redovisas fördelningen av nominaliseringar över tid.  

Tabell 25. Fördelning av nominaliseringar per år (andel/1000 ord och 
antal) 

 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 Totalt 
Antal 12 10 16 32 77 126 132 405 
Andel/ 
1000 ord 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 – 

Tabellen visar att andelen nominaliseringar ökar något i texterna från och 
med mitten av 1500-talet, och särskilt från och med 1575 då fördelningen 
stabiliseras.  
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I Tabell 26 redovisas samma material, men fördelat över år och ärende-
kategori.  

Tabell 26. Fördelning av nominaliseringar per ärendekategori och år 
(andel/1000 ord och antal) 

 Inregistrerings-
ärenden 

Administrativa 
ärenden 

       Brottmål     Tviste- och  
    civilmål 

Totalt 

1476 – 0,6 0,5 0,4  12 
1499 0,2 – 0,5 0,7  10 
1525 – – 0,4 0,4  16 
1550 0,3 1,0 1,5 0,3  32 
1575 0,5 1,3 – 0,7  77 
1600 0,9 0,9 0,4 0,7  126 
1626 1,0  0,9 0,5 1,0  132 
Genomsnitt/ 
1000 ord 

0,4 0,7 0,6 0,6   

Det övergripande kvantitativa resultatet är att nominaliseringar förekom-
mer i alla fyra ärendekategorier, att det finns en viss generell diakron ut-
veckling (se Tabell 25), och att fördelningen skiljer sig åt i de olika ärende-
kategorierna (se Tabell 26). I Inregistreringsärendena sker en tydlig trapp-
stegsökning i texterna till och med 1600. I de Administrativa ärendena ökar 
förekomsten i texter från 1550 och 1575, även om andelen sjunker något 
igen i 1600-talstexterna. Beläggen är dock generellt sett få. I Brottmålen är 
förekomsten stabil, med undantag för 1550, då siffrorna avviker. (Ett resultat 
som för övrigt ligger i linje med andra analyser av detta ärende, se exem-
pelvis 7.2.2.)  I Tviste- och civilmålen är bruket generellt sett vanligare i 
slutet av perioden, med undantag från 1499 i vilka resultatet avviker från 
denna trend. 

En jämförelse av fördelningen i de olika diskursnivåerna visar att nomi-
naliseringar främst kan kopplas till diskursnivå 1 och 2. I den senare delen 
av undersökningsmaterialet finns även några få belägg på nominaliseringar 
inom diskursnivå 3: 1575 1 belägg, 1600 9 belägg och 1626 2 belägg. Här 
går alltså att dra tydliga paralleller till förekomsten av såväl juridiska pro-
nomen och ordpar. 

I ett diakront perspektiv skulle man kunna sammanfatta den generella 
tendensen enligt följande. I Inregistreringsärendena sker en relativt stabil 
ökning som skulle kunna förklaras med ett mer schablonartad fackspråkbruk 
– när en nominalisering väl har etablerats återkommer på liknande sätt i 
övriga motsvarande texter, se (164) och (165).  

(164) denn sidste peninngh medh thenn första, till ett gått åttnöije och fulle 
betallning (STb 1626) 
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(165) dänn sidste pening medh thenn första, till ett gått åthnöije och fulle 
betallninng (STb 1626) 

I Tviste- och civilmålen är bruket högre i de senare texterna jämfört med de 
tidigare texterna. Även här är det rimligt att ökningen kan kopplas till ett 
ökat behov att kunna uttrycka mer specificerad betydelse. I de Administra-
tiva ärendena och i Brottmålen är bruket relativt stabilt under perioden. Detta 
är ett resultat som är anmärkningsvärt på flera sätt. För det första motsäger 
det hypotesen om att texter som produceras inom rådstugans verksamhet 
med tiden kännetecknas av ett större kommunikativt behov av att realisera 
betydelser inkongruent, för att på så uttrycka komplexa betydelser i ett allt 
mer specialiserat sammanhang. Detta skulle innebära att det ytspråkliga lex-
ikogrammatiska register som används i början av perioden i detta avseende 
är funktionellt motiverat även mot slutet av perioden, trots omständigheter 
som exempelvis ändrade krav på en mer detaljerad dokumentation av det 
juridiska sakinnehållet. Professionaliseringen sker i dessa ärenden med hjälp 
av mer allmänspråkliga resurser. För det andra indikerar resultatet att typiskt 
skriftspråkliga drag som nominaliseringar inte per automatik får ett direkt 
genomslag i skriftspråket, trots att ramarna för verksamheten ändras mot en 
tydlig professionalisering. De kvantitativa resultaten pekar snarare mot att 
man för att hantera nya kommunikativa behov, som exempelvis återgivandet 
av olika vittnesutsagor, mobiliserar allmänspråkliga resurser, med en i 
huvudsak kongruent lexikogrammatik.  

En mer kvalitativ analys av texterna ger dock en något mer nyanserad 
bild. I likhet med resultaten från analysen av ordpar finns det skillnader i 
vilka lexikogrammatiska betydelser som realiseras i texterna, och det är även 
i detta fall motiverat att tala om olika mönster för språkanvändning i de olika 
ärendekategorierna. I Inregistreringsärendena upprepas samma nominaliser-
ingar i högre utsträckning i ärende efter ärende, år efter år – här är bruket 
stabilt och i hög grad typifierat. Inom Tviste- och civilmålen är variationen 
bland nominaliseringarna större. I Inregistreringsärendena från 1626 finns 
fem olika varianter av nominaliseringar fördelade på 32 belägg. I Tviste- och 
civilmålen samma år finns 30 varianter av nominaliseringar fördelade på 68 
belägg. Inom ramarna för den juridiska rådstuguverksamheten finns alltså 
olika behov av att specificera och skapa termer för den verksamhet som ska 
beskrivas. Medan de språkliga uttrycken i Inregistreringsärendena i hög grad 
bygger på uniformitet på frasnivå – här finns ett välfungerande register redan 
vid undersökningens början – finns inom flerpartsmålen, och i synnerhet 
inom Tviste- och civilmålen, större behov av att mobilisera nya lexikogram-
matiska uttryck genom bruk av nya ordbildningsmönster. 

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt. I Inregistreringsärendena är 
förekomsten relativt stabil, men med en långsam tillväxt. I Brottmålen sker 
ingen procentuell ökning, nya resurser tas från en muntlig diskurs. Inte heller 
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i de Administrativa målen sker någon diakron ökning. I Tviste- och civil-
målen sker en ökning på ett något vildvuxet sätt. Sammantaget ökar alltså 
bruket av nominaliseringar under undersökningsperioden, om än något yvigt, 
och främst i Inregistreringsärendena och i Tviste- och civilmålen. Det finns 
tydliga skillnader i materialet före och efter 1550. Tillväxten indikerar att det 
under denna tid finns ett (visst) behov av att skapa nya termer inom den 
juridiska praktiken (jfr resonemang i Loman 1961:277). Trots att ökningen 
inte är markant, tyder den ändå på att den generella språkliga abstraktions-
nivån ökar (Halliday 2004:636, Holmberg & Karlsson 2006: 163, Magnus-
son 2008:224), vilket ligger i linje med den allmänna professionaliserings-
process som verksamheten genomgår under perioden.  

7.5 Sammanfattande diskussion 
Realiseringen av de undersökta lexikala dragen skiljer sig åt beroende på 
faktorer som ärendekategori och tid. Undersökningen visar att variationen 
bland de lexikala uttrycken ofta, men inte alltid, ökar med tiden – ett resultat 
som ligger i linje med yttre påbjudna krav på språklig specificering och pre-
cision under perioden. I och med att verksamheten steg för steg professional-
iseras och förskriftligas ökar behovet av att i skrift kunna precisera och ny-
ansera betydelse. I texterna från 1600-talet ser vi hur juridiska pronomen 
används för att lexikalt markera social status, något som inte förekommer i 
de tidigare texterna. Även analysen av de verbavledda substantiven visar på 
en ökad variation bland uttrycken under perioden, vilket i sin tur tyder på att 
denna typ av lexikogrammatiska ordbildningsmönster är relevanta för att 
skapa och ringa in nya betydelser och ord inom kansliprosan under under-
sökningsperioden, i synnerhet i Inregistreringsärenden och i Tviste- och civil-
mål. I högst grad används suffixet -ning (jfr resultat i Loman 1961 och Nord-
ling 2002 som behandlar denna typ av ordbildningsmönster i andra genrer 
under perioden).  

Resultaten frammanar dock behovet av en mer nyanserad diskussion om 
skriftspråklig precision och specialisering i kansliprosan från undersöknings-
perioden. Samtidigt som bruket av lexikala resurser såsom juridiska pro-
nomen, ordpar och nominaliseringar, som i denna studie antas signalera ett 
mer komplext språkbruk, ökar, finns parallella resultat som pekar mot att 
även bruket av olika språkliga resurser av mer allmänspråklig karaktär ökar. 
Jag tänker särskilt på adjektiviska pronomen. Vi befinner oss i en språk-
historisk situation som inte enbart kan definieras utifrån begrepp som kansli-
språklig komplexitet, utan som i lika hög grad måste förstås utifrån en mer 
allmänspråklig, enkel prosa. En, kanske något förenklad, slutsats är att alla 
språkliga resurser tas i bruk i större utsträckning. Det språkliga registret för 
tänkebokstexterna vidgas åt olika håll. 
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Det finns dock olika kommunikativa behov beroende på vilken typ av 
ärende som behandlas. Flerpartsmålen uppvisar exempelvis ett i hög grad 
mer diversifierat språkbruk än enpartsmålen, vilket blir tydligt vid en kvali-
tativ jämförelse av alla belägg på nominliseringar och ordpar i materialet. 
Även om båda språkdragen måste anses som (mer eller mindre) produktiva 
inom alla ärendekategorier, visar analysen att Inregistreringsärendena har en 
i jämförelse högre andel fast uppsättning lexikala uttryck – både gällande 
ordpar och nominaliseringar. Flerpartsmålen realiserar i högre utsträckning 
ett mer varierat lexikon. Bruket av verbavledda substantiv är mer varierat, 
trots att verbavledda substantiv som grammatisk konstruktion är vanligare i 
de stereotypa Inregistreringsärendena. 

För att i korthet återknyta till inledningen och till dessa lexikala uttryck 
som stilmarkörer, är det tydligt att det framför allt är i Inregistreringsären-
dena som de genretypiska juridiska pronomenen och de tidstypiska ordparen 
har störst genomslagskraft, medan användningen av nominaliseringar är mer 
jämnt fördelade över ärendekategorierna. Detta bekräftar bilden av tänke-
boken som en sammansättning av flera olika register (se vidare 8.3.2).  
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8 Tänkeboken som text. Sammanfattning 
och diskussion 

I denna avhandling undersöker jag språklig variation och förändring i Stock-
holm stads tänkeböcker under perioden 1476 1626. Det teoretiska ramverket 
utgörs av funktionell grammatik, och stor vikt läggs vid texternas sociala 
sammanhang. Resultaten i avhandlingen bekräftar en bild av tänkebokstext-
erna som en samling texter med stor variation i fråga om innehåll, omfatt-
ning och språklig form. Varken den textuella eller lexikogrammatiska varia-
tionen kan dock beskrivas som fri. Tvärtom visar avhandlingen att den 
språkliga heterogeniteten snarare bör betraktas som funktionell, och i hög ut-
sträckning motiverad och driven av en samverkan mellan faktorerna verk-
samhetskontextuella omständigheter (exempelvis en förändrad bevisprincip), 
juridisk skriftspråkstradition (exempelvis traditionella kanslispråksmönster) 
och textstruktur (exempelvis diskursnivåer).  

Den avslutande diskussionen syftar till att ta ett helhetsgrepp om de frågor 
och resultat som redovisats och sammanfattats genom avhandlingen. Följ-
aktligen behandlas resultaten i mer generella termer. Kapitlet är uppdelat i 
fyra övergripande delar: i 8.1 sammanfattas de empiriska resultaten utifrån 
ett texthistoriskt perspektiv. I 8.1 diskuteras ett antal språkexterna faktorer 
som på olika sätt antas kunna förklara den variation och de förändringar som 
genren visar prov på under undersökningsperioden. I 8.3 diskuteras avhand-
lingens teoretiska utgångspunkter och funktionella ansats. I 8.4 ges slutligen 
en kort kommentar om resultatens betydelse och om avhandlingens bidrag 
till det språkhistoriska forskningsfältet. 

8.1 Tänkeboken i ett texthistoriskt perspektiv: 
empiriska resultat 
Språk och innehåll i tänkeböckerna, och den variation de uppvisar kan för-
stås utifrån två grundläggande förutsättningar för skriftspråksbruket: dels 
texternas skiftande funktion som rådstuguprotokoll, dels texttraditionen. De 
följande sammanfattningarna kan läsas som en kartläggning över de olika 
ärendekategoriernas register (se vidare diskussion i 8.1.5).  

8.1.1 Inregistreringsärenden  
Inregistreringsärenden är tänkebokens vanligaste ärenden. Typiskt för denna 
ärendekategori är dels att den består av mål i vilka privata aktörer söker rätten 
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i frågor som ej kan klassificeras som tvister, dels att texterna på ett relativt 
stereotypt och återkommande sätt beskriver dessa mål. Gruppen består 
huvudsakligen av tre typer av ärenden: mål angående fasta egendomar, upp-
bud och i viss mån även arv, närmare bestämt arvsskiften och förlikningar. 
Ett gemensamt kriterium för målen i denna ärendekategori är att det tydligt 
ska framgå att målet ej (längre) är omtvistat.  

I egendomstexterna ligger fokus på att redogöra för vem som köpt vad, 
när, hur och av vem. I dessa ärenden är således en persons familjestatus och 
själva utförandet av en transaktion det huvudsakliga innehållet. Syftet med 
texterna är följaktligen inte att utreda ett mål, utan snarare att inregistrera, 
och således juridiskt legitimera, en redan träffad överenskommelse. Text-
ernas primära juridiska funktion gör dem i huvudsak enstämmiga. Visser-
ligen har alla texter i tänkeboken en juridisk funktion per se. Det specifika 
med denna ärendekategori är dock att den, till skillnad från flerpartsmålen, 
inte har en utredande funktion. De är inte en dokumentation över en process, 
utan texten finns primärt till för att juridiskt legitimera en handling.  

De privatpersoner som är inblandade i målen är närvarande genom namn, 
men ges aldrig, eller åtminstone mycket sällan, talutrymme i texterna. I 
analyserna framgår detta genom ett övervägande bruk av diskursnivå 1, och 
ett mycket begränsat bruk av diskursnivå 3. Texternas strukturella uniform-
itet pekar mot att de nedtecknas i en på förhand bestämd ordning, vilket gör 
att avståndet till den faktiska rådstugusituationen kan betecknas som stort. 
Händelserna i rådstugan tolkas i dessa texter in i ett situationellt väl utarbetat 
ramverk som kännetecknas av såväl innehållslig som språklig stereotypi, i 
vilket innehållselement och fasta fraser är återkommande. Den skriftliga re-
produktionen av ärendet kan ses som en tydlig konsekvens av en normer-
ingsprocess, med rötter i en tidigare etablerad juridisk praxis och skriftbruks-
tradition (se diskussion nedan), i vilken textens juridiska funktion utgjort 
grundvalen för innehåll och uttryck (jfr diskussion i Carlquist 2000).  

