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Summary: The Infinitive marker in East Norse
Infinitive	clauses	show	substantial	variation	across	 the	Scandinavian	 languages,	not	 least	
with	regard	to	the	distribution	and	syntactical	status	of	the	infinitive	marker	at.	Although	
etymologically	identical,	this	variation	in	use	and	status	of	at	suggests	that	infinitive	markers	
are	 relatively	 late	 innovations	 in	 Scandinavian	 and	 that	 they,	 to	 a	 certain	 extent,	 have	
emerged	independently.	The	aim	of	this	article	is	to	give	an	account	of	the	infinitive	marker	
in	early	East	Scandinavian	texts	in	order	to	detect	variation	regarding	its	use	at	early	stages	
of	the	languages.	Previous	studies	have	pointed	out	that	the	distribution	of	at	is	less	regular	
in	Old	Swedish	 than	 in	Old	 Icelandic,	which	 suggests	possible	 regional	differences.	The	
empirical	study	is	based	on	eight	Old	Danish,	Old	Swedish,	and	Old	Gutnish	texts,	mostly	
laws.	Verb	complements	excluded,	all	infinitive	clauses	in	the	texts	are	considered.	These	
contexts	would,	if	applied	in	the	modern	languages,	trigger	the	use	of	the	infinitive	marker.	
The	result	shows	major	differences	between	the	texts.	Whereas	at is	regularly	used	in	all	of	
the	Old	Danish	texts,	its	use	is	much	less	regular	in	the	Old	Swedish	and	the	Old	Gutnish	
texts,	with	the	exception	of	the	only	West	Swedish	text.	In	this	text,	at	has	a	distribution	very	
similar	to	that	of	Modern	Swedish.	The	investigation	thus	supports	the	assumption	that	the	
infinitive	marker	at	has	emerged	independently	across	Scandinavian	and	that	there	are	re-
gional	differences	to	be	considered.

Inledning
Bland	de	grammatiska	formorden	utmärker	sig	infinitivmärket,	vars	enda	funktion	
är	 att	markera	 vissa	 typer	 av	 infinitivfraser.	 Infinitivmärken	 återfinns	 i	 alla	 ger-
manska	språk	men	med	vissa	skillnader	i	användningen,	vilket	antyder	att	de	är	re-
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lativt	sena	företeelser	i	ett	språkhistoriskt	perspektiv.	I	danska	(1a),	isländska	(1b)	
och	 tyska	(1c)	 förefaller	 infinitivmärket	 inte	kunna	skiljas	 från	 infinitiven,	vilket	
emellertid	är	möjligt	i	svenska	(2).	I	engelska	(3a)	och	norska	(3b)	föreligger	varia-
tion	i	detta	avseende.

(1)	 a.	 Marie	lovede	ikke at læse bogen.	
	 b.		 María	lofaði	að lesa ekki bókina.	
	 c.		 Maria	versprach,	das Buch nicht zu lesen.

(2)	 Maria	lovade	att inte läsa boken.

(3)	 a.	 Mary	promised	(not)	to	(not)	read the book.	
	 b.		 Marie	lovet	(ikke)	å	(ikke)	lese boken.	

Att	infinitivmärkena	är	sena	novationer	i	de	germanska	språken	avspeglas	också	i	
deras	 etymologiska	 ursprung.	 Det	 finns	 ett	 gemensamt	 västgermanskt	 infinitiv-
märke	(jfr	eng.	to,	nederl.	te,	ty.	zu)	som	inte	är	besläktat	med	det	nordiska	(da.	at,	
fä.	at,	isl. að,	no.	å,	sv.	att).	Intressant	nog	utgår	samtliga	germanska	infinitivmär-
ken	från	allativa	prepositioner	med	mycket	snarlikt	semantiskt	innehåll:	det	nord-
iska	infinitivmärket	är	etymologiskt	identiskt	med	preposition	åt	’till,	vid’	och	det	
västgermanska	infinitivmärket	har	fortfarande	samma	form	som	motsvarande	pre-
positioner,	jfr	eng.	to ’till,	åt’.	Även	om	det	således	föreligger	ett	gemensamt	nord-
iskt	infinitivmärke,	innebär	det	på	intet	sätt	att	dess	användning	är	helt	identisk	över	
det	nordiska	språkområdet	vilket	i	sin	tur	skvallrar	om	att	infinitivmärket	etableras	
tämligen	sent	också	ur	ett	nordiskt	perspektiv.	Infinitivmärket	är	exempelvis	ogram-
matiskt	i	vissa	konstruktioner	i	svenskan	där	det	i	varje	fall	fakultativt	kan	användas	
i	norskan	och	danskan.	Jämför	exemplen	i	(4)	nedan.

(4)	 a.	 Han	sägs	dricka vin.	(sv.)
	 b.		 Han	siges	at drikke vin.	(da.)
	 c.		 Han	sies	å drikke vin.	(no.)

I	denna	uppsats	redogör	jag	för	infinitivmärkets	användning	i	några	tidiga	fornöst-
nordiska	 texter	 i	 syfte	 att	 försöka	klargöra	om	denna	 användning	visar	 liknande	
drag	eller	om	den	tycks	skilja	sig	mellan	språken.	Tidigare	undersökningar	av	infi-
nitivmärket	i	fornnordiska	texter	antyder	att	dess	distribution	är	mer	regelmässig	i	
fornvästnordiskan	 än	 i	 fornsvenskan	 (Ahlén	 1883:	 15;	 jfr	 också	 Faarlund	 2004:	
271).	En	viktig	fråga	är	därför	huruvida	 infinitivmärket	skulle	kunna	ses	som	en	
västnordisk	novation	som	får	spridning	till	Östnorden,	eller	om	det	snarast	rör	sig	
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om	av	varandra	oberoende	etableringsprocesser	över	det	nordiska	 språkområdet.	
Om	infinitivmärkets	användning	verkligen	skulle	visa	sig	vara	mer	sporadisk	i	for-
nöstnordiskan	 (i	 jämförelse	med	 fornvästnordiska),	 är	 det	möjligt	 att	 detta	 bruk	
speglar	 ett	 äldre	 skikt	 som	kan	 ge	 nycklar	 till	 förståelsen	 av	 hur	 infinitivmärket	
etableras	i	nordiska	språk.
Resterande	del	av	uppsatsen	är	disponerad	på	följande	vis.	I	avsnitt	1	redogör	jag	

kortfattat	för	tidigare	forskning	om	infinitiven	och	infinitivmärkets	uppkomst	samt	
infinitivmärkets	användning	i	tidiga	stadier	av	nordiska	språk.	Därefter	presenterar	
jag	materialet	på	vilket	föreliggande	undersökning	bygger	och	jag	redovisar	excer-
peringsprinciperna.	I	avsnitt	3	redogör	jag	för	undersökningens	resultat,	och	i	av-
snitt	4	sammanfattas	och	diskuteras	resultaten.