I motsats till de resterande ärendekategorierna i tänkeboken finns för 
Inregistreringsärendena både en skriftspråklig tradition och en lagreglering 
att förhålla sig till (t.ex. MESt JB 6). Så när stadsskrivaren Ingevald i stadens 
tänkebok den 22 januari 1476 noterar att Mikel Swartte inför rådstugu-
församlingen har upplåtit ett stenhus i ”sancti Laurencii grendh” till Hanis 
Holmgersson, måste vi anta att han är väl förtrogen med hur han i text ska 
beskriva denna händelse. Då, 1476, hade den innehållsliga utformningen av 
egendomsöverlåtelser varit reglerad i lag i över hundra år (se 1.4 och 3.3.4), 
och mängder av liknande mål formulerats i skrift: i brev, jordeböcker och 
tänkeböcker. Innehållsmässigt bygger föreskrifterna i lagen dessutom på en 
under 1300-talet starkt etablerad äldre latinsk brevtradition, i vilka de inne-
hållsliga elementen i stort sett var desamma som de som senare stipuleras i 
lagen (Larsson 2010:141). På så sätt skiljer sig skrivprocessen i merparten av 
ärendekategorins texter från tänkebokens övriga texter, vilkas innehåll (med 
något undantag) inte reglerades externt förrän i 1600-talets rättegångsord-
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ningar (se 3.3.4). Relativt ofta förekommer i egendomsöverlåtelserna expli-
cita hänvisningar till regleringen i lagen av typen: ”Och war thetta hus lag-
budit, lagstondit, hembudit och med allan stadz rett fulfolgtt, som lagh 
jnneholle. Och lagde Pawall scriffuare vp sin fridskilling, som lagh seie.” 
(STb 1550, förf. kurs.) I egendomsöverlåtelser från 1575 och framåt tycks en 
explicit hänvisning till lagen (ex. som laag kräfuer/efter lagenn) vara ett 
normerat textelement. 

Resultaten bekräftar bilden av texter som i högre utsträckning än övriga 
tänkebokstexter är bundna till en innehållslig och språklig mall. Att inne-
hållselementen i framför allt egendomsöverlåtelser i stort är desamma under 
perioden gynnar bruket av en återkommande uppsättning språkliga formu-
leringar (jfr Carlquist 2000). Exempelvis är förekomsten av återkommande 
ordpar mest frekvent i denna ärendekategori, även om det finns en diakron 
variation i uttrycken. Bruket av ordpar kan tydligt kopplas till för ärendet 
juridiskt centrala element, exempelvis precisering av ärendeaktivitet (ex. 
leffrerede och uplät/vplott och leffrerade/hemlede och vpläth) och rättens er-
kännade av ärendeaktiviteten (ex. lagbudin, lagstondin och hembudin/lag-
budin och lagstånden). I dessa texter används alltså ordparen som lexikal 
resurs för att understryka och precisera juridiskt centrala betydelser. Den 
retoriska principen i dessa ärenden tycks vara att i så hög utsträckning som 
möjligt beskriva samma sak på liknande sätt – den språkliga stereotypin fyl-
ler här en juridiskt central funktion. Meningar kommer igen med i mångt och 
mycket likalydande formuleringar år efter år. Denna karaktäristiska stereo-
typi har tydliga stilistiska paralleller i samtidens brevspråk (Utterström 1968: 
145). Till skillnad från de mer unika brottmålen finns i dessa texter inget 
rättsligt behov av att i ett synkront perspektiv anpassa språket efter det en-
skilda ärendet.  

Inom ramen för dessa stereotypa mönster sker dock tydliga diakrona för-
ändringar, vilket inte minst texternas med tiden ökade längd vittnar om. Att 
det trots stereotypin finns en diakron variation pekar mot att verksamheten 
med tiden ställer högre krav på språklig precision och explicithet i texterna – 
här finns utrymme för språkliga omformuleringar (se exempelvis 6.2.3.1). 
Märk dock att Carlquists (2000:103) studie av egendomsprotokoll visar att 
alla innehållselement som lagen reglerade inte alltid finns med i protokollen. 
En ytlig genomgång i mitt material ger liknande resultat.  

Även de ärenden som behandlar förlikningar och arvsskiften och inne-
hållsmässigt skiljer sig en del från egendomstransaktionerna, realiserar ett 
språk som i mångt och mycket bygger på de formuleringar som används i 
egendomsärenden.  

Frågor om ägande och arv är ett centralt tema i denna ärendekategoris 
texter. I texterna finns således en juridiskt motiverad anledning att vara 
mycket tydlig i hur man omnämner personer eftersom en otydlig referens 
skulle kunna få konsekvenser för exempelvis arvsordningen. Egennamnen är 
många och pronomenen få. Analysen av referens visar att utöver en persons 
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släktskap (hans forfader Eric Helsing/hustrv Gertrvde, Botolffs efftherleffua 
hustrv/sinom arffuom och epterkomandom) och yrke (Ramborgh seckie-
dragers/broder Erick organista/Hans Anderson rådman), dvs. attribut som 
preciserar referensen, är redbarhet (i huvudsak fr.o.m. 1550) en viktig egen-
skap att framhålla, vilket språkligt görs med adjektivattribut (erligom manne 
m. Hans knopmakar/erlig wälachtig Johannes Hinricj/beschedeligom manne 
Sigfrid Michellssonn) (jfr Carlquist 2000:107). Det relativt ymniga bruket av 
attribut, och särskilt av attribut som klargör släktskap, leder till en ibland 
relativt komplex nominalfrassyntax som inte är lika vanlig i de övriga 
ärendekategorierna. Ärendekategorin tycks även gynna bruket av juridiska 
pronomen (for:be Peter/oftenempde hustru Karin), vilket skulle kunna för-
klaras med kravet på precision. Både juridiska pronomen och ordpar är gene-
rellt frekventare inom Inregistreringsärendena än i de övriga ärendekatego-
rierna.  

Inregistreringsärendena omtalar i huvudsak en tid som går tillbaka på 
rådstugans dåtid, eller till en tid före denna tid. Dåtidstempus, i huvudsak 
preteritum, dominerar följaktligen i texterna. Presens används huvudsakligen 
för att markera tillstånd med oavgränsad aktionsart. Det typiska för Inregi-
streringsärendena är att de tempusmönster som realiseras i hög utsträckning 
kan kopplas till specifika textelement, vilket understryker den diakrona ste-
reotypi som är utmärkande för ärendekategorin. Prepositionsfrasen domi-
nerar bland tidsadverbialen, och används huvudsakligen för att uttrycka tids-
bestämda villkor över dispositionsrätten till egendom.  

Inregistreringsärendena kan i hög utsträckning karaktäriseras som texter i 
vilka skrivaren strävar efter precision, vilket resulterar i ett relativt formel-
artat språkligt uttryck. I Larsson (2003:130–131) diskuteras lagens normr-
eglering av fastebreven och Larsson framhåller att formelbundenheten kan 
ses som ett uttryck för textens funktionalitet i en vidare juridisk kontext:  

Stadgandet om fastebrev och det föreskrivna innehållet är just ur skriftbruks-
synpunkt synnerligen betydelsefullt. Det visar dels på lagskrivarnas insikter 
om det juridiska värdet av en skriftlig handling och de formella krav en ur-
kund måste uppfylla för att vara användbar som åtkomsthandling i ett vidare, 
framtida sammanhang. (Larsson 2003:130–131) 

Det är rimligt att tolka de återkommande språkliga uttrycken i Inregistrer-
ingsärendena på liknande sätt. Även om texterna i ett diakront perspektiv 
förändras en del, så kvarstår den synkrona regelbundenheten. Det är rimligt 
att den språkliga stereotypin blir ett verktyg för att säkerställa textens jurid-
iska reabilitet. 

8.1.2 Administrativa ärenden 
Rådstugan var inte bara ett rättsligt forum, utan rådet hade även till uppgift 
att driva och föreskriva om frågor rörande staden och dess olika näringar, 
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dvs. frågor av mer kommunal art. I gruppen Administrativa ärenden har jag 
samlat ärenden om exempelvis burskap, stadsplanering och olika uppman-
ingar från rådet som reglerar livet i staden. Innehållet i målen är ofta ganska 
unikt, vilket gör gruppen relativt heterogen till sin sammansättning. Gruppen 
består både av mål i vilka rätten söker allmänheten eller enskilda personer 
och mål i vilka privatpersoner söker rätten i frågor som på olika sätt rör 
stadslivet. Målen rör en part, vilket gör att de benämns för enpartsmål.  

I likhet med målen i Inregistreringsärendena bygger texterna i denna 
ärendekategori till viss del vidare på andra under medeltiden framväxande 
genrer som på olika sätt kan kopplas till stadsadministrationen. Paralleller 
går att finna både i burskap (alternativt ämbetslängder) och i burspråksboken 
(dvs. bestämmelser som reglerar stadslivet). De offentliga tillkännagivan-
dena, burspråken, gjordes två gånger per år (vid pingst och jul). Burspråks-
böckerna skrevs under hela medeltiden, och den äldsta bevarade från Stock-
holm är från 1459 (Larsson & Palm 2010:61). I stadslagen ställdes krav på 
att burskap ska skrivas in i stadsboken (MESt KgB 25:3). De burskaps-
anteckningar som finns i tänkeboken går alltså, i likhet med egendoms-
överlåtelserna, tillbaka på en tidigare normreglerad och etablerad texttyp. De 
anteckningar av dylikt slag som finns i tänkeboken ingår således i ett större 
textuellt sammanhang, som rimligen påverkat formerna för tänkeboks-
skrivandet. Exempelvis tycks bruket av generisk referens och futurum vara 
typiska språkdrag i både burspråken och i påbuden i tänkeboken.   

De Administrativa ärendena är relativt ojämnt fördelade i de olika 
tänkeböckerna. Från 1499, 1525 och 1575 är de synnerligen få. Det är svårt 
att finna en rimlig förklaring till skillnaderna i frekvens. Antingen beror det 
på att det helt enkelt inte fanns några dylika mål att rapportera om, eller har 
de, likt många brottmål, blivit bortredigerade vid kompositionen av ren-
skriften (se diskussion i 3.3.3). En översiktlig jämförelse mellan koncept och 
renskrift av 1575 års tänkebok tyder på det senare. Utifrån det rådande 
källäget är det dock svårt att dra liknande slutsatser om de övriga årgång-
arna. Ärendena kan på ett generellt plan beskrivas som relativt enkla och 
koncisa texter, i vilka skrivaren informerar om aktuella händelser eller på-
bud. Mer resonerade textpartier eller dialoger saknas generellt. Texterna är 
tänkebokens mest kortfattade (bortsett från uppbuden (dvs. offentliga till-
kännagivanden av försäljningar av fast egendom)), i vilka skrivaren på en-
dast några rader antingen ger en kort beskrivning av målet eller återger vad 
rätten bestämt i målet. På ett textstrukturellt plan realiserar detta ett bruk av 
diskursnivå 1 (se (166)) och 2 (se (167)).  

(166) [DISKURSNIVÅ 1] Szama dag giorde Knutt Anderson sin burgare eedh 
och hanns liifftis man war Hanns Kranck, som lagh jnneholle, j sex åår. 
(STb 1550) 
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(167) [DISKURSNIVÅ 1] Eodem die vordo borgamestarene, raadet swa eens, 
[DISKURSNIVÅ 2] ath stoop reenskt win skal sätias fore iiij örtog, 
stoop rwmmeny fore iiij örtoger, thet gott är. (STb 1476) 

I likhet med Inregistreringsärendena saknas belägg på diskursnivå 3. Liksom 
för de övriga texterna i tänkeboken blir även dessa texter generellt längre 
med tiden, även om de alltjämt måste betraktas som kortfattade i jämförelse 
med det övriga materialet.  

Den påbudskaraktär som återkommer i många av ärendekategorins texter 
sätter tydliga spår i tempusgrammatiken. Texterna måste förankra beslut som 
gällande från och med eller efter den aktuella rådstugudagen.  De Admin-
istrativa ärendena innehåller i jämförelse med de övriga ärendekategorierna 
således en distinkt tidslig rörelse som pekar mot framtiden, dvs. en tid efter 
rådstugans aktionstid. Detta görs genom tempus futurum och presens samt 
tidsadverbial, se (168)–(170).  

(168) Samma dach samtycktes mala alt radit, thet wardhscriffuaren schal 
haffua xxiiij mark om aarit j sin løn. (STb 1499) 

(169) Bleef och bewilliatt, af samptlige rådet, att Philip schomakares efterlåtne 
enckia blifuer förskoont medh wacht och wårdh, efter hoon ingenn 
handterinng eller borgerlig näringh brukar. (STb 1626) 

(170) …huillkett innan pingessdag schee schall. (STb 1626) 

Till skillnad från andra ärenden i tänkeboken som oftast berör vissa enskilda 
personer, har många av de Administrativa ärendena en mer generell mål-
grupp, ofta menigheten eller ett visst skrå, vilket kräver en mer generell refe-
rens. Användningen av egennamn är följaktligen lägre i dessa texter än i det 
övriga materialet. I stället är det en flitig användning av appellativa sub-
stantiv med animat referens som skiljer ut dessa texter från mängden. Detta 
ligger i linje med att innehållet i texterna ofta riktar sig till en grupp män-
niskor, exempelvis borgarna eller en specifik yrkesgrupp, se (171). 

(171) Item att dhe [menigheetenn] achta eldenn och hafua sine eldztygh i acht, 
huillkett quartermästerne schole hafua upseende om, såsom och huad 
wärior och rustning huar och een borgare hafuer uti sitt huus, så och att 
huar mann håller reent för sine huus och boodar. (STb 1626) 

Ärendekategorins föreskrivande karaktär är alltså även framträdande i de 
anaforiska mönstren, i vilka mer generella uttryck för mänskliga referenter 
realiseras.  

Typiskt för de Administrativa ärendena är också att de i mycket begräns-
ad omfattning gör bruk av de typiska stildragen ordpar, juridiska pronomen 
och/eller verbalsubstantiv. Framför allt är bruket av juridiska pronomen 
ringa. När ordpar förekommer är det lika (o)vanligt för konkreta substantiv- 
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fraser (huus och bodar/wärior och rustning/rum och lägenheet), som för 
juridiskt färgade verb- och adjektivfraser (bruka och behålla/stadugt och 
fast). Detta skiljer bruket från Inregistreringsärendena där ordpar i hög ut-
sträckning används som resurs för att precisera och markera juridisk betyd-
else. De Administrativa ärendena kan i detta hänseende sägas ligga långt 
ifrån det som tidigare forskning benämnt ”kanslistil”. 

Avsaknaden av utredande karaktär tycks gynna en relativt syntaktiskt 
enkel och kortfattad redogörelse för vad som sagts eller bestämts i den aktu-
ella frågan. Det är mycket troligt att många att de bestämmelser som be-
skrivs i dessa texter har föregåtts av intensiva diskussioner i rådet, men dessa 
eventuella diskussioner relevantgörs således inte i texten, utan fokus ligger 
odelat på domen.  

8.1.3 Brottmål 
Brottmål är mål i vilka åtal väcks med påstående att den tilltalade eller de 
tilltalade begått brott, exempelvis stöld, dråp eller hor. Rådets uppgift i dessa 
mål är att utreda vem som gjort sig skyldig till vad, när, var och hur, och att 
döma i saken. För att rådet ska kunna utdöma en rättvis dom har kärande och 
svarande laglig rätt att redogöra för sin sak i rådstugan (MESt Rb 2). 
Gruppen omnämns i avhandlingen för flerpartsmål. 