1 Bakgrund
I	detta	avsnitt	tecknas	först	en	kortfattad	översikt	över	infinitivens	och	infinitivmär-
kets	 historiska	 utveckling	med	 fokus	 på	 (nord)germanska	 förhållanden.	Därefter	
sammanfattar	jag	den	tidigare	forskningen	om	infinitivmärkets	användning	i	forn-
svenskan.	 Slutligen	 diskuterar	 jag	 infinitivmärkets	 syntaktiska	 status	 och	 ord-
klasstillhörighet	 i	 de	 moderna	 nordiska	 språken	 (med	 fokus	 på	 förhållandena	 i	
danska	och	svenska).

1.1 Infinitivens och infinitivmärkets ursprung
I	många	indoeuropeiska	språk	har	det	utvecklats	en	verbform	infinitiv	som	ofta	kom-
mit	att	uppfattas	som	verbets	grundform.	Det	finns	emellertid	inte	någon	gemensam	
bildning	utan	det	rör	sig	om	olika	processer	över	det	indoeuropeiska	språkområdet.	I	
de	germanska	språken	utvecklas	infinitiven	ur	ett	verbalsubstantiv	och	det	som	idag	
uppfattas	som	en	del	av	verbparadigmet	är	alltså	ursprungligen	att	betrakta	som	ett	
nomen.	Som	sådant	har	det	böjts	i	kasus	och	den	form	som	lever	kvar	i	de	moderna	
germanska	 språken	 är	 en	 stelnad	 ackusativform	med	 en	 ursprunglig	 ändelse	 -an 
(Falk	&	Torp	1900:	193,	Wessén	1965:	145).	 I	modern	 tyska	bevaras	 infinitivens	
konsonantiska	ändelse,	medan	nordiska	infinitiver	redan	tidigt	tappade	ändelsekon-
sonanten	men	bevarar	en	vokalisk	ändelse	(på	a	resp.	e).	I	engelskan	saknar	infiniti-
ven	morfologisk	markering	och	är	således	identisk	med	verbstammen.1	Från	väst-
germanska	fornspråk	går	det	att	se	spår	av	andra	kasusformer	på	infinitiven,	men	
sådana	belägg	saknas	helt	från	nordiskt	språkområde	(Prokosch	1939:	205).	
Övergången	från	nomen	till	verb	är	ett	exempel	på	en	grammatikaliseringsprocess	

(se	 t.ex.	Hopper	&	Traugott	2003)	genom	vilken	ett	avledningssuffix	kommit	att	

1	 En	utveckling	som	för	övrigt	också	har	motsvarigheter	i	vissa	nordiska	dialekter,	jfr	Delsing	2014.
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omtolkas	 som	en	böjningsändelse	 (jfr	 Jeffers	1975:	135–136).	Denna	process	 är	
emellertid	 så	 tidig	 att	 den	 inte	går	 att	 följa	 i	 bevarat	 skriftligt	material	 från	ger-
manskt	språkområde	och	det	exakta	förloppet	när	ett	nominal	erövrar	verbal	status	
är	höljt	i	dunkel	(se	vidare	Jeffers	1975	för	en	diskussion	om	den	historiska	krono-
login	i	utvecklingen	av	infinitiv	i	de	indoeuropeiska	språken).
I	många	indoeuropeiska	varieteter	kom	infinitiven	tidigt	att	förknippas	med	loka-

tiva	(eller	allativa)	prepositioner	(jfr	Beckman	1934:	15).	Tillsammans	med	nomi-
nala	rektioner	angav	dessa	prepositionsfraser	ursprungligen	en	riktning	i	rummet,	
men	 i	 takt	med	att	 infinitiven	ändrade	karaktär	 från	nomen	 till	verb	 förändrades	
denna	konkreta	riktningsbetydelse	och	fick	en	mer	abstrakt	avsiktsangivande	(final)	
betydelse	(från	”mål	i	rummet”	till	”mål	i	tiden”).	Över	tid	försvagades	den	prepo-
sitionella	karaktären,	troligtvis	i	förbindelse	med	att	bruket	av	prepositionerna	spred	
sig	till	angränsande,	icke-finala	kontexter	(jfr	Wessén	1965:	146–147).	I	gotiskan	
kan	prepositionen	du	fakultativt	användas	i	förening	med	finala	infinitiver	men	al-
drig	i	andra	kontexter	(Wright	1954:	193–194).	Liknande	tendenser	tycks	även	fin-
nas	i	fornhögtyskan	(Haspelmath	1989:	289–290).	
I	moderna	germanska	språk	talar	man	ofta	om	infinitivmärken	snarare	än	infini-

tivprepositioner	och	man	urskiljer	ibland	infinitivmärket	som	en	egen	ordklass	(se	
vidare	1.3	nedan).	Utvecklingen	från	preposition	till	infinitivmärke	är	alltså	också	
ett	exempel	på	grammatikalisering	(denna	gång	av	typen	grammatisk > mer gram-
matisk).	Som	tidigare	nämnts	föreligger	två	germanska	bildningar	av	infinitivmär-
ken:	en	västgermansk	som	går	tillbaka	på	en	urgermansk	preposition	*tô ’till,	åt’ (se	
t.ex.	OED	to)	och	en	nordisk	som	går	tillbaka	på	en	urnordisk	preposition	*at ’till,	
vid’	(identisk	med	den	nusvenska	prepositionen	åt,	se	t.ex.	Hellquist	1948).	Också	
i	romanska	språk	har	allativa	prepositioner	utvecklats	till	något	som	påminner	om	
de	germanska	 infinitivmärkena;	 jfr	 franskans à och de	 (se	 vidare	 t.ex.	Beckman	
1934:	15	f.).	
Det	är	alltså	slående	att	det	i	parallella	men	från	varandra	självständiga	processer	

utvecklats	både	en	verbform	infinitiv	och	ett	formord	infinitivmärke	i	flera	grenar	
av	den	indoeuropeiska	språkfamiljen.	Germanska	språk	har	en	gemensam	infinitiv,	
medan	infinitivmärket	har	olika	etymologisk	bakgrund	i	nord-	och	västgermanska	
språk.	Processerna	bakom	infinitivmärkets	etablering	tycks	vara	likartad	över	det	
germanska	 språkområdet	 (först	 som	 final	 markör	 därefter	 som	 ett	 mer	 allmänt	
grammatiskt	formord;	jfr	t.ex.	Los	2005),	men	resultaten	av	dessa	skiljer	sig	delvis	
mellan	språken.

1.2 Infinitivmärket i fornsvenska
Infinitivmärkets	 användning	 i	 äldre	 stadier	 av	 nordiska	 språk	 är	 inte	 särskilt	 väl	
undersökt,	men	i	studier	med	annat	fokus	händer	det	ibland	att	infinitivmärket	kort-



 Infinitivmärket i östnordiska fornspråk · 131

fattat	berörs.	Så	skriver	t.ex.	Konrad	Ahlén	(1883:15)	i	sin	avhandling	om	verbets	
syntax	i	äldre	fornsvenska	att	fornsvenskans	infinitivmärke	används	”mera	regellöst	
än	i	isländskan”,	men	han	gör	inga	egentliga	jämförelser	mellan	de	båda	språken.	
Infinitivmärkets	användning	i	svenskans	historia	har	också	behandlats	i	förbindelse	
med	framväxten	av	olika	kategorier	hjälpverb.	Så	berörs	frågan	exempelvis	av	Ma-
ria	Bylin	(2013)	i	hennes	avhandling	om	aspektuella	hjälpverb	och	av	Marika	La-
gervall	 (2014)	 i	 hennes	 avhandling	 om	modala	 hjälpverb.	Resultaten	 visar,	med	
kraftig	 förenkling,	 att	 infinitivmärket	 tenderar	 att	 bli	mer	ovanligt	 i	 takt	med	att	
huvudverb	erövrar	fler	hjälpverbsliknande	egenskaper,	men	det	visar	sig	samtidigt	
knappast	finnas	något	ett-till-ett-förhållande	mellan	form	och	funktion	i	detta	av- 
seende.
Jag	har	i	ett	annat	sammanhang	intresserat	mig	för	infinitivmärket	i	förbindelse	

med	s.k.	satsekvivalenta	infinitivfraser	(dvs.	infinitivfraser	som	delar	vissa	egenska-
per	med	finita	satser)	i	svenskans	historia	(se	Kalm	2016).	Satsekvivalent	infinitiv-
fras	kan	förenklat	definieras	som	en	infinitivfras	som	(obligatoriskt	eller	fakultativt)	
konstrueras	med	infinitivmärke	i	modern	svenska	och	som	kan	modifieras	av	sats-
adverbial	 samt	 innehålla	 hjälpverb.	Typiska	 funktioner	 för	 sådana	 infinitivfraser	
exemplifieras	i	(5)	nedan:	objekt	till	huvudverb	(5a),	avsiktsangivande	(finala)	ad-
verbial	 (5b),	attribut	(5c),	adjektivkomplement	(5d),	prepositionsrektion	(5e)	och	
apposition/egentligt	subjekt	(5f)	(se	Teleman	et	al.	3:596–598	för	nusvenska	exem-
pel).	Infinitivfraser	som	komplement	till	(prototypiska)	hjälpverb	ingick	inte	i	un-
dersökningen	och	heller	 inte	 infinitivfraser	 i	konstruktionerna	objekt	och	subjekt	
med	infinitiv	(dvs.	ackusativ	med	infinitiv	respektive	nominativ	med	infinitiv).2 

(5)	a.	 objekt:	 Sidhan	dictadhe	var	hærra	skinklæde	oc	kænde	them	at  
   klæda sik	(MB	1b)
	 b.	finala	infinitiver:	han	ær	i.	sokn	farin	siukum. at hiælpæ.	(ÄVgL)
	 c.	 attribut:	 þa	hauær	hon	uitzs	orþ læggia alt æftir sik	(ÖgL)
	 d.	 adjektivkompl.:	 siþæn	ær	han	skyldughær kunungær wæræ	(UL)
	 e.	 rektion:	 Munkane	räddos.	ok	läto	aff at läsa	(Jär)
	 f.	 apposition:	 Nu	ær þæt	klokkarans	skuld.	bæra bok ok stol i sokn	(ÖgL)

Som	framgår	av	exemplen	i	 (5)	ovan	saknas	 infinitivmärket	 i	kontexter	där	det	 i	
modern	svenska	vore	obligatoriskt	(t.ex.	som	adjektivkomplement	och	apposition/
egentligt	subjekt).	Bruket	av	infinitivmärket	stabiliseras	under	den	fornsvenska	pe-

2	 	Jag	följde	här	den	definition	av	hjälpverb	som	föreslås	av	Lars-Olof	Delsing	i	en	artikel	från	1999.	Han	ana-
lyserar	 där	 följande	 verb	 som	hjälpverb:	 fa, kunna, magha, mona, måste, plägha, skula, vilia, ägha. Det 
förhåller	sig	självklart	så	att	det	finns	betydligt	fler	hjälpverbskandidater	och	att	fler	hjälpverb	kan	tillkomma	
över	tid	(liksom	andra	kan	falla	bort).	Jfr	t.ex.	verben	som	undersöks	i	Bylin	2013	och	Lagervall	2015.
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rioden	och	under	1500-	och	1600-talet	möter	ett	system	som	huvudsakligen	över-
ensstämmer	med	det	nusvenska	(jfr	Kalm	2016:	115).	De	satsekvivalenta	infinitiv-
frasernas	 form	genom	svenskans	historia	 (ca	1225–1800)	sammanfattas	 i	figur	1	
nedan.	 Jag	har	där	urskilt	 tre	 typer	 av	 infinitivfraser:	finala,	 verbstyrda	och	 icke	
verbstyrda.	

 5 

(5) a. objekt: Sidhan dictadhe var hærra skinklæde oc kænde them at 
klæda sik (MB 1b) 

 b. finala infinitiver: han ær i. sokn farin siukum. at hiælpæ. (ÄVgL) 
 c. attribut: þa hauær hon uitzs orþ læggia alt æftir sik (ÖgL) 
 d. adjektivkompl.: siþæn ær han skyldughær kunungær wæræ (UL) 
 e. rektioner: Munkane räddos. ok läto aff at läsa (Jär) 
 f. apposition: Nu ær þæt klokkarans skuld. bæra bok ok stol i sokn (ÖgL) 
 
Som framgår av exemplen i (5) ovan saknas infinitivmärket i kontexter där det i modern 
svenska vore obligatoriskt (t.ex. som adjektivkomplement och apposition/egentligt subjekt). 
Bruket av infinitivmärket stabiliseras under den fornsvenska perioden och under 1500- och 
1600-talet möter ett system som huvudsakligen överensstämmer med det nusvenska (jfr Kalm 
2016: 115). De satsekvivalenta infinitivfrasernas form genom svenskans historia (ca 1225–
1800) sammanfattas i figur 1 nedan. Jag har där urskilt tre typer av infinitivfraser: finala, 
verbstyrda och icke verbstyrda.  
 

 
Figur 1. Andel satsekvivalenta infinitivfraser som konstrueras med at i svenskans 

historia. N= 3 880.  
 
Sammanställningen i figur 1 visar att det finns påtagliga skillnader mellan olika typer av 
infinitivfraser och benägenheten att konstruera dessa med infinitivmärke. Under hela den 
undersökta perioden är det påfallande att de finala infinitivfraserna i hög utsträckning tenderar 
att konstrueras med infinitivmärke, medan de verbstyrda kännetecknas av en påtaglig 
variation. När det gäller de icke verbstyrda infinitivfraserna kan vi notera en med tiden 
ökande tendens att konstrueras med infinitivmärke. Resultatet speglar i hög utsträckning 
situationen i modern svenska, där infinitivfraser som komplement till verb har en tydlig 
tendens att konstrueras utan infinitivmärke.  
 
För våra syften är det emellertid mest intressant att fokusera på de två äldsta tidsperioderna 
från figur 1, dvs. 1225–1375 (äldre fornsvenska). Under perioden 1225–1300 (som 
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Figur 1. Andel satsekvivalenta infinitivfraser som konstrueras med at i svenskans historia. N= 3 880. 