Brottmålen är den ärendekategori som generellt sett genomgår de markant 
största innehållsliga och språkliga förändringarna. Detta framträder särskilt 
tydligt vid en jämförelse av ärendens ordantal. Från att 1476 i genomsnitt 
bestå av 20 ord/ärende, ökar omfånget på brottmålstexterna till i genomsnitt 
720 ord/ärende 1626. De stora textuella förändringarna vittnar om en mycket 
förändrad rättslig dokumentationspraktik, där skriften, i och med de med 
tiden allt mer detaljerade rättegångsskildringarna, får en mer framträdande 
plats i den rättsliga verksamheten. De i huvudsak mycket knapphändigt ut-
förda notiser som nedtecknas i tänkeboken 1476, 1499 och 1525 ger be-
gränsad information om de faktiska skeendena på rådstugumötet. Visserligen 
finns det enstaka exempel på mer utförligt beskrivna texter 1525, vilket 
pekar mot ett förändrat skriftbruk, men exemplen är få och utgör undantag. 
Det är inte förrän under 1600-talet som de mer detaljerade skrivrutinerna är 
helt genomförda. Fokus i texterna förflyttas från att under 1400-talet så 
kärnfullt som möjligt beskriva de mest centrala delarna i ett mål (se exempel 
(172)) och att redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av den brottsliga 
handlingen (se exempel (173)), till att under 1600-talet i ord beskriva de för-
handlingar och de utsagor som leder fram till domen (se exempel (174) 
(utdrag från en längre text)).  

(172) Samma dach stode Jens Persson, fadder j Nyakirkia sochn j Vyborgx len, 
kendes haffua stolit en skedh aff en. bonde j Vesterlywngh sokn, ther 
medh domdes han til rep, pie memorie. (STb 1499) 
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(173) Jenis Clausson, her Aruidz drengh pa Stäket, zaker xij marck, ty han hiog 
Clemet. Tenetur iij marck. (STb 1476) 

(174) Kom åter för rätten Erich Jören on och på wår n. furstes wägna tilltalte 
Pär at hann icke allenest hafuer vpburit och försnället cronones ränthe 
och der till medh burit afwogh sköldh emot sit fädernes landh, vthan och 
der öffuer förolämpat h. f. n:ds gode nampn och rychte medh många 
hädelige och försmädelige ordh både på Ölandh och elfest huar han 
hafuer warit i främmande landh, begärede här medh at the gode herrer 
och män som rätten bekläde wele taga ’saken’ vthi betänkiande och der 
öfuer erkänna huadh rätt ähr […]. (STb 1600) 

I (172) ges exempelvis ingen information om de omständigheter som leder 
fram till att svarande Jens Persson inför rätten erkänner att han stulit en sked. 
I (174) uppmålas i kontrast en relativt detaljerad bakgrundsbild till av vem 
och varför svarande Pär ställs inför rätta. Eftersom vi fram till början av 
1600-talet saknar externt reglerande språkliga styrdokument, kan vi anta att 
förändringarna i skriftbruket till stora delar är internt motiverade och 
skapade ur ett praktiskt behov av texter som redogör för fler delar av rätts-
processen. Denna förskriftlingstendens följer en i samhället allmän ökning 
av skriften (se t.ex. Götselius 2010). 

På ett textuellt plan medför förändringen ett ökat bruk av diskursnivåer, 
där diskursnivå 3 från och med 1600 växer fram som en viktig textstrukturell 
resurs. Detta visar att verksamheten får behov av att i text befästa vad per-
soner sagt vid ett tillfälle som föregår rådstugumötet. Att det är just i brott-
målen detta behov uppstår beror rimligen på att exempelvis arten av en för-
olämpning har tydliga juridiska konsekvenser för inblandade parter (se MESt 
RB 31). Att i skrift redogöra för den ursprungliga utsagan blir således jurid-
iskt viktigt.  

Medan texterna från 1400-talet kan karaktäriseras enligt strukturen: kort-
fattad redogörelse för vem, vad, samt straff, är texterna från 1600-talet i 
stället uppbyggda enligt strukturen: noggrann redogörelse för vem, vad, när, 
hur, samt straff. Särskilt fråga–svar-strukturen växer fram som ett bärande 
moment i brottmålstexterna från 1600-talet, något som tidigare endast redo-
gjorts för sporadiskt. 1600-talstexternas övervägande fokus på olika per-
soners utsagor visar att skrivaren i dessa partier skapar en framställnings-
form som bygger på rådstugans muntliga praktik. På så sätt blir även det 
muntliga vardagsspråket en viktig språklig resurs i det rättsliga språkbruket.  

Brottmålen beskriver i huvudsak händelser och handlingar som inträffat 
före rådstugudagen, vilket resulterar i ett tydligt DÅ-fokus. Grammatiskt 
medför detta en hög andel preteritum, samt en i jämförelse hög andel plus-
kvamperfekt. Bruket av presens och futurum är mindre än i övriga ärende-
kategorier. Händelser som inträffat före rådstugans DÅ beskrivs ofta enligt 
den narrativa tidsprincipen, vilket även förklarar den höga andelen tids-
adverbial i form av adverbfraser som exempelvis då. I texterna finns även en 
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del till synes omotiverade tempusval, vilket tyder på svårigheten att i skrift 
särhålla alla dåtidshändelser från varandra. Det är frågan när som det poten-
tiellt blir svårt att göra text av. Det med tiden ökade bruket av temporala 
bisatser i brottmål (men även i tviste- och civilmål) kan, liksom att texterna 
blir längre, ses som ett utslag av ett skriftbruk där precision växer fram som 
ett eftersträvansvärt språkligt ideal.  

I brottmålen står individen i fokus, vilket även avspeglar sig i de lexiko-
grammatiska realiseringarna. Texterna uppvisar anaforiska mönster som i 
huvudsak domineras av pronominella nominalfraser. Särskilt tredje persons 
personligt pronomen är vanligt, vilket signalerar en högre grad av individual-
isering i jämförelse med de anaforiska mönstren i enpartsmålen. 

Undersökningen av ordpar, juridiska pronomen och nominaliseringar 
visar på framför allt två tendenser: dels att bruket över lag är relativt be-
gränsat, dels att ärendekategorin gynnar skapandet av för genren nya kom-
binationer för att precisera och retoriskt markera innebörden i ett uttryck, se 
(175).  

(175) […] när mäster swännen kom till porten, slap hann strax inn och knecht-
ernne blefue vthstängde, då hölle the et sådhant skick och wäsende 
slogho och bultade på portenn så at thet ähnnu wäl synes märkie på 
porten […]. (STb 1600) 

Sammanfattningsvis visar analyserna hur språklig precision växer fram som 
ett språkligt ideal i brottmålstexterna. Detta är synnerligen påtagligt fr.o.m. 
1600. Rättegångsprocessen ges med tiden allt större utrymme, vilket tyder på 
att skriftbruket får en allt mer framträdande plats inom rådstuguverksam-
heten. Texternas karaktäriserande fråga–svar-struktur kan ses som en paral-
lell till de muntliga föredragningarna på rådstugan. För att i skrift beskriva 
de erfarenheter som texterna ger uttryck för tar skrivaren här den muntliga 
praktiken i anspråk.  

Ett framträdande resultat är att de texter i brottmålsärenden som möter oss 
i 1600-talets rättsprotokoll inte enbart skiljer sig stort från 1400-talets texter 
när det kommer till de mer uppenbara parametrarna omfång och innehåll, 
utan även vad gäller funktion och språklig realisering. De textuella och text-
strukturella förändringarna tyder på ett inom rådstugurätten ökat behov av 
information och skriftlig kommunikation under framför allt 1600-talet. De i 
huvudsak kortfattade minnesnoteringarna som produceras under 1400- och 
1500-talet, har vid 1600-talets början spelat ut sin roll för att ge plats för 
detaljerade brottsmålsredogörelser. På ett sätt kan denna övergång från kort-
fattad till detaljerad beskrivning ses som en bro från brottmålsrättegången 
som ett i huvudsak muntligt forum till en plattform där skriften spelar en allt 
mer betydande roll som vittnesbärare. I ett vidare perspektiv kan detta tydligt 
kopplas samman med skriftens allmänna ökande betydelse i samhället (se 
8.2.3) och med de moderniseringsprocesser som sker i rättsprocessen under 
1600-talet (se vidare diskussion i 8.2.2).  
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8.1.4 Tviste- och civilmål 
I Tviste- och civilmålen ska rådhusrätten avgöra en tvist mellan två parter 
om exempelvis ett kontrakt, en skuld, en tomt etc. Gruppen innehåller även 
stämningar. Eftersom ärendena representerar två eller fler parter klassificeras 
de som flerpartsmål. Tviste- och civilmålen är den näst efter Inregistrerings-
ärenden mest frekventa ärendekategorin. I likhet med kategorin Brottmål 
sker i dessa texter relativt omfattande textuella förändringar under perioden, 
vilket resulterar i en ökad genomsnittlig textlängd i texterna från och med 
1550. Men till skillnad från Brottmålen, som är generellt långa fr.o.m. 1600, 
varierar textlängden relativt mycket i dessa ärenden under hela perioden. 
Skrivarna har utrymme för att skriva långa texter, men detta är inte alltid 
funktionellt motiverat.   

I ärendekategorin sker en kronologiskt successiv ökning av framför allt 
diskursnivå 2 från och med 1550, och i viss mån även diskursnivå 3 från och 
med 1575. Att texterna med tiden tar fler diskursnivåer i anspråk visar att 
verksamheten har ett ökat behov av att ge enskilda personer mer talutrymme 
– fråga–svar-strukturen återkommer alltså i dessa texter. På så sätt följer ut-
vecklingen i flerpartsmålen varandra. Bruket av diskursnivå 3 är, då jämför-
else är möjligt, dock lägre än i Brottmålen, vilket pekar mot något olika 
kommunikativa behov.  

I likhet med Brottmålen och Inregistreringsärendena behandlas i huvud-
sak händelser som föregått rådstugudagen. Samtidigt finns i denna grupp 
större diakrona skillnader mellan tempusformer som används i de olika år-
gångarna. Innehållet i ärendena tycks ställa större krav på att texterna ut-
trycker mer diversifierade tidsbetydelser, vilket resulterar i en större andel 
tempus som inte utgörs av preteritum. Ett ökat bruk av nusystemet är synner-
ligen påtagligt i texterna från 1600 och 1626. Ökningen av nutidstempus är 
intressant eftersom den indikerar att nutidstempus utnyttjas som en resurs för 
att lägga fokus på läsarens NU i stället för yttrandets NU (SAG 4:218). 
Samtidigt är det ur ett funktionellt perspektiv angeläget att särhålla realiser-
ingarna av nutidstempus i de olika diskursnivåerna. Medan bruket av nutids-
tempus inom diskursnivå 3 kan antas markera närhet, är det troligt att bruket 
inom diskursnivå 1 och diskursnivå 2 används för att understryka händelsers 
aktualitet. Bruket av perfekt (hafuer bespråkat/hafuer kiöpt) och presens 
(boor/hafuer/swarar/är) i (176) kan ses som ett exempel på att nutidstempus 
används för att understryka relevans i detta uttalande, vilket får som effekt 
att uttalandena blir närvarande i nuet. Presensformen på verbfraserna boor, 
hafuer och är måste även antas markera oavgränsad aktionsart.  

(176) [DISKURSNIVÅ 1] Uti lijka måtto beswärade borgmesterenn Hanns 
Hendrichssonn sig öffuer Hendrich Erichssonn, tollenärenn i Tälge, 
[DISKURSNIVÅ 2] att hann hafuer bespråkat thet huus, som hann boor 
uti, huillkett hann hafuer kiöpt utaf m. Elia Gangio, [DISKURSNIVÅ 1] 
fråganndes [DISKURSNIVÅ 2] huadh skääl hann hafuer där till? 
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[DISKURSNIVÅ 1] Hendrich Erichssonn swarar, [DISKURSNIVÅ 2] 
att s. mester Olofz barnns fäderne är i husett, huillke icke borde af deras 
styffader försällias, målssmännerne oåtspordt. (STb 1626) 

I Tviste- och civilmålen från 1626 finns även en i jämförelse högre andel 
sägeverb med presensform. Detta visar på en för genren ny skrivarstrategi. I 
och med presensformen gör skrivaren tolkningstiden till nutid, vilket får som 
effekt att det uttalade får i princip oavgränsad giltighet (jfr SAG 4:221). Ur 
ett interpersonellt perspektiv skulle presensbruket kunna ses som ett försök 
att sudda ut de tidsrumsliga ramarna mellan yttrandets tid och rum och tolk-
ningens tid och rum.  

Liksom i Brottmålen realiserar Tviste- och civilmålen i högre grad än de 
övriga ärendekategorierna adverbfraser och, med tiden, temporala bisatser 
som tidsadverbial, vilket visar på ytterligare beröringspunkter mellan de 
båda ärendekategorierna.  

De anaforiska mönstren liknar till störst del mönstren i Brottmålen, även 
om andelen egennamn är högre i dessa texter. Det skapar ett något formel-
lare och mer distanserat tonläge – här finns snarare likheter med Inregi-
streringsärendena. Att det finns likheter med både Inregistreringsärendena 
och Brottmålen går igen i de lexikala jämförelserna och vittnar om ärende-
kategorins mycket diversifierade innehåll.  

Andelen juridiska pronomen, ordpar och nominaliseringar är något högre 
än i Brottmålen, och liksom i Brottmålen finns det i dessa mål ett behov av 
att skapa s.k. nybildningar för att beskriva och framhäva vissa teman. Vissa 
likheter i ordparens ordbildningsmönster finns dock även med Inregistrer-
ingsärendena, vilket har sin grund i att vissa teman, exempelvis arv, behand-
las i båda ärendetyperna. För att beskriva exempelvis arvstvister om fast 
egendom lånar således skribenten resurser som utarbetats inom exempelvis 
egendomstransaktioner.  

För att på ett adekvat sätt kunna beskriva innehållet i Tviste- och civil-
målen krävs således att man gör bruk av mönster som beskriver liknande 
juridiska förhållanden, oavsett om dessa mönster hämtas från Brottmåls-
registret eller Inregistreringsregistret. 

8.1.5 Sammanfattning av empiriska resultat 
Vad händer med en text i ett 150-årsperspektiv? Vilka textmönster växer 
fram i de texter som utgör Stockholms rådhusrätts minnesanteckningar, liber 
memorialis, under perioden 1476–1626? Avhandlingsstudien visar en verk-
samhetstext som i stor utsträckning befinner sig i ständig förändring och där 
omförhandlingen av de språkliga resurserna är konstant pågående. Att text-
erna i sig är av mycket olika slag är en rimlig konsekvens av den verksamhet 
och de erfarenheter de är ämnade att beskriva. I tänkeböckerna möter vi så- 
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ledes ett förvaltningsspråk som är diversifierat och som rymmer flera olika 
register. I ett övergripande diakront perspektiv kan man vid en samman-
fattning i princip urskilja två motsatta processer: dels ett upptagande av all-
mänspråkliga resurser, dels ett upptagande av ett mer komplext och specifikt 
språkbruk. Variationen i det förvaltningsspråk som möter oss i tänkeboks-
texterna måste följaktligen förstås utifrån ljuset av dessa språkliga processer.  

Sett till bruket av personlig referens i texterna skulle detta kunna be-
skrivas som att samtidigt som en förenkling genom ett ökat bruk av person-
liga pronomen sker, ökar på samma gång bruket av mer frassyntaktiskt 
komplicerade nominalfraser: sättet att referera till personer i texterna blir på 
så sätt samtidigt mer sammanhållet och mer diversifierat, enklare och mer 
komplext. För att svara mot nya kommunikativa behov mobiliseras språkliga 
resurser som både klarar av att i text strukturera och beskriva många upprep-
ningar av samma referenter (genom ett ökat bruk av personliga pronomen) 
och att precisera egenheter hos en referent som är relevanta i en specifik 
juridisk diskurs (genom mer syntaktiskt komplexa attribut).  