Sammanställningen	 i	figur	1	visar	 att	 det	finns	påtagliga	 skillnader	mellan	olika	
typer	av	infinitivfraser	och	benägenheten	att	konstruera	dessa	med	infinitivmärke.	
Under	hela	den	undersökta	perioden	är	det	påfallande	att	de	finala	infinitivfraserna	
i	hög	utsträckning	tenderar	att	konstrueras	med	infinitivmärke,	medan	de	verbstyrda	
kännetecknas	av	en	påtaglig	variation.	När	det	gäller	de	icke	verbstyrda	infinitivfra-
serna	kan	vi	notera	en	med	tiden	ökande	tendens	att	konstrueras	med	infinitivmärke.	
Resultatet	speglar	i	hög	utsträckning	situationen	i	modern	svenska,	där	infinitivfra-
ser	som	komplement	till	verb	har	en	tydlig	tendens	att	konstrueras	utan	infinitiv-
märke.	
För	våra	syften	är	det	emellertid	mest	intressant	att	fokusera	på	de	två	äldsta	tids-

perioderna	från	figur	1,	dvs.	1225–1375	(äldre	fornsvenska).	Under	perioden	1225–
1300	(som	uteslutande	omfattar	lagtexter)	ser	vi	att	infinitivmärket	endast	används	i	
omkring	hälften	av	alla	icke	verbstyrda	kontexter;	i	modern	svenska	skulle	vi	vänta	
oss	att	siffran	var	nära	100	%.	För	verbstyrda	infinitivfraser	är	andelen	ytterligare	
lägre.	Det	är	egentligen	bara	i	finala	infinitivfraser	som	at-infinitiverna	dominerar	
över	den	rena	infinitiven.	I	den	andra	perioden	(1301–1375)	ser	vi	en	stadig	ökning	
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av	infinitivmärket	i	såväl	finala	som	icke	verbstyrda	kontexter,	medan	verbstyrda	
infinitivfraser	med	at	fortfarande	ligger	på	en	relativt	låg	nivå	(drygt	40	%).	
Sammanställningen	i	figur	1	bygger	på	en	genomgång	av	ett	ganska	stort	antal	tex-

ter.	Om	man	tar	hänsyn	till	de	enskilda	texter	som	ingår	i	undersökningen	och	redo- 
visar	andelen	at-infinitiv	i	förhållande	till	ren	infinitiv	separat,	blir	den	intertextuella	
variationen	påtaglig.	Av	totalt	sju	undersökta	texter	från	perioden	1225–1375,	uppvi-
sar	två	av	varandra	oberoende	texter	ett	påfallande	modernt	bruk	av	infinitivmärket	i	
satsekvivalenta	infinitivfraser.	Övriga	texter	har	istället	ett	betydligt	mer	infrekvent	
bruk	av	at	i	förhållande	till	ren	infinitiv	än	vad	vi	skulle	förvänta	oss	i	modern	svenska.	
Jämför	sammanställningen	i	tabell	1	nedan,	där	andelen	ren	infinitiv	i	förhållande	till	
at-infinitiv	i	icke	verbstyrda	kontexter	(dvs.	sådana	kontexter	där	vi	i	modern	svenska	
skulle	förvänta	oss	att	infinitivmärket	kom	till	användning)	redovisas.	

Tabell	1.	Andel	ren	infinitiv	i	icke	verbstyrda	kontexter	(exklusive	finala	infinitiv-
fraser).	Äldre	fornsvenska.	
Text Förkortning Ren	infinitiv
Äldre	Västgötalagen ÄVgL 6	%
Östgötalagen ÖgL 65	%

Upplandslagen UL 55	%
Fornsvenska	legendariet	 Bur. 27	%
Pentateuk-parafrasen MB	1b 2	%
Konungastyrelsen KS 46	%

Det	 är	 tydligt	 att	ÄVgL	 och	MB	 1b	 kraftigt	 avviker	 från	 övriga	 texter	med	 sin	
mycket	låga	andel	ren	infinitiv.	Det	är	förbryllande	att	just	ÄVgL,	som	är	den	äldsta	
av	 texterna	 i	 undersökningen,	 har	 en	 så	 modern	 användning	 av	 infinitivmärket	
medan	övriga	lagtexter	från	1200-talet	uppvisar	ett	betydligt	mer	avvikande	bruk.	
Både	 ÄVgL	 och	MB	 1b	 kännetecknas	 av	 en	 västsvensk	 språkform	 (jfr	 Thorell	
1951:251)	och	det	är	således	möjligt	att	vi	här	ser	prov	på	regional	eller	dialektal	
variation	(se	också	Kalm	2016:	111–112).	Med	tanke	på	att	det	har	framhållits	att	
infinitivmärkets	 distribution	 i	 fornvästnordiskan	 var	mer	 regelbunden	 än	 i	 forn-
svenskan	(Ahlén	1883:	15)	är	det	således	en	möjlighet	att	infinitivmärket	tidigare	
får	fäste	på	västnordiskt	område	än	på	östnordiskt.	
Sammanfattningsvis	har	infinitivmärkets	distribution	i	äldre	fornsvenska	beskri-

vits	 som	 oregelbunden,	 särskilt	 i	 förhållande	 till	 fornisländskan.	Resultaten	 från	
Kalm	2016	visar	emellertid	att	det	finns	viss	systematik	i	infinitivmärkets	använd-
ning	i	tidiga	fornsvenska	texter.	Medan	det	mer	eller	mindre	regelbundet	kommer	
till	användning	i	finala	(dvs.	avsiktsangivande)	kontexter,	är	dess	användning	be-
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tydligt	mer	varierad	i	andra	typer	av	infinitivfraser	där	det	skulle	komma	till	an-
vändning	i	modern	svenska.	Bruket	tycks	stabiliseras	under	yngre	fornsvensk	tid	
och	under	1500-	och	1600-talet	är	infinitivmärkets	användning	i	princip	den	samma	
som	i	dagens	svenska	(men	med	vissa	undantag,	se	t.ex.	Hellquist	1902:194	ff.).	
Undersökningen	visar	också	på	en	stor	variation	mellan	olika	texter	vilken	möjligen	
har	dialektala	orsaker.	Denna	omständighet	ger	upphov	till	frågor	om	infinitivmär-
kets	tidiga	historia	i	nordiska	språk.	Etableras	infinitivmärket	tidigare	i	Västnorden	
än	i	Östnorden?	Rör	det	sig	kanske	om	mer	eller	mindre	självständiga	utvecklingar	
över	det	nordiska	språkområdet?	Detta	skulle	i	så	fall	kunna	förklara	variationen	i	
infinitivmärkets	användning	mellan	de	nordiska	språken.	Den	omständigheten	att	
infinitivmärket	är	ovanligt	 i	vissa	fornsvenska	lagtexter	som	i	alla	fall	delvis	går	
tillbaka	på	en	muntligt	traderad	lagtradition	gör	också	att	man	kan	fråga	sig	om	den	
stabilisering	av	infinitivmärkets	distribution	som	vi	ser	under	den	fornsvenska	peri-
oden	är	ett	resultat	av	skriftspråkets	ökande	krav	på	precision	och	regelbundenhet.	
En	bredare	upplagd	undersökning	av	infinitivmärkets	tidiga	användning	i	andra	öst-
nordiska	texter	kan	förhoppningsvis	ge	svar	på	några	av	dessa	frågor.	