Analyserna av tidsstrukturerande resurser påvisar en liknande parallellitet 
i upptagandet av språkliga resurser. För att i text klara av att beskriva de med 
tiden allt mer utarbetade texterna används både mer diversifierat bruk av 
tempusformer (exempelvis genom ett ökat bruk av nusystemet) och mer 
explicita tidsadverbial (exempelvis genom ett ökat bruk av temporala 
bisatser). Samtidigt tas en typ av språklig realisering i anspråk som närmast 
hör hemma inom den vardagliga, muntliga diskursen. Jag tänker främst på 
bruket av narrativ tidsföljd och bruket av enkla tidsstrukturerande adverb-
fraser.  

I mångt och mycket är alltså både den textuella och lexikogrammatiska 
heterogeniteten mer påtaglig i texterna från slutet av undersökningsperioden 
än vad den är i början, även om skillnaderna är tydliga även då. Föränd-
ringarna skulle kunna beskrivas som distinkta systematiseringar av språkliga 
resurser kopplat till olika oberoende variabler som undersökningsperiod, 
ärendekategori, men också olika diskursnivåer. Studien visar tydligt att vissa 
språkliga val är mer förväntade i vissa tider/ärendekategorier/diskursnivåer 
än andra.  

Figur 18 är en sammanfattning av resultaten från ett urval textstrukturella 
och lexikogrammatiska analyser i avhandlingen. Som figuren visar ger inte 
alla variabler exakt samma utslag, men resultaten är ändå så pass distinkta att 
det är väl motiverat att lyfta fram två resultat: ett individuellt och ett allmänt.  

För det första skiljer sig resultaten i 1525 års tänkebok i flera avseenden 
från resultaten för de andra tänkeböckerna från den tidigare delen av under-
sökningsperioden. Skillnaderna är särskilt framträdande i fördelningen av tem-
porala bisatser, personliga pronomen och attributiva bisatser. I dessa analyser 
överensstämmer resultaten närmast med resultaten i 1600-talstexterna, i syn- 
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Figur 18. Fördelning av ett urval lexikogrammatiska analyskategorier i 
tänkeboksmaterialet per år (andel/1000 ord) 

nerhet för temporala och attributiva bisatser. Det är tydligt att 1525 års skriv- 
are, Olaus Petri, i flera avseenden har ett språkbruk som inte har ett mer all-
mänt genomslag i tänkeboksprosan förrän på 1600-talet. Jag återkommer till 
detta i avsnitt 8.2.4. 

För det andra kan de mer systematiska förändringarna tydligt kopplas till 
1600-talstexterna, där förändringstakten, som tidigare varit relativt snabb, nu 
håller på att plana ut. Det är en överdrift att påstå att skillnaderna mellan de 
olika ärendekategorierna har cementerats, utan det är rimligare att beskriva 
det som en stabilisering. I vissa fall är förändringstendensen tydlig redan 
1575 (andelen diskursnivå 2 och temporala bisatser). Att bruket av person-
liga pronomen är jämförelsevis lågt 1550 och 1575 kan bero på att bruket av 
personliga pronomen är ett typiskt registerdrag i brottmålen, en ärende-
kategori som (med ett undantag) saknas i materialet från dessa år. Det bestå-
ende resultatet är dock att fördelningen av de språkliga resurserna i 1600-tals-
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texterna i flera avseenden skiljer sig från bruket i de tidigare texterna, och 
förändringarna är som störst i Brottmålen. I 8.2 diskuterar jag möjliga för-
klaringar till dessa språkförändringar.  

De textuella såväl som de lexikogrammatiska förändringarna visar tydligt 
att vad som är en relevant text inom en verksamhet förändras över tid. I 
tänkeboksmaterialet är förändringarna både övergripande och specifika. På 
ett textuellt plan kan den med tiden ökande textlängden ses som ett exempel 
på en övergripande förändring, medan ett ökat bruk av diskursnivå 3 i fler-
partsmålen i 1600-talstexterna är ett exempel på en mer specifik förändring. 
De språkliga förändringarna i tänkeboksmaterialet ger framför allt kunskap 
om att under perioden förändras den typ av information som man ansett vara 
av juridisk vikt att bevara för framtiden. Undersökningen visar tydligt hur 
texterna och språket modifieras för att motsvara de ökade kraven på explicit 
information under (i synnerhet) 1600-talet. Det är påtagligt att detta mer 
detaljerade språkbruk, som Petri Karonen (2001:124–125) menar vara en del 
av ”den urbana förvaltnings- och rättskulturens djupstrukturer” under stor-
maktstiden, redan är ett tydligt språkbruksideal under början av 1600-talet.  

8.2 Tänkeboken och språkbrukssituationen 
Genomgående i avhandlingen, och i synnerhet i kapitel 2, diskuteras olika 
villkor i den kulturella miljön som omger och betingar tänkeboksspråket. I 
detta avsnitt återkopplar jag till fyra av de omständigheter som antas ha kon-
sekvenser för språkbruket i tänkeboken, med syftet att diskutera avhand-
lingens resultat i ljuset av dessa omständigheter: de språkliga resurserna, för-
ändringar i rättspraktiken, en förändrad skriftkultur och den individuella 
skrivaren. 

8.2.1 Språkhistorisk periodisering och språkliga resurser 
I traditionell svensk språkhistoria dras gränsen mellan yngre fornsvenska och 
äldre nysvenska 1526. Min undersökning omfattar båda perioderna. Stöder 
resultaten den traditionella gränsdragningen?  

I bl.a. Bandle (2000:82–84), Ralph (2000:365–377), Teleman (2000:77–
79) och Pettersson (2005:125–127) förs en diskussion om problematiken 
med att skapa en passande svensk (och nordisk) språkhistorisk periodisering. 
Yttre samhälleliga kriterier för en indelning (exempelvis reformationen och 
boktryckarkonsten på 1500-talet) överensstämmer inte alltid med inre ut-
vecklingsfaser i språksystemet. 1500-talet kan ur denna senare aspekt snar-
are beskrivas som en tid av (inom)språklig variation, se 2.1.1.  

Också resultaten i denna studie pekar mot att den gängse språkhistoriska 
periodindelningen inte beskriver de förändringar som sker i tänkeboksmater-
ialet. De (inom)språkliga resurserna är i grund och botten desamma under 
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perioden – det som skiljer är att bruket förändras. De lexikogrammatiska 
undersökningarna visar att de mer påfallande förändringarna kan kopplas till 
1600-talstexterna, snarare än till 1500-talstexterna (se Figur 18 i 8.1.5 för ett 
sammanfattande urval av resultaten).  

Ur ett textperspektiv påvisar tänkeböckerna flera intressanta resultat för 
diskussionen om periodisering. Å ena sidan går det att identifiera text-
konventioner med tydliga rötter i den tidigmedeltida latinska diplomtradi-
tionen med fortsatt bärighet i den tidigmoderna tiden. Å andra sidan dröjer 
det till 1600-talet förrän andra textkonventioner (exempelvis fråga–svar-
struktur och diskursnivå 3) fått ett tydligt genomslag i (delar av) genren.  

En slutsats är att det både ur ett lexikogrammatiskt och ett textuellt per-
spektiv är mer befogat att ange 1600-talet som brytpunkten mellan ett äldre 
och ett mer modernt förvaltningsspråk. Dock utesluter inte denna slutsats att 
språkdrag som blir vanliga först under 1600-talet återfinns i det tidigare 
materialet. Exempelvis Moberg (1989) visar att en stor del av ordförrådet i 
de medeltida tänkeböckerna präglas av lågtyskan snarare än av det inhemska 
fornsvenska ordförrådet, dvs. ord som senare blir en del av det svenska lex-
ikonet i fler genrer än tänkeboken, och i fler miljöer än den hanseatiska 
stadsmiljön. Även fråga–svar-strukturer förekommer i tänkeböckernas varia-
tionsmönster under 1400-talet, men då snarare som sporadiska inslag än som 
en integrerad del av tänkeboksprosan.  

Att konstatera att de språkliga förändringar som observerats i denna av-
handling sträcker sig över en längre period, och således i liten utsträckning 
låter sig beskrivas som antingen enbart fornsvenska eller nysvenska, får 
knappast läsaren att höja på ögonbrynen. Men det går att göra en poäng av 
detta till synes triviala resultat. Som framhävs i bl.a. Ralph (2000) och 
Pettersson (u.u.) är det viktigt att vara medveten om att periodindelningen 
har en ”psykologisk effekt” (Ralph 2000:371), och att den ofta styr forsk-
ningen i exempelvis valet av material. Mina resultat visar att vi har att göra 
med en genre i vilken olika variationsmönster realiseras under olika tider och 
i olika delar av denna genre. Samtidigt pekar denna variation mot att de 
mönster som realiseras i 1600-talstexterna skiljer sig från tidigare år, och 
denna förändring kan kopplas till förändrade villkor inom rådstugurätten 
som verksamhet. I nästkommande avsnitt (8.2.2 och 8.2.3) diskuteras några 
sådana förmodat avgörande utomspråkliga faktorer.  

8.2.2 En varierad och förändrad rådstuguverksamhet 
Genomgående i avhandlingen, och framför allt i kapitel 3, diskuteras hur den 
rådstuguverksamhet som tänkeböckerna är ämnad att skildra varierar och 
förändras under tiden för undersökningen. I detta avsnitt diskuterar jag på 
vilket sätt några av dessa förändrade förutsättningar tydligt kan kopplas till 
språkliga förändringar i tänkeboksmaterialet.  
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Ett framträdande resultat i avhandlingen är att texterna med tiden blir 
längre och att utrymmet för andra röster än rådets ökar, i synnerhet mot 
slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. De mest markanta förändring-
arna kan kopplas till brottmålen. Varför sker dessa förändringar då, och var-
för ändras framför allt flerpartsmålen? Om man ser till hur verksamheten 
förändras under perioden är det framför allt två faktorer inom rättsväsendet 
som kan antas ha spelat en avgörande roll: förändringar inom processrätten 
och rättsutvecklingen under 1600-talet.  

Under tiden för undersökningen existerar två parallella processystem: ed-
gärdsmannaprocessen och nämndprocessen (se 3.2.2). Den kontinentala 
nämndprocessen är den processrätt som med tiden tränger undan den in-
hemska edgärdsmannaprocessen. Skiftet mellan dessa olika förfaringssätt 
kan tydligt observeras i de språkliga realiseringarna. I de ärenden där ed-
gärdsmannaprocessen tillämpats ligger fokus framför allt på att beskriva sak-
frågan och edgärdsmännen, medan de ärenden där nämndprocessen till-
lämpats snarare fokuserar på den materiella bevisningen. Konsekvenserna 
blir att den enskildes röst (genom ett ökat bruk av diskursnivå 2 och 3 och 
fråga–svar-struktur) tydligt framträder i de texter där bevisningen står i cent-
rum. Att de största förändringarna kan kopplas till brottmålen kan alltså 
åtminstone delvis bero på att det framför allt är flerpartsmålen som berörs av 
de yttre förändringarna i processrätten. Ett motsvarande ökat bruk av repre-
senterad diskurs går även att finna i tviste- och civilmålen, vilka även om-
fattas av processrätten.  

Under 1600-talet genomgår även det svenska rättsväsendet en tydlig om-
ställning i och med inrättandet av hovrätterna och utvecklingen mot en en-
hetligare rättspraxis (se 3.3.4). Det är rimligt att faktorer som 1619 års stadga 
om städernas administration, vilken föreskriver att professionella personer 
ska besitta stadens ämbeten i stället för lekmän, i kombination med den 
förändrade redovisningsskyldigheten och kravet på en detaljerad protokoll-
föring, påverkat språket i tänkebokstexterna från 1626. Särskilt de i detalj 
skildrade brottmålen kan tolkas som en reaktion på dessa uppmaningar. 
Dock visar min undersökning att de språkliga förändringar som rimligen 
skulle vara en konsekvens av ovan nämnda omständigheter, exempelvis 
lexikogrammatiska resurser för att precisera betydelse, inte är nämnvärt 
högre 1626 än 1600, dvs. tiotalet år före implementeringen av dessa rätts-
praktiska förändringar. Här ligger det alltså nära till hands att anta att den 
språkliga reglering som förs fram i framför allt 1615 års rättegångsordning 
bör tolkas som en kodifiering av en inom rådstugan redan etablerad skriftlig 
praxis, och att språklig precision är en del av det rättsliga idealet redan före 
1600-talets stora rättsreformer. Samtidigt är det troligt att dessa statliga reg-
leringar blir en förutsättning för att språkbruket även fortsättningsvis ska ut-
vecklas i en ”oförfalskad” (jfr 8.2.3) riktning.  
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8.2.3 Rådstugan som skriftbruksmiljö 
I det följande diskuterar jag utifrån resultaten i avhandlingen tre aspekter 
kopplat till rådstugurätten som skriftbruksmiljö: hur skriftbruket förändras 
under perioden (8.2.3.1), staden som centrum för ett tilltagande skriftbruk 
(8.2.3.2) och tänkebokens språkliga förebilder (8.2.3.3).    

8.2.3.1 Ett förändrat skriftbruk  
Tidigare studier (t.ex. Almqvist 1939, Pettersson 2008) har belagt att det 
finns stora skillnader mellan sammansättningen av ärenden i koncept och 
renskrift, där renskriften endast innehåller en del av de mål som noterats i 
motsvarande koncept (se 3.3.3). Renskriftens sammansättning ger oss alltså 
ett inifrånperspektiv på vilka ärenden som verksamheten under perioden an-
ser vara tillräckligt viktiga för att nedtecknas i den officiella verksamhets-
rapporten. Jämförelser visar exempelvis att Inregistreringsärenden anses vara 
generellt viktigare att skriftfästa än Brottmål. Eftersom inte alla ärenden 
skriftfästs i renskriften ligger det nära till hands att tolka själva skriftfäst-
andet som en signifikant viktig juridisk handling. Denna handling ges med 
tiden större utrymme i och med att praxis blir att skriva längre och mer 
detaljerade texter. I 1619 års stadga om städernas administration efterfrågas 
även uttryckligen att alla delar av ett mål ska nedtecknas.  

Den av kungen åtstramade styrningen av vad som ska nedtecknas i den 
officiella renskriften kan både ses som en normalisering av skriftfästandet 
inom verksamheten, och som ett resultat av ett generellt förskriftligande av 
verksamheten. Skillnaderna däremellan kan tyckas hårfin, men jag menar att 
den officiella regleringen av vad som ska tilldelas utrymme i renskrifts-
protokollen tydligt signalerar en ändrad syn på vilket innehåll som är av 
juridisk vikt att skriftfästa, och att detta även tyder på en inom verksamheten 
ändrad syn på skriftens funktion. Sammansättningen av mål tyder på skrift-
ens funktion (/skriften som handling/skriftfästandet) i viss mån förskjuts från 
att nedteckna mål som anses vara juridiskt viktiga att bevara till eftervärlden 
(t.ex. arvsuppgörelser), till att nedteckna mål på grund av att de tagits upp i 
rätten. Skrivandet som handling går alltså från att vara juridiskt signifikant 
till att även vara verksamhetsbeskrivande, och alltså i högre utsträckning 
återgå på den verksamhet som fördes på rådstugan (jfr diskussion om härads-
rättsprotokollets sammansättning i Busing 2008:21). Den renskrivna version-
ens sammansättning pekar på en inom verksamheten förändrad syn på det 
bestående legala värdet av att skriftfästa fler ärendetyper (jfr Larsson 2009: 
174).71   

                                                      
71 Att brottmålen är så lite representerade i renskrifterna i Stockholms tänkeböcker är intres-
sant i ett nordiskt perspektiv. I exempelvis Norge lagstiftades redan 1273 att alla viktiga lagar, 
särskilt de som berörde mord och lemlästning, skulle skrivas ned (Nedkvitne 2004:87). Syftet 
med nedtecknandet var att denna typ av dokumentering skulle kunna bli användbar vid senare 
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Förskjutningen pekar mot att skriften får utökade funktionsdomäner inom 
den juridiska praktiken under undersökningsperioden. Detta antagande stärks 
om man går till de rutiner kring protokollföringen som reglerades i början av 
1600-talet. I dessa betonas att protokollen skulle vara ”oförfalskade”, och att 
stadsskrivaren är förpliktigad att ”med edh” hålla en riktig och sann stadsbok 
(jfr resonemang i 3.3.4). Föreskrifterna kan både tolkas som en normering 
för skriftfästandet, eller som kodifiering av en (mer eller mindre) existerande 
praxis (jfr diskussion i Söderberg & Larsson 1993:129–138). De pekar hur 
som haver mot en inom verksamheten ökad normalisering av både skriv-
rutiner och det sakliga innehållet. Utvecklingen kan jämföras med de norm-
aliseringsprocesser som brevskrivandet genomgår under slutet av medeltiden 
(se Larsson 2009:165). Även faktorer som att ärendena under undersök-
ningsperioden blir både längre och mer syntaktiskt komplexa tyder på en 
ökad skriftlighet inom verksamheten.  