1.3 Infinitivmärkets syntaktiska status
Innan	vi	 går	över	 till	 själva	undersökningen	 av	 infinitivmärket	 i	 fornöstnordiska	
texter,	är	det	på	sin	plats	att	säga	några	ord	om	infinitivmärkets	status	och	funktion.	
Medan	det	får	anses	okontroversiellt	att	föra	infinitiven	till	verbparadigmet,	är	infi-
nitivmärkets	syntaktiska	status	och	ordklasstillhörighet	en	betydligt	mer	omdisku-
terad	fråga.	Språkhistoriskt	en	preposition	har	infinitivmärket	ändrat	karaktär	och	
brukar	 numera	 inte	 föras	 samman	med	 prepositionerna.3 I Svenska Akademiens 
grammatik	(Teleman	et	al.	1999,	hädanefter	SAG)	räknas	infinitivmärket	som	en	
egen	ordklass	(till	vilken	således	endast	räknas	ett	ord)	medan	man	i	Grammatik 
over det danske sprog	 (Hansen	&	Heltoft	2011,	hädanefter	GDS)	konstaterar	att	
infinitivmärket	 hamnar	 utanför	 den	 traditionella	 ordklassindelningen.	 Istället	 be-
traktar	man	infinitivmärket	som	”et	præfigeret	fleksiv”	vars	funktion	är	att	göra	in-
finitiven	nominal	(GDS:	1424).	En	sådan	lösning	får	stöd	av	det	förhållande	att	in-
finitivmärket	 normalt	 inte	 kan	 skiljas	 från	 infinitiven	 i	 danska	 så	 till	 vida	 att	
adverbiella	bestämningar	placeras	framför	at.	För	svenskans	del	blir	emellertid	ana-
lysen	problematisk	eftersom	infinitivmärket	på	ett	helt	annat	sätt	är	skilt	från	infini-
tiven	i	det	att	adverbiella	bestämningar	placeras	mellan	infinitivmärket	och	infiniti-
ven.	Jämför	exemplen	i	(1a)	och	(2),	nedan	återgivna	som	(6).	

3	 	Kalm	(2016)	argumenterar	dock	för	att	at-infinitiver	till	en	början	får	spridning	som	prepositionsfraser	i	äldre	
svenska.	
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(6)	a.	 Marie	lovede	ikke at læse bogen.	
	 b.		 Maria	lovade	att inte läsa boken.

En	annan	möjlighet	än	att	betrakta	infinitivmärket	som	ett	prefix	eller	en	egen	ord-
klass	 är	 att	 ta	 fasta	på	att-infinitivernas	 likheter	med	finita	 satser.	Med	en	 sådan	
analys	kan	infinitivmärket	istället	föras	till	subjunktionerna	(så	är	t.ex.	analysen	av	
det	norska	infinitivmärket	å	i	Faarlund	et	al.	1997).	Infinitivmärket	skiljer	sig	dock	
från	övriga	subjunktioner	genom	att	som	enda	subjunktion	enbart	ta	infinita	satskär-
nor	som	komplement.	Oavsett	analys	måste	man	således	konstatera	att	infinitivmär-
kets	ordklasstillhörighet	är	problematisk.	När	det	gäller	dess	funktion	föreslår	man	
i	GDS	att	det	omvandlar	 infinitiven	 från	verbalt	 led	 till	nominalt	 (jfr	GDS:	206,	
1424	f.).	En	sådan	analys	är	emellertid	inte	helt	optimal	för	svenska	förhållanden,	
där	klart	nominala	användningar	av	infinitiven	kan	sakna	infinitivmärke,	t.ex.	när	
infinitivfrasen	utgör	subjekt	i	fundamentet	(jfr	SAG	1:	745):	

(7)	Sitta här och vänta	är	inget	kul.

I	linje	med	GDS	analys	förhåller	det	sig	dock	så,	att	infinitivfraser	som	utgör	kom-
plement	till	verb	som	håller	på	att	grammatikaliseras	till	hjälpverb	tenderar	att	tappa	
sitt	infinitivmärke	(se	också	Bylin	2013,	Lagervall	2014;	jfr	också	Teleman	1994).	
I	svenskan	pågår	exempelvis	en	sådan	förändring	beträffande	futuralt	kommer (att)	
just	nu.	Detta	innebär	att	infinitivmärket	tenderar	att	utelämnas	när	infinitivfrasen	
övergår	från	att	vara	objekt	till	del	av	satsens	predikatsled	(jfr	dock	analysen	i	SAG	
3:	572–573	där	man	även	analyserar	infinitivfrasformade	komplement	till	hjälpverb	
som	objekt).	
Sammanfattningsvis	kan	man	således	konstatera	att	infinitivmärkets	funktion	och	

status	i	de	moderna	nordiska	språken	inte	låter	sig	besvaras	på	ett	enkelt	sätt.	Det	
finns	olika	analysmöjligheter	som	alla	har	såväl	för-	som	nackdelar.	Det	är	heller	
inte	säkert	att	infinitivmärket	ska	ges	samma	analys	i	alla	de	nordiska	språken	(se	
t.ex.	analysförslaget	i	Platzack	1986).	

2 Material 
Infinitivmärkets	distribution	i	fornsvenskan	finns	alltså	redogjord	för	i	Kalm	2016	
framför	allt	med	avseende	på	s.k.	satsekvivalenta	infinitivfraser	(jfr	1.2	ovan).	I	för-
bindelse	med	hjälpverb	och	hjälpverbsliknande	verb	har	infinitivmärket	också	un-
dersökts	av	Bylin	2013	och	Lagervall	2014.	Syftet	med	föreliggande	uppsats	är	att	
undersöka	infinitivmärkets	användning	i	tidiga	östnordiska	texter.	För	att	göra	detta	
har	jag	kompletterat	undersökningen	av	äldre	fornsvenska	texter	med	tre	forndanska	
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och	två	forngutniska	texter.	Uppgifter	om	texterna,	inklusive	de	fornsvenska,	åter-
finns	i	tabell	2	nedan.	(För	mer	detaljerade	upplysningar	om	utgåvor,	se	Bilaga	1).

Tabell	2.	Undersökningsmaterial.	DgL	=	Danmarks	gamle	landskabslove	med	kir-
kelovene.	 Köpenhamn	 1933–1954.	 SSGL	 =	 Samling	 af	 Sweriges	Gamla	 Lagar.	
Stockholm	1827–1877.
Text Förkortning Utgåva Excerperade	sidor
Eriks	Sjællandske	Lov ESjL DgL	(text	1) 3–103
Jyske	Lov JL DgL	(text	1) 19–259
Skånske	Lov SkL DgL	(text	2) 203–263
Gutalagen GL Pipping 3–61
Gutasagan GS Peel 2–14
Äldre	Västgötalagen ÄVgL SSGL	1 3–70
Östgötalagen ÖgL SSGL	2 1–44;	131–152
Upplandslagen UL SSGL	3 3–8;	87–178

De	 fornsvenska	 texterna	har	 inte	excerperats	 speciellt	 för	denna	undersökningen	
utan	alla	fornsvenska	data	bygger	på	Kalm	2016.	De	forndanska	och	forngutniska	
texterna	har	excerperats	manuellt	med	utgångspunkt	i	utgåvorna.	I	ett	första	steg	har	
samtliga	infinitiver	i	texterna	markerats;	det	rör	sig	totalt	om	1	586	infinitivfraser	
(varav	211	med	infinitivmärke).	Eftersom	verbstyrda	 infinitiver	 tycks	uppvisa	en	
egen	och	ganska	brokig	väg	genom	svenskans	historia	när	det	gäller	bruk	av	infini-
tivmärke,	har	 jag	valt	att	endast	undersöka	 icke-verbstyrda	 infinitivfraser.	Därtill	
kan	tilläggas	att	gränsen	mellan	hjälpverb	och	huvudverb	är	svår	att	dra	för	såväl	
nutida	som	historiska	förhållanden	(jfr	Teleman	1994	och	Delsing	1999).	Jag	har	
även	uteslutit	sådana	infinitivfraser	som	är	en	del	av	konstruktionen	objekt/subjekt	
med	infinitiv.	I	(8)	ges	exempel	på	infinitivfraser	som	uteslutits	ur	undersökningen.	

(8)	 a.	 hjälpverbsinfinitiv:	 tha	scal	man	takæ gothæ kunær til	(ESjL)
	 b.	 verbstyrd:	 fore	biutha	hanum	ath hialpa sæ	(SkL)
	 c.	 objekt	m.	infinitiv:	 Kallær	nokær	man	sik at hauæ køpt bathæ   
   systærs iorth	(JyL)

Dessa	begränsningar	gör	att	materialet	drastiskt	minskar	till	122	forndanska	och	17	
forngutniska	infinitivfraser	samt	136	fornsvenska	infinitivfraser.	Undersökningens	
empiriska	underlag	utgörs	alltså	totalt	av	275	icke-verbstyrda	infinitivfraser	(med	
och	utan	infinitivmärke).	Exempel	på	sådana	infinitivfraser	som	inkluderats	i	under-
sökningen	finns	i	(9)	nedan.
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(9)	a.	 finala	infinitiver:	han	ær	i.	sokn	farin	siukum. at hiælpæ.	(ÄVgL)
	 b.	 adjektivkompl.:	 for	thy	at	the	æræ	skylduch at føthæs af theræ bæggiæs	(JyL)
	 c.	 attribut:	 tha	age	han	wald ath fara	(SkL)
	 d.		 rektioner:	 tha	skal	alt	hæræth	hialpæ	til at gøræ bro	(JyL)
	 e.	 kompl.	till	æn:	 hældær	æn wara annars manzs landbo	(SkL)

I	tillägg	till	typerna	i	(9)	finns	också	ett	mindre	antal	infinitivfraser	i	materialet	som	
inte	kunnat	föras	till	någon	av	kategorierna.	

3 Resultat
Redan	vid	en	översiktlig	sammanställning	av	materialet	står	det	tydligt	klart	att	det	
föreligger	stora	skillnader	mellan	framför	allt	fornsvenskan	och	forndanskan	beträf-
fande	användningen	av	infinitivmärket.	Det	forngutniska	materialet	är	tyvärr	så	litet	
att	några	säkra	slutsatser	inte	kan	dras	men	resultatet	pekar	ändå	mot	en	större	över-
ensstämmelse	med	fornsvenskan	än	med	forndanskan	i	detta	avseende.	Den	totala	
mängden	at-infinitiv	och	ren	infinitiv	i	materialet	framgår	av	tabell	3	nedan.	

Tabell	3.	Fördelning	mellan	at-infinitiv	och	ren	infinitiv	i	materialet.	
at-infinitiv ren	infinitiv Totalt

 N % N 	% N

ESjL 29 100	% 0 – 29
JL 62 100	% 0 – 62
SkL 28 90	% 3 10	% 31
GL 8 62	% 5 38	% 13
GS 1 (25	%) 3 (75	%) 4
ÄVgL 31 94	% 2 6	% 33
ÖgL 23 45	% 28 55	% 51
UL 18 35	% 34 65	% 52

Totalt 200 75 275

Med	undantag	 för	ÄVgL	kännetecknas	 alltså	de	 fornsvenska	 texterna	av	en	hög	
andel	ren	infinitiv.	Liknande	tendenser	tycks	också	finnas	i	det	forngutniska	materi-
alet,	men	inte	 i	det	 forndanska	där	 infinitivmärket	mer	eller	mindre	regelmässigt	
tycks	komma	till	användning.	Undersökningen	tyder	alltså	inte	på	att	infinitivmär-
ket	skulle	ha	etablerats	senare	i	Östnorden	än	i	Västnorden.	Däremot	är	det	möjligt	
att	de	fornsvenska	lagtexterna	har	en	i	detta	avseende	mer	ålderdomlig	karaktär	än	
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de	forndanska	(men	frågan	varför	den	äldsta	fornsvenska	texten	uppvisar	ett	påfal-
lande	modernt	bruk	av	at	kvarstår).
I	 det	 forndanska	materialet	 återfinns	 endast	 tre	 rena	 infinitiver,	 samtliga	 utgör	

rektioner	i	subjunktionsfraser	som	inleds	av	æn	(se	exempel	i	10).	

(10)	 a.	 han	wil	hældær	bøta	thre	marc	æn	mista iorth sinna	(SkL)		

Bruket	av	infinitivmärket	i	de	undersökta	forndanska	texterna	tycks	således	över-
ensstämma	med	det	moderna	språket.	Redan	i	tidiga	forndanska	texter	förefaller	
alltså	 infinitivmärket	 ha	 etablerats	 som	 en	mer	 eller	mindre	 obligatorisk	 del	 av	
icke-verbstyrda	infinitivfraser.	Situationen	ser	emellertid	annorlunda	ut	i	GL	och	
GS,	även	om	det	empiriska	underlaget	är	mer	begränsat	här.	Nära	hälften	 (8	av	
totalt	17)	av	infinitivfraserna	saknar	utsatt	infinitivmärke.	Det	är	svårt	att	se	någon	
systematik	i	användningen	av	infinitivmärket;	i	vissa	fall	används	det	och	i	andra	
fall	 utelämnas	 det	 i	 helt	 identiska	 kontexter.	 Jämför	 exemplen	 i	 (11)	 och	 (12)	
nedan.	