Att rättsadministrationen själv initierade skriftfästandet av allt fler jurid-
iska handlingar är välbelagt (t.ex. Söderberg & Larsson 1993, Larsson 2001, 
Nedkvitne 2004). Samtidigt är det rimligt att deltagarna i rättsprocesserna, i 
synnerhet vinnarna i en tvist, insåg värdet av att deras rättsfall fanns be-
varade i skrift (jfr Nedkvitne 2004:86). Även om det är omöjligt att veta 
huruvida lekmännens intressen hade någon inverkan på skriftbruket, är det 
ändå rimligt att tänka sig att denna typ av incitament fanns, vilket måste ha 
skapat en dynamisk situation. Eftersom borgarna som grupp deltog i råd-
stugan både i rollen som rådspersoner och svarande/kärande, är det inte 
orimligt att deras privata intressen på ett eller annat sätt påverkade råd-
stugans rutiner (jfr Nedkvitne 2004:94).   

De skrivrutiner som utvecklas i Stockholms tänkebok har tydliga paral-
leller med utvecklingen av olika brevtyper under medeltiden. Båda visar på 
det växande behovet av att både skriftfästa juridiska förehavanden (jfr 
Johnson 2003:264–265), och att legitimera giltigheten i den juridiska pro-
cessen (jfr Nedkvitne 2004:94). I denna studie visar jag att det dock finns 
skillnader i hur öppna olika ärendekategorier är inför skriftspråkliga ny-
modigheter. Flerpartsmålen tycks i högre utsträckning än enpartsmålen 
främja skriftspråklig novation (se vidare 8.3.2). Eftersom den verklighet som 
dessa texter har att hantera är mer diversifierad, kräver skriftfästandet andra 
strategier än vad de väl utarbetade mönstren inom diplomtraditionen har att 
erbjuda. Framför allt mot slutet 1500-talet är det tydligt att det inom verk-
samheten finns ett ökat behov av att svenskan som skriftspråk ska kunna 
fungera för att beskriva fler juridiska kontexter/praktiker. Ett mer detaljerat 
skriftfästande av rättegångens vittnesutfrågningar är ett tydligt exempel på 
en sådan ny juridisk praktik.  

                                                                                                                             
tillfälle. På grund av den osäkra källsituationen är det dock svårt att veta i vilken utsträckning 
dessa lagar följdes.  
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8.2.3.2 Staden som centrum för ett tilltagande skriftbruk  
Uppbyggnaden av den lokala och centrala förvaltningen och en tilltagande 
handel nämns ofta som de mest betydelsefulla omständigheterna för en 
tilltagande administrativ litteracitet i Norden under hög- och senmedeltid (se 
diskussion i 3.3.5). Denna litteracitet kan i hög grad kopplas till den under 
medeltiden kraftigt expanderande stadsmiljön. I Sverige kommer den 
egentliga urbaniseringsprocessen igång under andra hälften av 1200-talet, 
och då särskilt i Mälardalsområdet (Gustafsson 2006:17). Stockholm kom 
tidigt att få en central ställning, bl.a. beroende på utrikeshandeln och kunga-
makten, och växte snabbt till rikets viktigaste och största köpstad (se t.ex. 
Dahlbäck (1988:13–17) för en diskussion om varför det uppstod en stad vid 
Mälarens utlopp).  

Inom medeltidsforskningen har staden framhållits som en helt egen arena 
i det medeltida landskapet, som något fundamentalt annorlunda från det 
omkringliggande agrarsamhället. Forskare har tolkat staden som en ”obevek-
lig förändringskraft i det medeltida samhället” och som ”ursprunget till en ny 
samhällsordning” (Lindström 2014:241). Nyare forskning har dock problem-
atiserat den traditionella bilden av staden, och menar att medeltidsstaden 
måste ha varit en väl integrerad del i det kringgärdande samhället, med paral-
leller i såväl social organisation och kollektiva värderingar som i rättsordn-
ing (Lindström 2014:242). Oavsett vilket perspektiv man anlägger kvarstår 
den medeltida staden som en dynamisk mötesplats, där människor med olika 
kulturell och social bakgrund skapar den kollektiva gemenskap som utgör 
stadens kärna. Under 1500- och 1600-talet fortsätter Stockholm att växa som 
urban miljö och att knyta till sig ett flöde av människor med ekonomiskt och 
kulturellt kapital (se 3.1.1). På liknade sätt som kyrka och kloster under 
medeltiden är dynamiska skriftbruksmiljöer, blir under denna tid staden en 
viktig arena för ett tilltagande skriftbruk. Borgare och råd och således råd-
stugan, med sitt uppdrag att fungera som stadens styrande organ, blir en av 
de viktigaste plattformerna för denna tilltagande litteracitet. Skriften blir 
med tiden ett allt oumbärligare medel för att organisera det växande stads-
väsendet. Rådstugan blir en central skriftspråksproducerande institution in-
om vilken behovet av att kunna administrera och organisera stadslivet skapar 
en rad nya genrer – många med rötter i ett europeiskt stadsväsende. Utöver 
den viktiga tänkeboken producerades framför allt jordeböcker, skotteböcker, 
räkenskaper, burspråk, ämbetsböcker, vågböcker och diverse diplom. Det 
huvudsakliga språket är svenska, men skrivproduktionen innehåller även 
handlingar på latin och tyska. Alla dessa genrer kan ses som ett tydligt bevis 
på skriftens absoluta genomslag inom stadsadministrationen och på hur 
skriften får allt fler funktionsområden (jfr resonemang i Hagland (2005:95) 
om brevens utvidgade funktionsområden i Norge under slutet av 1400-talet). 
Men de kan även ses som en naturlig fortsättning på den folkspråkliga ad-
ministrativa skrifttradition som under 1200/1300-talet grundläggs i landet i 



 
219 

och med ett tilltagande diplombruk och nedteckningen av landskapslagarna 
(jfr Larsson 2003).  

Utöver detta administrativa skriftbruk kan den övriga folkspråkiga skrift-
produktionen i landet i mångt och mycket beskrivas som en förlängning av 
den medeltida skriftproduktionen, med texter som historiska krönikor, pam-
fletter, diverse religiösa texter (t.ex. bibelöversättningar, bönböcker, post-
illor) och olika typer av kanslitexter. Sett till brukstexter är det dock framför 
allt inom den växande stats- och stadsorganisation som behoven av skriftlig 
dokumentation ökar. Majoriteten av det handskrivna 1500-talsmaterialet kan 
exempelvis härledas till de kungliga kanslierna (Riksregistraturet). Dessa 
texter består stilistiskt sett till stor del av ett formaliserat brevspråk (Zheltuk-
hin 1996:28). Den möjlighet till att producera och sprida texter som gene-
rerades i och med boktryckarkonsten begränsades i Sverige genom kraftig 
reglering av verksamheten. I princip fanns under reformationen endast ett 
aktivt tryckeri: det kungliga tryckeriet i Stockholm (se Zheltukhin 1996:24–
27 för en noggrann genomgång av tryckerier, boktryckare och tryck i Sve-
rige under tidigmodern tid, se även Lindroth 1975:229–231). Från detta 
tryckeri utgick huvudsakligen religiösa texter, men även kungliga påbud och 
förordningar.  

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet sker en kulturell upp-
ryckning i landet, efter ett turbulent 1500-tal. Särskilt avgörande är att lär-
dom och bildning inte längre är förbehållet kyrkans och skolans män, utan 
nu även når andra samhällsklasser, såsom aristokratin, men även lågadeln 
och borgerskapet (exempelvis var stadsskrivaren för 1626 års tänkebok – 
Eggert Mattson Aurelius – guldsmed till yrket, se 2.3.2).72 I Lindroth (1975: 
278) beskrivs hur det i reformationstidens utgång finns en ”växande publik 
av bildade lekmän” som äger böcker och ger den vetenskapliga kulturen ”en 
fastare förankring i samhället”. Det är inte orimligt att den förskriftligande-
tendens som avhandlingsstudien påvisar i Stockholms tänkeböcker i slutet av 
1500-talet och början av 1600-talet kan kopplas till ett mer allmänt för-
skriftligande av samhället under tidigmodern tid. Det är slående hur den 
berättande och beskrivande prosa som brukas under 1600-talet i mångt och 
mycket påminner om de brottmålsbeskrivningar som än idag produceras vid 
de svenska domstolarna.73 På detta sätt kan tänkeboken ses som en av de 
skriftliga domäner inom vilken en mer modern svenskspråkig prosa växer 
fram.  

                                                      
72 Se dock Larsson (2003:221) för en problematisering kring skriftbrukskompetens i Sverige 
under medeltiden.  
73 Denna iakttagelse bygger på relativt ytliga jämförelser med ett urval slumpmässiga nutida 
domstolsprotokoll. Det bör understrykas att jag inte utfört någon systematisk jämförelse.  
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8.2.3.3 Tänkeboken: skriftspråklig tradition och textuell nydaning  
Utifrån slutsatser i tidigare avsnitt skulle tänkeboken kunna beskrivas som 
en genre som rymmer både en äldre administrativ skriftspråklig texttradition 
och en mer modern beskrivande/berättande prosa. Det finns (minst) fyra 
övergripande språkliga källor som fungerat som mönster för utformningen 
av tänkbokstexterna, och som i olika omfattning bidragit till det språkliga ut-
trycket i de specifika texterna. Texternas olika utformning är på så sätt ett 
resultat av det spänningsfält som uppstår mellan de olika förebilderna, tror 
jag (jfr resonemang i Hagland (2005:106–107) om utformningen av norska 
diplom).  

För det första visar undersökningen att den etablerade diplomtraditionen 
har varit en livaktig mönsterkälla, både i allmänhet för stil och mer specifikt 
för formelspråk och juridiska uttryck. Framför allt är det texter inom kate-
gorin Inregistreringsärenden som bygger vidare på dessa mönster, men det 
traditionella formelverket går att ana på olika sätt och på olika nivåer i hela 
genren. Exempelvis är det flitiga bruket av item i framför allt brottmålen en 
livaktig latinism. För det andra är det rimligt att en kontinental stadsboks-
tradition och då framför allt nordtyska stadsböcker i olika mån fungerat som 
mönsterbilder. Eftersom jag inte jämfört tänkeböckerna från Stockholm med 
tänkeböcker från andra medeltida städer, är det vanskligt att säga något om 
hur dessa äldre förlagor påverkat språket i Stockholms tänkeböcker. Där-
emot kan tänkeboksskrivandet som praktik ses som ett tydligt kontinentalt, 
och/eller nordtyskt, förfarande.   

Även om de svenska skrivarna inte hade tillgång till sina tyska kollegors 
protokoll så hade man tillgång till de protokoll som skrivits av forna stads-
skrivare. Äldre tänkeböcker och andra stadsböcker från Stockholms rådstuga 
måste alltså rimligtvis ha tjänat som mönsterbild för den oerfarne skrivaren. 
I de äldre dokumenten kunde han kopiera språkliga formuleringar såväl som 
disposition. De diakrona variationerna som jag påvisar i studien visar dock 
att skribenterna ansåg sig fria att i viss utsträckning förhålla sig pragmatiskt 
till tidigare protokoll. Slutligen visar materialet att även den muntliga prak-
tiken fungerat som en viktig mönsterkälla. Texterna i sig är ju reproduktioner 
av ett i huvudsak muntligt forum, och särskilt i vissa brottmålsbeskrivningar 
blir den muntliga praktiken framträdande genom de direkta eller indirekta 
anföringar som återger den medeltida människans röst.  

Det är rimligt att det skriftspråk som vi kan observera i tänkeböckerna har 
haft flera förebilder – detta är omöjligt att veta. Däremot är det troligt att de 
fyra ovannämnda källorna i olika utsträckning fungerat som mönster och 
språklig resursbank vid nedteckningen av texterna. Följderna blir (något gen-
eraliserat) att: diplomtraditionen är starkast, med tydliga innehållsliga och 
språkliga paralleller i framför allt inregistreringsärendena, som alltså kan ses 
som mest mönsterberoende. Samtidigt är det pragmatiska utrymmet ganska 
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stort, vilket skapar plats för språkliga novationer. Genren visar även prov på 
en relativt komplex interdiskursivitet (se 2.2.2).   

8.2.4 Individens roll: Olaus Petri 
En grundläggande utgångspunkt i avhandlingen är att språklig variation och 
förändring tolkas som ett resultat av förändringar inom kontexten (såväl 
samhälle som rådstuguverksamhet) och med detta ändrade funktionella krav 
på tänkebokstexten (jfr Pettersson 1992:19). Denna utgångspunkt lämnar 
litet utrymme för individen och för språklig variation som ett uttryck för 
individuella preferenser. Men även om tänkeböckerna är tillkomna inom en 
specifik texttradition och miljö, vilken sätter ramarna för skrivarbetet, bör 
individens betydelse för utformningen av texterna inte helt förbigås. Exem-
pelvis visar Moberg (1989) hur de medeltida stadsskrivarna Helmik van 
Nörden och Ingvalds språkliga bakgrund starkt påverkar språkbruket i tänke-
böckerna – både på fonologisk, morfologisk och lexikal nivå. Trots att fokus 
i denna studie inte ligger på den individuella skrivaren, är det viktigt att åt-
minstone i korthet kommentera individens roll för språklig variation i tänke-
boksprosan.  

Återkommande i avhandlingen nämns resultaten från 1525 som på flera 
sätt avvikande från de generella diakrona förändringstendenserna. Skrivare 
är Olaus Petri, en av reformationens främsta företrädare och en särdeles pro-
duktiv författare (för en översikt av olika aspekter på Olaus Petris liv och 
verk, se (i urval) Westin 1946, 1999, Hallencreutz & Lindeberg (red.) 1994, 
Ferm 2007, för språkvetenskapliga studier av Olaus Petris språk, se Svan-
berg 1935, Palmér 1942, Falk 2002). Exempelvis Gunnar T. Westin (1999) 
omnämner Olaus Petri som ”den store humanisten med de vitt famnande 
intressena” och hans prosa som genialt ”enkel” men ändå uttrycksfull. Olle 
Ferm (2007:24, 183) använder begreppen ”enkel” och även ”osmyckad” för 
att beskriva Olaus Petris språk. Även om det är svårt att få grepp om vad i 
språket dessa författare egentligen avser med ”enkelt”, tycks de vilja ringa in 
att Olaus Petri bryter mot ett tidigare mer omständligt språkbruk. Ferm 
(2007:24) menar att det skulle ligga i linje med ett språkligt stilideal rekom-
menderat av Heliga Birgitta, med avsikten att vanligt folk ska kunna förstå.74  

Huruvida Olaus Petris prosa är enkel eller inte kan jag utifrån denna 
undersökning inte dra några väl underbyggda slutsatser om. I relation till det 
övriga tänkeboksmaterialet kan dock vissa iakttagelser göras. Som nämns i 
8.1.5 visar resultaten att det finns flera språkliga paralleller mellan materialet 
från 1525 och det från 1600 och 1626. En slutsats är att 1525 års tänkebok 
realiserar språkdrag som inte blir en integrerad del av tänkeboksprosan för-
rän på 1600-talet. Det finns belägg för att hävda att Olaus Petri, åtminstone 

                                                      
74 Detta språkliga stilideal ger Heliga Birgitta uttryck för i Extrauagantes 23, 1–8. Se Ferm 
2007:25, not 39. 
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delvis, har ett språkbruk som, så att säga, ligger före sin tid, och som inte 
plockas upp i genren förrän på 1600-talet. De tydligaste likheterna finns i 
bruket av temporala bisatser, personliga pronomen, attributiva bisatser och 
kvantitativa attribut. Särskilt temporala bisatser och attributiva bisatser, men 
även i viss mån kvantitativa attribut, används för att precisera och specificera 
information i texterna. Som jag tidigare nämnt anses just språklig precision 
vara ett framträdande drag i den juridiska prosan (se 6.3.3). Att dessa språk-
liga resurser slår igenom i Olaus Petris texter tidigare än i genren i stort, kan 
förmodligen kopplas samman med Olaus Petris kritiska förhållningssätt och 
kunskaper i kontinental rättspraktik (se 3.2.2). Han var en övertygad före-
språkare för bevisföring genom vittnesmål snarare än genom ed. Det fram-
håller han senare både i Domareregler och i En Swensk Cröneka (Ferm 
2007:146–148). De språkliga analyserna visar att det, åtminstone emellanåt, 
existerar tydliga samband mellan politiska ideal och språklig realisering. 
Kopplat till bevisföring som rättsligt ideal återfinns i Olaus Petris tänkeboks-
texter följaktligen exempel på brottmål med fråga–svar-struktur, vilket inne-
bär att det även på en textuell nivå finns exempel på språkliga konventioner 
som inte blir mer allmänt brukade förrän under 1600-talet.  

Samtidigt är det viktigt att framhålla att flera av delundersökningarna 
visar resultat i vilka Olaus Petris språkbruk inte nämnvärt skiljer sig från de 
allmänna tendenserna. På så sätt kan hans tänkeboksprosa sägas både om-
fatta en äldre tänkebokstradition samtidigt som den pekar framåt mot nya 
språkbruksideal. Exempelvis är förekomsten av kortfattade notiser som präg-
lar medeltidstänkeböckerna relativt ymnig, även när det gäller brottmålen. 
Just i denna ärendekategori tycks det hos Olaus Petri alltså finnas en viss 
vacklan mellan ideal och språklig realisering. Å ena sidan förespråkar han en 
processrätt där ”skäl och bevis” ska ligga till grund för domarbeslutet, å 
andra sidan materialiseras detta ideal endast sporadiskt i text. På så sätt 
skiljer han sig från 1600-talsförfattarna i vilka exempelvis fråga–svar-
strukturen i brottmålen är i stort sett implementerad, och inte, som hos Olaus 
Petri, enbart sporadiskt förekommande. 

Som jag skrev inledningsvis visar Olaus Petris språkbruk att individen 
spelar roll för utformningen av texterna. Samtidigt tycks genrekonvention-
erna vara relativt starka, med resultatet att de avvikelser som går att finna i 
Olaus Petri prosa ändå på ett tydligt sätt kan kopplas till tänkeboken som 
genre, mer än till ett helt egenartat språkligt uttryck. Möjligen skulle det näst-
intill obefintliga bruket av perfekt kunna tolkas som ett individuellt genre-
oberoende särdrag hos Petri, men samtidigt finns många belägg på perfekt i 
krönikan (Falk 2002), vilket gör denna slutsats motsägelsefull. Helt klart står 
i alla fall att det finns goda skäl att argumentera för att Olaus Petri i flera 
avseenden realiserar språkliga variationer som i tänkeboksgenren inte blir 
tillämpade på bredare front förrän under 1600-talet. Olaus Petris språkbruk 
kan på språkliga nivåer som text, syntax och lexikon definieras som mod-
ernt.  
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8.3 Ett funktionellt perspektiv på tänkebokens språk 
Den teoretiska utgångspunkten i denna avhandling har varit att analysera för-
hållandet mellan förändring av texternas språkliga utformning och föränd-
ring av språksituationer (jfr Svensson 1994:355), särskilt genom studiet av 
textgrammatiska mönster. Angreppssättet är således funktionellt och an-
knyter till teorier och tankesätt som utvecklats bland annat i Teleman (1985) 
och Halliday (2004). Som jag tidigare påpekat följer jag ingen etablerad teo-
retisk modell i analyserna, utan mycket allmänt skulle man kunna uttrycka 
det som att jag använder funktionellt orienterade metoder för att besvara 
funktionellt orienterande frågor.   

I avsnitt 8.3.1 summerar och diskuterar jag den funktionella utgångs-
punkten, och i avsnitt 8.3.2 för jag ett resonemang om registerbegreppet som 
verktyg för att förklara språklig variation och förändring.  

8.3.1  En funktionell utgångspunkt 
På ett mycket allmänt plan innebär en funktionell utgångspunkt att de språk-
liga analyserna både pekar inåt mot språkliga realiseringar och utåt mot de 
situationer i vilka det undersökta språkbruket realiserats. I ett Hallidayianskt 
perspektiv innebär detta att man utgår från betydelse och fokuserar på den 
funktion som språket fyller i en viss språkbrukssituation. Kopplingen mellan 
språk och språksituation är omedelbar och dialektisk.  

I min avhandling har jag velat undersöka detta förhållande mellan språk 
och språkbrukssituation. Jag har därmed velat pröva vilket förklaringsvärde 
en funktionell ansats har när det kommer till studiet av äldre texter med 
fokus på språkförändring. Analyserna, med viss reservation för kapitel 7 (se 
nedan), utgår från den funktionella frågan hur språkliga resurser används i 
olika tider för att klara av att i skrift återge de kommunikationssituationer 
som man vill dokumentera inom verksamheten vid en specifik tidpunkt. Den 
gemensamma kommunikativa kärnan i tänkebokstexterna kan sammanfattas 
som olika sätt att redogöra för vem som gör, har gjort eller ska göra något 
när.  

Resultaten pekar mot att olika och förändrade krav på att uttrycka detta 
vem och när leder till olikartade och förändrade lexikogrammatiska mönster. 
Exempelvis leder individfokuseringen i brottmål till ett ökat bruk av person-
liga pronomen, i synnerhet i de med tiden längre brottmålsskildringarna. I 
vissa inregistreringsärenden är det i stället juridiskt relevant att förankra en 
persons familjetillhörighet, vilket i stället motiverar släktskapsattribut. De 
under 1600-talet strängare kraven på en mer explicit och detaljerad prosa 
resulterar i att grammatiska konstruktioner som attributiva bisatser och par-
ticipattribut ökar. Strävan efter precishet lämnar även spår i de tidsliga ut-
trycken, där exempelvis bruket av syntaktiskt mer komplexa uttryck för tids-
omständigheter, i synnerhet temporala bisatser, i högre utsträckning kan kopp-
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las till de senare undersökningsåren. Det är tydligt att specifika förhållanden 
i kontexten betingar uppkomsten av specifika språkliga normer. Det bör 
dock understrykas att materialet även innehåller prov på individuella avvik-
elser (se 8.2.4).  

Den analytiska utgångspunkten i kapitel 7 kontrasterar i viss mån med 
den analytiska ansatsen i kapitel 5 och 6, så till vida att analysen tar sin ut-
gångspunkt i formkategorier, inte i betydelse (se 7.1). I det avseendet kan 
analyserna betraktas som stilhistoriska. Det grundläggande funktionella syn-
sättet är dock gemensamt för alla analyser.  

Min avhandling kan ses som ett försök till att pröva hur den modell för 
språkförändring som presenteras i Teleman (1985) kan tillämpas som teo-
retiskt ramverk på ett specifikt historiskt material i en specifik historisk 
kontext. Nyckelorden i Telemans modell är språknormer (N), kommunika-
tion (K) och språksituation (S), se Figur 19 (se även Figur 1 i 2.2.1).  
 
    
N1 K1 S1

N2 K2 S2

N3 K3 S3
etc.

Figur 19. Tankemodell över språkhistoriska processer (efter Teleman 
1985:67) (samma som Figur 1) 

Utgångspunkten är att kommunikationen är beroende av och formas av 
dels språknormerna, dels språksituationen. Den teoretiska huvudpoängen är 
följaktligen att inbegripa kulturella och sociala faktorer i språkanalyserna. I 
likhet med Henrik Rahm (2001:14–15) tänker jag att den största teoretiska 
vinningen med Telemans modell är att den understryker den dialektiska rela-
tionen mellan språkförändringsprocesser och det sociala sammanhanget, 
med fokus på texternas funktion.  

En metodologisk tillämpning av Telemans modell skulle kunna se ut på 
följande vis. Om man tolkar K1 realiserad som en brottmålstext från sen-
medeltiden pekar modellen på att den språkliga utformningen av detta brott-
mål är villkorade av de normer för skriftbruk (dvs. N1) som skrivaren har 
kännedom om, exempelvis konventionen att redogöra för vilken typ av brott 
som den svarande är anklagad för. Det är rimligt att detta textelement i sin 
tur etablerats som språklig norm på grund av att lagpraxis föreskriver att 
brottets karaktär har konsekvenser för vilken dom som ska utdömas. S1 
tolkas i detta fall som rättskulturen som villkorar rådstugans arbete. Skrib-
enten kommunicerar alltså med hjälp av de språkliga normer som finns till-
gängliga i en given språksituation (jfr Teleman 1985:70). I och med att vill-
koren i språkbrukssituationen/rättspraktiken med tiden förändras, ställs nya 
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krav på vad kommunikationen ska syfta till. Den successiva övergången från 
edgärdsbevisningen till nämndprocess innebär exempelvis en fokusförskjut-
ning från ett uppräknande av edmän till ett återberättande av vittnesmål. För 
att texten ska vara måladekvat krävs andra uttrycksstrategier. Bruket av 
diskursnivå 3 kan ses som ett exempel på en textstrukturell resurs som under 
1600-talet har blivit en etablerad del av normsystemet för brottmålen.  

En kritik som Svensson riktar mot modellen är hur man ska hantera 
situationskontexten metodiskt. Svensson (1994:354–355) föreslår att ett sätt 
att hantera frågan är att så att säga ”zooma ut” från den omedelbara situa-
tionen och ta fasta på ”de centrala dragen” i kontexten. Den omedelbara 
följdfrågan blir då naturligtvis vilka drag som kan anses som centrala. I ett 
historiskt material kan det vara ännu svårare att avgöra vilka val man göra. 
Med detta i åtanke har jag så långt det är rimligt inom ramarna för denna 
undersökning försökt att ta hänsyn till olika faktorer i de kontextuella lager 
som man inom SFL benämner för kulturkontext (det kulturhistoriska ram-
verket), situationstyp (rådstugan) och situationskontext (de olika texterna i 
tänkeboken) (se t.ex. Holmberg 2015), och som varit av relevans för de 
språkliga realiseringarna. Samtidigt visar resultaten att det finns tydliga 
fördelar med att ha ett relativt generaliserande angreppssätt gentemot den 
historiska språksituationen, eftersom det med nödvändighet tvingar forsk-
aren att lyfta blicken från det specifika för att i stället kunna skönja mönster i 
språkbruket.  

Språkliga mönster antas även bära information om kontexten. Att exem-
pelvis edgärdsbevisningen är vanligare i början av perioden genererar en 
högre andel egennamn. Med relativt enkla beskrivningar av historiska fak-
torer har jag alltså kunnat påvisa hur förändringar i kontext och språkbruk 
tycks följa varandra. Analysen av tidsstrukturerande uttryck visar exempel-
vis hur kraven på att skriva allt mer detaljerade texter skapar ett kommunika-
tivt behov av att särskilja fler händelser i tid, vilket leder till ett mer diver-
sifierat bruk av tempusformer.  Framför allt är det bruket av enkelt preteri-
tum som med tiden minskar och perfekt som ökar.  

Medan en kartläggning av den yttre språkbrukssituationen står i fokus i 
kapitel 3, kan kapitel 4 läsas som ytterligare ett försök att omsätta och bryta 
ned delar av Telemans tankegods till konkreta metoder för språkanalyserna. 
Indelningen i ärendekategorier kan således ses som ett försök att teoretiskt 
poängtera vikten att aktualisera texternas skilda språksituation. En strikt 
tolkning av språksituationen skulle innebära att varje text analyserades helt 
utifrån sina specifika premisser. Jag har dock valt att applicera en mer gene-
rell indelning. Nackdelen med detta är att min indelning riskerar att bli för 
fyrkantig, och att jag försöker klämma in texter som egentligen inte passar 
särskilt bra in i den uppställda kategoriseringen. Samtidigt möjliggör denna 
typ av indelning en tydlig och konkret jämförelsegrund där observerade 
språkförändringar relativt oproblematiskt kan tolkas i relation till såväl språk-
situation som till tidigare språknormer som texterna inom den aktuella 
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kategorin ger uttryck för. Att indelningen bygger på en kategorisering utifrån 
relation, verksamhet/händelse och kommunikationssätt förstärker det funk-
tionella perspektivet i analyserna. 

Även modellen över diskursnivåer har en tydlig teoretisk förankring i ett 
funktionellt angreppssätt, och kan läsas som ett sätt att komma den kom-
munikativa praktiken nära. Indelningen bygger på så sätt på en hypotes om 
att diskursnivåerna kan tolkas dels som representationer av olika röster, dels 
som ett ramverk som skapar olika villkor för språkanvändningen. På så sätt 
kan även varje diskursnivå ses som en specifik språksituation som skapar 
olika ramar för språkbruket, där språknormerna skiljer sig åt. Indelningen i 
diskursnivåer visar att valet av lexikogrammatiska former kan ses som ratio-
nella textstrategiska val som används för att framhäva vissa sematiska eller 
pragmatiska aspekter i texten (jfr resonemang i Berge 1991:155). Eller för 
att uttrycka det med Telemans (1985:75) ord: ”[s]pecifika förhållanden be-
tingar uppkomsten av specifika normer” (via kommunikationen).  

Min studie motiverar även en kommentar till Telemans modell. Generellt 
är modellen ett användbart verktyg för att förstå och beskriva språkföränd-
ring. Som tidigare påpekats är dock den språkliga verkligheten mer komplex 
än vad modellen ger uttryck för, vilket ger skäl till vissa tillägg, eller kanske 
snarare modifieringar. Ett framträdande resultat i min studie är att språk-
normerna (N) och språksituationen (S) kan väga olika tungt i samma kom-
munikationssituation (K). Detta är exempelvis särskilt påtagligt vid en dia-
kron jämförelse av Inregistreringsärenden och Brottmål, där språknormerna 
ger ett tydligare utslag i Inregistreringsärendena än vad de gör i Brottmålen – 
i Brottmålen ger i stället språksituationen ett tydligare avtryck. Det behöver 
alltså inte föreligga ett jämnt beroendeförhållande mellan normer och språk-
situation. Båda faktorerna är likafullt grundläggande för kommunikationen i 
sin helhet.  