(11)	 a.	 hafi	sielfs	wald	vm	gipta þaim	(GL)
	 b.	 þa	hafin	sielfs	wald	vm	at biauþa atr drozsietum	(GL)

(12)	 a.	 þa	hafi	oc	atta	daga	frest	fara atr til bandur sennir .i. friþi	(GL)
	 b.	 hafi	atta	daga	frest	til schips at fara	(GL)

Det	rör	sig	om	identiska	konstruktioner	(hafa wald vm	+	infinitiv	resp.	hafa frest + 
infinitiv)	men	i	a-exemplen	kommer	en	ren	infinitiv	till	användning	till	skillnad	från	
i	b-exemplen	där	istället	en	at-infinitiv	används.	Jag	kan	inte	finna	någon	systematik	
i	växlingen	mellan	at-infinitiv	och	ren	infinitiv	i	de	gutniska	texterna,	men	underla-
get	är	som	sagt	ganska	begränsat.	Vi	kan	notera	att	infinitivfrasens	adverbiella	be-
stämningen	föregår	infinitiven	i	(12b)	medan	den	står	efter	infinitiven	i	(12a).	Det	
är	känt	från	fornsvenskan	att	det	finns	ett	samband	mellan	preverbal	placering	av	
objekt	och	andra	bestämningar	och	bruk	av	infinitivmärke	(jfr	Falk	2010),	men	i	
fornsvenska	är	förhållandet	ofta	det	motsatta,	dvs.	att	infinitivmärket	saknas	i	infi-
nitivfraser	med	preverbala	bestämningar.	
Om	vi	jämför	med	äldre	fornsvenska	(se	figur	1	ovan	och	den	därtill	hörande	

diskussionen)	ser	vi	att	infinitivmärket	var	som	vanligast	i	finala	infinitivfraser.	
För	äldre	fornsvenska	gäller	emellertid	att	infinitivmärket	ibland	utelämnas	när	
den	finala	läsningen	är	underförstådd,	t.ex.	i	förbindelse	med	rörelseverb	som	i	
(13a)	 nedan.	 Det	 normala	 är	 dock	 att	 infinitivmärket	 används,	 som	 i	 (13b)	
nedan.	
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(13)	 a.	 gangæ	baþir	a	torgh	kiöpæ sinnær letæ	(UL)		
	 b.	 Combær	han	til	at köpæ iorþ	(ÄVgL)4	  

Motsvarande	tendenser	tycks	finnas	också	i	gotiskan,	där	infinitivmärket	är	fakulta-
tivt	i	finala	kontexter	men	annars	inte	kommer	till	användning	(Wright	1954:	193–
194).	Detta	ligger	i	linje	med	en	allmänt	vedertagen	uppfattning	att	infinitivmärket	
sprids	från	finala	kontexter	till	angränsande,	icke	finala	(se	t.ex.	Wessén	1965:	146–
147;	 jfr	 också	 avsnitt	 1.1	 ovan).	 I	 senare	 fornsvenska	 texter	 från	 1300-talet	 och	
framåt	blir	det	successivt	mer	ovanligt	att	ren	infinitiv	används	för	att	uttrycka	av-
sikt	(Kalm	2016:	119).	I	de	två	bevarade	handskrifterna	av	Fornsvenska	legendariet,	
Codex	Bureanus	respektive	Codex	Bildstenianus,	ser	bruket	av	infinitivmärke	i	fi-
nala	kontexter	annorlunda	ut.	Medan	Codex	Bureanus	ibland	har	rena	infinitiver,	
har	Codex	Bildstenianus	konsekvent	at-inledda	infinitiver	på	motsvarande	ställen:	

(14)	 a.	 han	sænde	sina	dicipulos	viþa	vm	væruldena	pradica (Bur)
	 	 han	sende	sina	discipulos	vidha	vm	værldina	at prædica (Bil)

	 b.	 Vactara	lupu æpte	atar gripa han (Bur)
	 	 Wæktara	lupu	æpter	at atir gripa (Bil)

I	övrigt	ger	fornsvenskan	ett	ganska	splittrat	intryck	när	det	gäller	infinitivmärkets	
användning.	Med	undantag	för	ÄVgl,	där	at-infinitiver	i	regel	används,	är	variatio-
nen	mellan	ren	infinitiv	och	at-infinitiv	mycket	påtaglig	och	precis	som	i	de	forng-
utniska	texterna	varierar	bruket	i	exakt	samma	konstruktioner.	Några	exempel	på	
detta	bruk	återfinns	i	(15)	(konstruktionerna	hafa vitsorþ	+	infinitiv	samt	vara skyl-
dughir	+	infinitiv).	Jag	har	inte	kunnat	finna	något	system	för	när	infinitivmärket	
används	respektive	utelämnas.	

(15)	 a.	 þa	hauar	han	uitzs	orþ	atær taka (ÖgL)
	 	 þa	hauær	han	uitzorþ	at uæria sin handuirki mæþ tolf manna (ÖgL)

	 b.		siþan	æru	böndær	skyldir	han til kirkiu föra	(ÖgL)
	 	 Þrim	borþum	æru	böndær	hanum	skyldughir	uppi at halda (ÖgL)

Undersökningen	blottlägger	alltså	en	ganska	omfattande	variation	beträffande	infi-
nitivmärkets	användning	i	tidiga	östnordiska	texter.	Medan	de	forndanska	texterna	
uppvisar	ett	i	det	närmaste	modernt	bruk	av	infinitivmärket,	är	det	påfallande	hur	

4	 Observera	att	til här	är	att	betrakta	som	adverb	(’dit’)	snarare	än	som	preposition.	
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ofta	det	saknas	i	de	fornsvenska	texterna.	Även	i	forngutniskan	finns	liknande	ten-
denser	som	i	fornsvenskan,	även	om	det	empiriska	underlaget	är	något	för	sprött	för	
att	 några	 säkrare	 slutsatser	 ska	kunna	dras.	Det	 har	 tidigare	 framhållits	 att	 forn-
svenskans	bruk	av	infinitivmärket	är	mer	regellöst	än	det	i	fornvästnordiskan	och	
resultatet	från	denna	undersökning	bidrar	i	mycket	till	att	komplettera	denna	bild	
genom	att	visa	att	 fornsvenskan	också	 i	 förhållande	 till	 forndanskan	uppvisar	ett	
avvikande	bruk	av	infinitivmärket.	Orsakerna	till	detta	kan	vara	flera.	En	möjlighet	
är	att	(vissa	av)	de	fornsvenska	texterna	representerar	ett	äldre	språkstadium	än	de	
forndanska	gör	och	att	vi	därför	ser	rester	av	ett	äldre	system	där	infinitivmärkets	
användning	i	princip	begränsades	till	finala	kontexter.	I	de	fornsvenska	lagtexterna	
skulle	 vi	 då	 se	 exempel	 på	 hur	 infinitivmärket	 börjat	 sprida	 sig	 till	 fler	 och	fler	
kontexter.	Men	det	kan	naturligtvis	också	ha	att	göra	med	att	infinitivmärket	är	en	
relativt	 sentida	 novation	 i	 de	 nordiska	 språken	och	 att	 det	 därför	 inte	 är	 särskilt	
konstigt	att	dess	tidiga	användning	skiljer	sig	mellan	olika	dialekter.	