Ur ett metodologiskt perspektiv är det även motiverat att utifrån min 
studie kortfattat kommentera kommunikationen (K) i Telemans modell. I av-
handlingen är dialogicitet både en grundläggande metodisk utgångspunkt 
och ett centralt resultat (se t.ex. diskursnivåmodellen i 4.3.1). Kommunika-
tionen (K) tolkas som skiktad i flera lager, alternativt flerröstad. En förfining 
av Telemans K skulle alltså vara att skriva fram dialogicitetsperspektivet, så 
att det tydligare framgår att K kan rymma flera nivåer av kommunikation i 
samma situation. 

8.3.2 Språkförändring som registervariation 
Inom den systemisk-funktionella grammatiken används begreppet register 
för att förstå och förklara språklig variation funktionellt. Register blir ett sätt 
att teoretiskt förklara varför vissa texter gör bruk av liknande språkliga re-
surser. Begreppet har en stark koppling till situationstyp – man brukar 
uttrycka det som att situationstyper realiseras av språkliga register (Holm-
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berg 2015:12). Poängen med register är att det lägger fokus på hur språk 
brukas i olika situationer, och att olika situationer betingar vilka språkliga 
resurser som är tillgängliga. Registret realiseras sedan språkligt som text. I 
anknytning till Telemans modell skulle det vara rimligt att tolka register som 
en språknorm som hämtas i språksituationen och som realiseras i kommu-
nikationen (se 8.3.1). 

I likhet med övriga begrepp inom SFL kopplas registerbegreppet till de 
olika metafunktionerna – en ”teorienlig” registeranalys borde således upp-
märksamma dessa funktioner. I denna avhandling använder jag mig av en 
något förenklad förståelse av registerbegreppet, som ändå har ett tydligt för-
klaringsvärde. De språkliga skillnader som kan observeras både mellan de 
olika ärendekategorierna och mellan diskursnivåerna, kan förklaras med att 
både ärendekategori och diskursnivå i sig representerar olika situationer, och 
att de språkliga val som finns att tillgå i dessa olika situationer i viss mån 
skiljer sig åt. Registerbegreppet möjliggör en mer nyanserad förståelse av det 
till synes heterogena tänkeboksmaterialet. Språkskillnaderna tolkas då som 
”funktionella varieteter” som uppstår för att fylla ett särskilt syfte i en viss 
situation. I ett diakront perspektiv kan vi se hur flerpartsmålen i allmänhet, 
och Brottmål i synnerhet, realiserar ett register som är mer öppet för språk-
liga nyheter än t.ex. det register som realiseras i Inregistreringsärendena. 
Exempelvis visar analyserna att fråga–svar-struktur växer fram som ett åter-
kommande registerdrag i Brottmål, medan det register som realiseras i In-
registreringsärendena tvärtemot tycks vara stängt, eller åtminstone begränsat, 
för denna typ av textstruktur. Att Brottmålen har ett mer öppet register 
(Halliday 1998:105–107) kan även tydligt kopplas till ändrade förutsätt-
ningar i kontexten.  

Även de olika diskursnivåerna kan alltså ses som uttryck för olika regis-
ter. De representerar olika kommunikationssituationer i texterna och skapar 
olika lager i texten. Dessa olika lager rymmer i sin tur olika situationer, där 
exempelvis diskursnivå 3 går tillbaka på en situation som utspelat sig före 
den aktuella rådstugudagen, och dessutom i en miljö som skiljer sig från 
rådstugans miljö. Det är rimligt att tänka sig att realiseringen av språkliga 
resurser skiljer sig åt beroende av vilken situation kommunikationen primärt 
ägt rum i. Mer formaliserade och informationstunga fraser kan i högre grad 
kopplas till diskursnivå 1, medan exempelvis olika uttryck för närhet, exem-
pelvis exoforisk referens, tydligt kan kopplas till diskursnivå 3, dvs. den dis-
kursnivå som har en närmare anknytning till vardaglig icke-juridisk diskurs.  

Att använda registerbegreppet blir ett sätt att funktionellt tolka de skift-
ande språkliga diakrona förändringsprocesserna i de olika ärendekategori-
erna som en konsekvens av att de realiserar olika register som i sin tur, pga. 
av olika kontextuella omständigheter, tycks vara mer eller mindre öppna för 
språklig nydaning. Frågan är dock om detta sätt att tolka språklig variation 
tillför något för förståelsen av språkförändringsprocesser. Mitt svar är ja. En 
tydlig förtjänst är att registerbegreppet möjliggör ett teoretiskt förankrat sätt 
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att resonera om språklig variation och mönster i tänkeboken på ett mer över-
gripande sätt. En annan förtjänst är den omedelbara kopplingen till situa-
tionskontexten.  

8.4 Avslutande kommentar 
Med denna avhandling har jag velat pröva hur man med ett funktionellt 
grammatiskt synsätt kan analysera ett historiskt material, för att på så sätt få 
djupare kunskap om texterna och om de historiska sammanhang som de är 
oupplösligt kopplade till. I inledningen framhåller jag två primära syften – 
ett empiriskt och ett teoretiskt. De empiriska resultaten gör ännu tydligare 
vad många påpekat: att Stockholms stads tänkeböcker är en ovärderlig källa 
till senmedeltida och tidigt modernt skriftbruk. I tänkeböckerna kan vi obser-
vera hur svenskan som skriftspråk både förvaltar en traditionell latinsk 
skrifttradition samtidigt som skrivarna utvecklar ändamålsenliga strategier 
för att i skrift formulera det som tidigare inte krävt skriftlig kodifiering. 
Resultatet blir texter som textstrukturellt såväl som lexikogrammatiskt tyd-
ligt präglas av dels ett äldre administrativt skriftbruk, dels nya uttryckssätt 
som bättre svarar mot de kommunikativa krav den förändrade rättspraktiken 
ställer på texterna. Språkliga resurser hämtas både från en administrativ-
juridisk diskurs och från en mer vardaglig diskurs. Denna språkliga hetero-
genitet är då inte resultatet av regellös stilistisk variation utan följer tydliga, 
funktionellt motiverade mönster som jag frilagt i avhandlingen. 

Resultaten pekar också mot den senmedeltida staden som en blomstrande 
skriftbruksmiljö. Inom denna miljö finns mängder av outforskat material. 
Tänkeböckerna utgör exempelvis enbart en del av den skriftliga produktion 
som kan knytas till rådstugan. Lägg därtill den produktion som gjorts i andra 
svenska städer – för att inte nämna liknande material från övriga medeltida 
och tidigmoderna Europa, åtminstone för svenska förhållanden dåligt ut-
forskade.  

En viktig teoretisk poäng med avhandlingen är att den prövar hur en 
relativt bred förståelse av funktionell textanalys kan användas metodiskt på 
ett historiskt material för att besvara frågor om språkförändring. I enlighet 
med detta anser jag mig kunna visa att de flesta förändringarna kan förklaras 
av förändringar i språksituation och skrivartradition. Jag har också försökt att 
precisera analysmetoderna för hur man kan beskriva sådana orsakssamband. 
Avhandlingen kan följaktligen läsas som ett metodologiskt bidrag till en mer 
allmän diskussion om språkbruksförändring och språklig variation i text.   
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Summary 

In King Magnus Eriksson’s national law (MEL) from the 1350s, it is stated 
that all records and verdicts in jurisdiction should be written in Swedish 
(MEL ÄB 22). This law marks the starting point for an increasing use of 
written vernacular in texts with juridical and administrative purposes in 
medieval Sweden. Moreover, the law secures Swedish as the main secular 
administrative language. This expansion in the use of secular writing during 
the Middle Ages can at considerable extent be coupled to the development of 
administrative and juridical structures and the growing urban environment. 
The municipal court (rådstuga) in particular experienced a vast increase in 
the production and use of the written vernacular during the late Middle Ages 
and the Early Modern period. 

In this thesis, I examine the use of written vernacular in court records 
from the municipal court of Stockholm. Court proceedings were recorded in 
so-called tänkeböcker (the ‘town book’ or liber memorialis, from the low 
German word Denkebôk), which was to be kept by the town scribe. The 
oldest preserved documents are from the town of Kalmar and are dated to 
1381. The most extensive material, however, is from the municipal court in 
Stockholm, where court recordings (with some lacunae) from the period 
1474 – 1660 are preserved. Stockholm’s tänkeböcker provides a unique in-
sight into late medieval and early modern use of written vernacular; in this 
period the vernacular had been used as a secular administrative language for 
over two centuries, but only on a rather limited scale.  

The main material consists of 700 courtroom notes from seven different 
periods of time, a hundred documents from each of the following years: 
1476, 1499, 1525, 1550, 1575, 1600, and 1626, which totals 76 300 words. 
Because of their great magnitude, and their immediate connection to Stock-
holm (the largest and single most important town in Medieval and Early 
Modern Sweden), one can assume that the texts would have been at the fron-
tier of their genre at the time. A better understanding of what kind of genre 
and texts we are dealing with is therefore vital. Particularly interesting about 
this period and these texts is that the increasing use of written vernacular 
created new communication situations that the scribes had to respond to in 
writing. The dissertation deals with how the scribes created various text 
grammatical solution proposals for new communication situations for which 
written standards had yet to be established (see Berge 1991:138). 

The aim of the thesis is twofold. This is an empirical focus (to analyse the 
use of language in Stockholm’s tänkeböcker) and a theoretical focus (to 
contribute to a general discussion about how to understand the relation be-
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tween textual change and social change in a historical context). There is also 
an emphasis on the use of lexicogrammatical resources and how patterns in 
the lexicogrammar relate to text structure, judicial matter in the text, and 
circumstances in the legal society of the time. I assume that different aspects 
of texts can be characterized by different sets of linguistic features, and that 
the realization of these features must be understood from the viewpoint of 
their functional motivation.  

The thesis essentially consists of three parts. The first part, chapters 1–3, 
considers the research context and the overall theoretical framework. Addi-
tionally, essential features in the historical context are outlined. The second 
part, chapters 4–7, mainly consists of the empirical analyses of the material 
from 1476 to 1626. Furthermore, each of these chapters begins with an out-
line of research, theory, and methods that are relevant for the specific orien-
tation of the analysis in the chapter. The last part, chapter 8, provides a 
summary of the empirical results, as well as a discussion of the contextual 
implications of the study. This part also includes a synthesis of the theoret-
ical and methodological framework.   

Part 1: Theoretical and contextual background 
In chapter 1, the outline of the thesis is presented, and a short introduction to 
the material and the historical settings is made. The chapter also includes a 
brief presentation of crucial terms.  

Chapter 2 consists of a general research survey as well as the overall theo-
retical framework. The research survey covers linguistic research from three 
various domains: language history research on sixteenth-century Swedish 
(featuring both formal and functional studies); research on historical non-
fictional Swedish prose (this section mainly focuses on relevant text-history 
research, considering texts produced earlier than the end of the nineteenth-
century); and finally, research on historical courtroom material (this survey 
includes research on both Scandinavian and Anglo-American material, with 
a focus on material from the Early Modern period). The overall aim of the 
research survey is to paint the bigger picture and to present a background to 
the empirical and theoretical purposes of the study. As a complement, stud-
ies concerning specific aspects of language use are presented in chapters 4–
7. The dissertation examines textual change from the late Middle Ages into 
the Early Modern period. This is, as shown by the research review, relatively 
uncommon in historically-oriented text research.  

In the remaining parts of chapter 2, the theoretical framework is intro-
duced, and some methodological comments are made. The study draws theo-
retically on socio-semiotics and functional linguistics. More specifically, the 
study makes use of socio-historical linguistics (Teleman 1985, Pettersson 
1992), systemic-functional grammar (Halliday 2004, 2014, Holmberg & 
Karlsson 2006), as well as dialogism (Bachtin 1986, Linell 2009). The theo-
retical framework implies a dialogical relation between contextual and lin-
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guistic features, with an emphasis on function and semantics, even though 
the empirical analyses concentrate on lexicogrammatical form.  

One point of departure is the socio-historical perspective. A socio-
historical perspective stresses the relation between grammar and context; 
language is thus seen as a part of lived experience. Therefore, it is vital to 
study language in relation to its socio-historical environment. The analysis 
makes use of Ulf Teleman’s (1985) model for historical textual change (see 
2.2.1). Accordingly, the analysis and discussions emphasize how the lan-
guage in the texts evolves during the period of investigation, and how lin-
guistic variation and textual change relates to different contextual aspects, as 
well as to prior linguistic norms.  

Another point of departure is the dialogical approach (see Bachtin 1986). 
Texts are seen as dialogic and parts in a complex chain of other texts – texts 
do not appear in isolation. The dialogical approach functions as a fundamen-
tal basis in the analytical models presented in chapter 4. The model of dis-
course levels can especially be seen as a way to make concrete use of the 
theoretical notion of intertextuality.  

A third point of departure is the emphasis on lexicogrammatical realiza-
tion and the concept of meaning. Even though the linguistic analysis focuses 
on linguistic form and on patterns within the lexicogrammar, the essential 
question is how linguistic patterns relate to contextual features and to text 
structure. Leaning on Halliday (2004), the study makes use of the concept of 
register. Linguistic variation and lexicogrammatical properties are inter-
preted as determined by the situation in which they appear; register links 
contexts with language.  

As a result, the analysis is meaning-based, with an emphasis on lexico-
grammar, functional features in the texts, and features in the socio-historical 
context. Accordingly, the thesis can be described as a socio-historical text 
history with an emphasis on language function. The overall functional query 
can be formulated as a question of how language resources are being used in 
writing at different times to account for the different communication situa-
tions that someone within the discourse community would like to describe. 
The analysis mainly consists of quantitative comparisons. In addition, close 
readings are also provided. 

According to the theoretical points of departure, chapter 3 gives a presen-
tation of the language situation, i.e. the cultural and institutional context in 
which the historical court records have been written. The concept of context 
is interpreted in a both narrow and broad sense. However, there is a clear 
emphasis on contextual features that have presumably had a direct impact on 
the use of written language in the municipal court of Stockholm. To summa-
rize, the focus is mainly on changes within the juridical system and on var-
ious conditions for an increasing administrative literacy, i.e. the educational 
system, regulations in the national and town law of Magnus Eriksson and in 
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other documents (i.e. riksdagsordningar), and changes in legal system through 
the establishment of the “Svea hovrätt” (Supreme Court) in 1614.  

Part 2: Empirical analyses and results 
The main analyses have been divided into four different chapters that each 
consider different aspects of written language in Stockholm’s tänkeböcker.  

Chapter 4 is the first chapter dealing with results. Moreover, this chapter 
describes how the material was gathered and what principals were applied in 
the process of collecting the material. In addition, two fundamental meth-
odological models are introduced and discussed. The main issue in the chap-
ter is to underline and to shed light on the heterogeneity of both the content 
and language in Stockholm’s tänkeböcker. Earlier research emphasizes the 
heterogeneity in the texts as a feature of its characterization. Thus, the texts 
are characterized by a textual span between formula-bound structures and 
colloquial features. Still, no one has interpreted the heterogeneity as a prag-
matic consequence of the variety of information to which the documents are 
meant to refer. In this chapter, the corpus is divided in two different ways: 
one due to judicial content (‘categories of matter’), and one due to textual 
structure (‘discourse levels’). In addition, these systemizations serve as a 
methodological foundation for the lexicogrammatical analysis in the three 
following chapters. 

Based on the judicial content, the material has been divided into two sub-
ject categories: A. unilateral cases (i.e., cases where no clear party position 
existed, and the purpose is to register an already concluded deal, or explain 
matters of a more administrative nature); and B. multi-party cases (i.e. cases 
where several disputing parties are involved and where the main purpose is 
to investigate a crime or a dispute). Based on these two overarching prin-
ciples of division, I have made a further division into four subject categories: 
unilateral cases – Registration matters and Administrative matters – and 
multi-party cases – Criminal matters and Disputes and civil cases. A main 
result appears to be that the multi-party cases over time develop a functional 
need for new communication strategies, while the unilateral cases already 
from the beginning of the period seem to bear a more entrenched textual 
stability. These cases do not seem to have the same functional need for new 
communication strategies. 