4 Avslutning 
Infinitiven	och	infinitivmärket	är	relativt	sena	novationer	i	de	germanska	språken.	
På	grund	av	detta	har	infinitivbaserade	konstruktioner	till	viss	del	utvecklats	själv-
ständigt	(dvs.	oberoende	av	varandra)	över	det	germanska	språkområdet	vilket	givit	
upphov	till	skillnader,	inte	minst	beträffande	infinitivmärkets	distribution,	som	stått	
i	fokus	för	denna	uppsats.	Mot	bakgrund	av	detta	är	det	därför	inte	särskilt	konstigt	
att	det	föreligger	skillnader	mellan	de	germanska	språken.	Resultaten	från	denna	
undersökning	tyder	dessutom	på	att	utvecklingen	är	så	pass	sen	(i	varje	fall	i	nord-
germanska	språk)	att	konstruktionerna	delvis	utvecklas	självständigt	också	över	det	
nordiska	språkområdet.	Infinitivmärket	tycks	etableras	senare	i	vissa	fornsvenska	
dialekter	liksom	i	forngutniskan	än	i	fornvästnordiskan	och	i	forndanskan.	
Det	rör	sig	alltså	knappast	om	något	västnordiskt	spridningscentrum	från	vilket	

infinitivmärket	rör	sig	öster-	och	söderut.	Istället	ger	den	empiriska	undersökning	
bilden	av	ett	relativt	etablerat	system	beträffande	infinitivmärkets	användning	i	de	
forndanska	dialekterna,	liksom	i	västsvenska	dialekter.	I	östra	Sverige	och	på	Got-
land	förefaller	emellertid	infinitivmärket	etableras	senare	än	i	övriga	Norden.	Det	är	
troligen	av	denna	anledning	som	vi	finner	stora	skillnader	mellan	de	nordiska	språ-
ken	 just	 beträffande	 infinitivbaserade	konstruktioner:	 det	 rör	 sig	 om	 (i	 varje	 fall	
delvis)	 självständiga	 utvecklingar	 som	 fått	 liknande	men	 inte	 identiska	 resultat.	
Man	kan	härvid	jämföra	infinitivfrasernas	utveckling	med	nominalfrasens.	När	be-
stämdhetskategorin	växer	 fram	sker	det	av	allt	att	döma	parallellt	 i	Norden	 (och	
med	västgermanska	motsvarigheter)	med	vissa	slående	skillnader	språken	emellan	
som	resultat,	t.ex.	beträffande	definita	nominalfraser	med	adjektivattribut	(se	t.ex.	
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Stroh-Wollin	2016).	En	motsvarande	skiljelinje	mellan	de	nordiska	språken	skulle	
kunna	vara	ledföljden	i	infinitivfraser	med	mittfältsadverbial	(jfr	exemplen	i	(1–3)	
ovan).	Det	vore	intressant	att	närmare	följa	och	jämföra	utvecklingen	av	infinitivba-
serade	konstruktioner	med	adverbiella	bestämningar	för	att	spåra	uppkomsten	av	
dessa	skillnader.	Finns	de	redan	från	början	eller	uppstår	de	senare?	Belägg	av	den	
här	typen	förekommer	emellertid	inte	i	materialet	som	gåtts	igenom	för	denna	un-
dersökning5	varför	frågan	får	anstå	till	framtida	forskning.	
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Bilaga 1: Excerperade och citerade texter

Forndanska

Eriks Sjællandske Lov (ESjL):	Eriks	Sjællandske	lov,	text	1–2.	Udgivet	af	Peter	Skautrup,	1936.	
(Danmarks	gamle	landskabslove	med	kirkelovene.	Bd	5.)	Köpenhamn.	

Jyske Lov (JL):	Jyske	lov,	text	1.	Udgivet	af	Peter	Skautrup,	1933.	(Danmarks	gamle	
landskabslove	med	kirkelovene.	Bd	2.)	Köpenhamn.	

Skånske Lov (SkL):	Skånske	lov,	text	1–3.	Udgivet	af	Johannes	Brøndum-Nielsen	og	Svend	
Aakjær,	1933.	(Danmarks	gamle	landskabslove	med	kirkelovene.	Bd	1.)	Köpenhamn.	

Forngutniska

Gutalagen (GL):	Guta	lag	och	guta	saga	jämte	ordbok	utgifna	för	Samfund	til	udgivelse	af	
gammel	nordisk	litteratur	af	Hugo	Pipping,	1905–1907.	Köpenhamn.	

Gutasagan (GS):	Guta	saga.	The	history	of	the	Gotlanders.	Edited	by	Christine	Peel,	1999.	
(Viking	Society	for	Northern	Research.	Text	Series.	Volume	XII.)	London.	
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Fornsvenska

Äldre	Västgötalagen	(ÄVgL):	Westgöta-Lagen.	Utgiven	av	Collin	&	Schlyter,	1827.	(Samling	af	
Sweriges	Gamla	Lagar	1.)	Stockholm.	

Östgötalagen	(ÖgL):	Östgöta-Lagen.	Utgiven	av	Collin	&	Schlyter,	1830.	(Samling	af	Sweriges	
Gamla	Lagar	2.)	Stockholm.	

Upplandslagen	(UL):	Uplands-Lagen.	Utgiven	av	Schlyter,	1834.	(Samling	af	Sweriges	Gamla	
Lagar	3.)	Stockholm.	

Fem moseböcker på fornsvenska (MB	1b):	Fem	moseböcker	på	fornsvenska	enligt	Cod.	Holm.	A	
1.	Utgiven	av	Olof	Thorell,	1959.	(Samlingar	utgivna	av	Svenska	fornskriftsällskapet	60.)	
Uppsala.

Fornsvenska legendariet enligt	Cod.	Bureanus	(Bur):	Ett	fornsvenskt	legendarium.	Utgivet	av	
Georg	Stephens,	1847–1874.	(Samlingar	utgivna	av	Svenska	fornskriftsällskapet	7:1.)	Stockholm.

Fornsvenska legendariet	enligt	Cod.	Bildstenianus	(Bil): Ett	fornsvenskt	legendarium.	Utgivet	av	
Georg	Stephens,	1847–1874.	(Samlingar	utgivna	av	Svenska	fornskriftsällskapet	7:2.)	Stockholm.

Järteckensbok (Jär):	Klosterläsning.	Utgiven	av	G.	E.	Klemming,	1887–1889.	(Samlingar	utgivna	
av	Svenska	fornskriftsällskapet	22.)	Stockholm.	S.	3–123. 

Konungastyrelsen	(KS):	En	nyttigh	bok	om	konnunga	styrilse	och	höfdinga.	Utgiven	av	Lennart	
Moberg,	1964.	(Samlingar	utgivna	av	Svenska	fornskriftsällskapet	69:1.)	Uppsala.	
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