As above mentioned, the model of discourse levels can be seen as a way 
of practising the theoretical notion of intertextuality. The concept of dis-
course level stems from Leech & Short’s (2007) concept of ‘discourse situa-
tion level’. Historical courtroom documents are often, but not always, a re-
construction of an original oral dialogue. Hence, the concept of discourse 
situation level is that it tries to theorize the specific language situation that 
occurs when the writing reflects a mainly oral statement. Equally important 
is that an utterance/text contains other utterances/texts. This is what the 
model of discourse levels is meant to capture. Consequently, each discourse 
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level consists of a conglomerate of a sender, an utterance/text, and a re-
ceiver. The results show that the tänkeböcker make use of three different 
discourse levels at most. Still, it is more common with two discourse levels. 
Discourse level 3 is especially uncommon in texts from the 15th and 16th 
centuries, particularly in unilateral cases. It is argued that the use of a third 
discourse level can be understood as a textgrammatical strategy to meet the 
communicational demands of a changing judicial practice during the 17th 
century; these demands mostly affect multi-party cases, criminal cases in 
particular.  

Chapter 5 examines the use of referring expressions in texts. The aim is to 
describe and explain various types of anaphoric NPs. More particularly, the 
survey focuses on usages of personal reference. Furthermore, I examine how 
discourse anaphora depends on the discourse situation and other contextual 
circumstances.  

The chapter begins with a general summary of research questions and 
comments on previous research on discourse anaphora and analysis method. 
In addition, an outline of the material selection is presented. The study 
demonstrates that anaphoric NPs referring to humans vary in the texts, both 
from a diachronic and a synchronic perspective. Individuation seems to ex-
plain much of the variation: texts with a high degree of individuation (crimi-
nal cases) materializes a high degree of pronouns, whereas texts regarding 
property issues materialize low individuation with few pronouns and many 
full NPs. In addition, different discourse levels realize different patterns of 
anaphora, where discourse level 1, to a greater extent than the other dis-
course levels, realizes a highly formal and distanced language, while dis-
course level 3 in particular, and also discourse level 2, generate a language 
that more often signals individuation.  

Related to the classification of ‘categories of matter’, the study shows that 
different judicial content has a clear impact on the use of reference. For ex-
ample, the category registration matters mainly realize anaphoric patterns in 
which the characters’ relationship to other peers are in focus, creating a 
higher proportion of noun phrases with proper names as headwords. That 
referents in these texts are often presented based on their kinship is clearly 
due to the legal context and to the inheritance rules. In contrast, anaphoric 
patterns in criminal cases are characterized by a semantically full first men-
tion of a character, followed by linguistic descriptions that are, semantically, 
relatively empty. In these texts, the focus is on the unique individual, either 
as plaintiffs, accused or witnesses, thus driving a higher degree of individua-
tion.  

To summarize, patterns of discourse anaphora differs in the texts. Factors 
like category of matter, the level of discourse and formality play an im-
portant role in the linguistic realizations. This justifies the fact that factors 
beyond the cognitive processes should be taken into account when explain-
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ing the distribution of linguistic expressions for reference. It is also argued 
that the diverse patterns of anaphora is a manifestation of different registers. 

Chapter 6 considers the use of expressions of time and tense in the texts. 
The purpose of the analysis is to describe how time is made explicit in the 
texts, and the means by which this occurs, to explain how variation in ex-
pressions of time relates to factors such as text, the overall structure and 
function. The chapter begins with an introduction to the study, where re-
search questions, methods, and previous research is presented. This section 
also provides a theoretical background. Both usages of tense and adverbs of 
time are examined.  

The study displays a variation in tense use; different patterns of tense are 
realized in different categories of matter and in different discourse levels. 
For instance, grammatical markers for distance are more common in unilat-
eral cases and in discourse level 1. The results also indicate that the uses of 
tense become more varied during the time of the investigation. Past tense is 
by far the most common tense in the material. Still, starting in the mid-1550s 
there is a shift in the uses of tenses, with a gradual increase in the use of the 
present tense. There are at least two explanations for this trend: first, that the 
present tense increases due to an increased use of discourse level 2 and 3, 
and second, that the increase in present tense is due to a need to actualize 
events in the reader’s now. Following this, the survey shows that syntac-
tically complex expressions of time circumstances, in particular temporal 
subordinate clauses, are to a greater extent realized in the later texts, and 
particularly in multi-party cases. When related to factors such as time, text 
structure and situational context, it is motivated to interpret the variation as 
patterns of language use; the variation is not free, but interpreted a conse-
quence of the impact of language external factors, such as a changing litiga-
tion, an emerging administrative literacy, and tänkeboken’s slightly altered 
function as an institutional document. Furthermore, it is argued that the more 
varied use of tenses in the later material indicate an emergence of a more 
elaborate administrative literacy within the municipal court of Stockholm.  

In chapter 7, three different lexical stylistic features are examined: judi-
cial pronouns, word pairs, and nominalizations. These features are consid-
ered to be typical to either the genre, the period of time, or to a more intri-
cate use of language.  

The results show that the variation among the lexical expressions often, 
but not always, increases with time, especially regarding judicial pronouns 
and word pairs, which typically occurs in registration matters; nominaliza-
tions occur throughout the genre. The variation also includes the specific 
judicial matter, where unilateral cases realize to a greater extent reoccurring 
lexical features, and multi-party cases lexical features of a more unique kind. 
Still, the general mobilization of these lexical resources correspond with 
external requirements of a more specified prose during the beginning of the 
17th century.   
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The results in chapter 7, however, evoke the need for a more nuanced dis-
cussion of written language precision and specialization in the administrative 
prose of the time. While the use of lexical resources such as legal pronouns, 
word pairs and nominalizations – which in this study are assumed to signal a 
more complex language – actually increases, parallel results indicate a simi-
lar increase in linguistic resources of a more general linguistic nature, i.e. 
adjectival pronoun. It is argued that administrative literacy cannot only be 
defined in terms of linguistic complexity, but must equally be defined from a 
more general and simple prose. One, perhaps somewhat simplistic con-
clusion, is that all language resources are to a greater extent put into use.  

Part 3: Summary and discussion 
In chapter 8, the results and the implications of the study are summarized 
and discussed. Following this, the theoretical implications of the study are 
discussed.  

The results point towards a pragmatic use of written language, and the 
study confirms an overall impression of the tänkeböcker as a collection of 
texts with great variety in terms of content, scope and linguistic form. Still, 
neither the textual or lexicogrammatical variation can be described as free. 
On the contrary, linguistic heterogeneity and variation should rather be seen 
as functional, and to a large extent motivated and driven by an intercommun-
ion of social and contextual circumstances such as a more solid administra-
tive literacy, a changing litigation, and an increase of legal demands for lin-
guistic precision and documentation. A changing community within the 
municipal court also motivates an ongoing renegotiation of the linguistic re-
sources.  

In a diachronic perspective, one can basically distinguish two opposing 
processes: first, an acquisition of a more general language, and second, the 
realization of a more complex and specific language. The variation in the 
administrative language in the tänkeböcker must therefore be understood in 
light of these linguistic process. For example, in terms of the use of personal 
reference it is clear that in order to respond to new communicative needs, 
one needs to mobilize linguistic resources that are both capable of describing 
many repetitions of the same referents (through an increased use of personal 
pronouns), and defining, in the specific legal context, the relevant peculiari-
ties of a person (through more syntactically complex attributes).The analyses 
of time-structuring resources demonstrate a similar parallelism in the re-
sumption of the linguistic resources.  

In many respects, both the textual and lexicogrammatical heterogeneity 
are more prominent in the texts from the 17th century than in earlier stages, 
although the differences are evident even then. The study shows that certain 
linguistic choices are more likely than others to appear in certain times, in 
certain judicial matters, and in different discourse levels. 
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The results also indicate that linguistic changes are both general and spe-
cific. On a textual level, the increasing length of text is seen as an example 
of an overall change, while an increased use of discourse level 3 in the multi-
party cases of 17th century texts can be seen as an example of a more specific 
textual change. The survey clearly shows how the texts and language are 
modified to meet the increased demands for explicit information during (es-
pecially) the 1600s. 

Chapter 8 also includes a more general discussion about how the results 
can be understood and interpreted when considering factors such as: lan-
guage historical periodization; a changing legal context within the municipal 
court of Stockholm; administrative literacy; and the impact of the individual 
scribe.  

Following this is a discussion about the functional approach and theoreti-
cal implications of the study. It is argued that Teleman’s (1985) model is a 
useful theoretical tool when it comes to understanding and describing textual 
change. However, the study also justifies a comment on the model. As noted 
earlier, the linguistic reality is more complex than the model accounts for, 
which motivates some additions, or rather, modifications. A prominent result 
of the study is that language norms (N) and the language situation (S) can 
weigh differently in the same communication situation (K). This is particu-
larly evident in a diachronic comparison of registration matters and criminal 
cases. A conclusion is that there need not be an equal level of dependence 
between language norms (N) and language situations (S). Both factors are 
nonetheless essential for the communication in full.  

From a methodological perspective, it is also justified to make a brief 
comment on the notion of communication (K). In the thesis, dialogicity is a 
fundamental methodological starting point as well as a central result of the 
analyses (discourse levels). The notion of communication is hence inter-
preted as dialogic. A refinement of Teleman’s K would be to emphasize the 
perspective of dialogicity, so that it is clearer that K can accommodate mul-
tiple levels of communication in the same situation. 

Halliday’s concept of register is used to capture the notion of language 
variety, and to comprehend a more nuanced understanding of the hetero-
geneous material, both in different categories of matter and in different dis-
course levels. Thus, language differences are interpreted as functional varie-
ties and as variation according to use. In a diachronic perspective, we can see 
how the multi-party cases in general, and criminal cases in particular, realize 
a register that is more open to linguistic innovations than the register that is 
realized in registrations matters.  

The main tendency in the development of the use of writing in the 
municipal court of Stockholm, during 1476–1626, can be described as a 
tendency towards a diversity in both text structure and lexicogrammar, as the 
texts evolve to better correspond to new situations of communication. At the 
same time, the results point towards linguistic continuity in terms of an im-
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plementation of an elderly administrative written standard. Linguistic re-
sources are retrieved both from an administrative-legal discourse and from 
an everyday discourse. 

An important theoretical result is that the analysis demonstrates that a 
combination of contextual description and functional text analysis can pro-
vide fruitful empirical results when it comes to analysing administrative lite-
racy in Middle Ages and Early Modern Era. 
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Bilaga: Tabeller 

Tabell 27. Fördelning av personliga pronomen per år (antal och andel/1000 ord) 
             Personliga pronomen 
År             Antal        Andel/ 

       1000 ord 
1476 36 0,9 
1499 35 1,1 
1525 110 2,0 
1550 103 1,2 
1575 74 0,6 
1600 417 2,0 
1626 282 1,9 

Tabell 28. Fördelning av personliga pronomen per ärendekategori och år 
(andel/1000 ord och antal) 

             Ärende-  
             kategori 
År 

   Inregistrerings-   
   ärenden 

Administrativa 
ärenden 

     Brottmål      Tviste- och   
     civilmål 

1476 – 0,6 0,7 2,1 
1499 0,3 – 2,0 2,8 
1525 0,9 – 6,4 1,4 
1550 0,3 3,0 4,0 2,7 
1575 0,2 3,9 – 0,8 
1600 4,1 1,6 2,3 1,6 
1626 0,4 1,5 3,6 1,4 

Tabell 29. Fördelning av attribut i Inregistreringsärenden per år (andel 
i procent och antal) 
 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 
Juridiska pronomina 10,6 4,3 19,2 8,8 19,6 7,0 22,4 
Definita 
attribut 

NP i genitiv 12,8 19,1 12,1 17,1 6,8 11,9 5,1 
Poss.pronomen 16,0 22,3 13,1 18,2 19,2 27,2 27,0 

Kvantitativa attribut – – – 2,4 2,7 4,2 3,8 
Adjektivattribut 11,7 5,3 10,1 14,7 15,1 19,6 12,8 
Epitet 35,1 26,6 27,3 22,9 25,6 15,4 10,9 
Prepositionsfraser 6,4 11,7 7,1 8,8 2,3 1,4 5,8 
Attributiva bisatser – 4,3 5,1 1,2 – 2,1 1,3 
Appositioner 6,4 5,3 3,0 5,9 8,2 9,8 10,9 
Participattribut 1,0 1,1 3,0 – 0,5 1,4 – 
Totalt 94 94 99 170 219 143 156 
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Tabell 30. Fördelning av attribut i Administrativa ärenden per år (andel  
i procent och antal) 
 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 
Juridiska pronomina – – – – – –  
Definita 
attribut 

NP i genitiv – 25,0 66,7 9,1 37,5 23,2 12,5 
Poss.pronomen 28,6 25,0 33,3 40,9 37,5 27,8 34,3 

Kvantitativa attribut – – – 4,5 – 7,0 – 
Adjektivattribut – 25,0 – 9,1 12,5 11,6 6,3 
Epitet 42,8 25,0 – 22,8 12,5 14,0 9,4 
Prepositionsfraser 28,6 – – 13,6 – 4,7 12,5 
Attributiva bisatser – – – – – 4,7 18,7 
Appositioner – – – – – 7,0 6,3 
Participattribut – – – – – – – 
Totalt 7 4 3 22 8 43 32 

Tabell 31. Fördelning av attribut i Brottmål per år (andel i procent och antal) 
Brottmål 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 
Juridiska pronomina – 2,7 3,9 20,0 – 1,3 0,5 
Definita 
attribut 

NP i genitiv 22,2 21,6 19,6 20,0 – 12,3 12,7 
Poss.pronomen 14,9 8,1 29,4 12,0 – 23,2 22,8 

Kvantitativa attribut 3,7 1,4 11,8 – – 6,1 4,2 
Adjektivattribut 7,4 12,2 3,9 – – 12,9 10,1 
Epitet 18,5 18,8 5,9 4,0 – 14,2 10,6 
Prepositionsfraser 7,4 21,6 9,8 20,0 – 9,3 11,6 
Attributiva bisatser 7,4 5,4 15,7 4,0 – 10,3 12,7 
Appositioner 18,5 6,8 – 8,0 – 4,2 6,9 
Participattribut – 1,4 – 12,0 – 6,2 7,9 
Totalt 27 74 51 25 – 310 189 

Tabell 32. Fördelning av attribut i Tviste- och civilmål per år (andel i procent och 
antal) 
 1476 1499 1525 1550 1575 1600 1626 
Juridiska pronomina 1,9 5,9 10,5 4,5 13,3 2,1 0,9 
Definita 
attribut 

NP i genitiv 14,8 15,7 5,3 22,2 23,2 20,6 19,3 
Poss.pronomen 18,5 15,7 26,3 32,4 24,7 29,8 25,6 

Kvantitativa attribut 1,9 – 8,8 – 1,1 3,3 0,9 
Adjektivattribut 13,0 5,9 5,3 10,2 15,9 8,5 7,3 
Epitet 29,5 35,2 26,3 19,9 14,4 13,9 23,9 
Prepositionsfraser 7,4 9,8 12,2 5,1 3,3 10,9 15,6 
Attributiva bisatser 1,9 2,0 – 1,7 1,5 5,2 3,7 
Appositioner 11,1 7,8 5,3 3,4 2,2 3,9 2,8 
Participattribut – 2,0 – 0,6 0,4 1,8 – 
Totalt 54 51 57 176 271 330 109 
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