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Nyåret 2013 upphörde Institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet som egen enhet och gick upp i den ny- 
bildade Institutionen för svenska och flerspråkighet. Forskning 
och undervisning i svenska och övriga nordiska språk fortsätter  
i oförminskad omfattning, men skiftet har ändå gett anledning att 
blicka tillbaka på Nordiska språks historia som organisatorisk 
enhet, från tillsättningen av den första professuren 1928. I denna  
volym har samlats sjutton artiklar av lärare och forskare som har  
varit verksamma vid den gamla institutionen en längre tid. En  
inledning presenterar författarna och de olika fält av språkveten- 
skapen de har varit verksamma inom. Som helhet ger boken en 
bild av ämnets förändring över tid. 
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Förord 

Vid nyår 2013 upphörde Institutionen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet. Efter en omorganisation på Humanistiska fakulteten ingår den 
numera i Institutionen för svenska och flerspråkighet. Det är bakgrunden till 
denna skrift, Nordiska språk då och nu. 

År 1895 samlades ett antal ”nordister” för att hålla de första föreläsning-
arna på Stockholms högskola inom språkvetenskap, närmare bestämt om 
svenska språket, sjutton år efter att de första öppna föreläsningarna hade 
hållits vid högskolan. Den hade bildats 1878 som en examens- och tenta-
mensfri högskola, en motvikt till lärosätena i Uppsala och Lund. 

I kölvattnet till de öppna föreläsningarna bildades Samfundet för nordisk 
språkforskning, vars syfte var ”att till tankeutbyte öfver ämnen hörande till 
nordisk språkforskning och dess hjälpvetenskaper sammanföra därför intres-
serade personer”. Genom medel ur den så kallade Heckscherska donationen 
kunde man våren 1920 starta undervisning i nordiska språk ”vilken för dem, 
som därtill erhålla Kungl. Maj:ts dispens, leder fram till filosofiska examina 
i ämnet”. Nordiska språk blev därmed högskolans första språkliga examens-
ämne, liksom även den första språkprofessuren. Seminariet i nordiska språk 
förblev det officiella namnet ända till 1960, och man samlades i högskolans 
lokaler i stan, bland annat på Humanistiska biblioteket – allmänt kallat 
HumB. När Stockholms högskola fick universitetsstatus 1960, föddes så 
Institutionen för nordiska språk som flyttade till det nybyggda Södra huset i 
Frescati år 1971.  

I denna form har institutionen funnits i femtiotvå år. År 2012 blev det 
sista året för Institutionen för nordiska språk som egen organisatorisk enhet 
vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Den första januari 
2013 bildades Institutionen för svenska och flerspråkighet, bestående av 
Institutionen för nordiska språk, Centrum för tvåspråkighetsforskning och 
Tolk- och översättarinstitutet. Den nya institutionen är större, cirka 100 
medarbetare, och har ett bredare verksamhetsfält med huvudområdena nord-
iska språk/svenska, svenska som andraspråk, tvåspråkighet och översätt-
ningsvetenskap. Det forskas och undervisas sålunda inte bara om svenska 
och de andra nordiska språken utan också mycket om hela den mångspråkig-
het som kännetecknar det mångspråkiga Sverige. Översättning, språkbyten 
och flerspråkighet är en del av vår vardag. Institutionen för svenska och fler-
språkighet är på det sättet en språkinstitution för 2000-talets Sverige.  

Givetvis fortsätter verksamheten inom ämnet nordiska språk i den nya 
institutionen. Men namnbytet ger anledning att reflektera över den ämnes-
tradition som företrätts av Institutionen för nordiska språk, och som vi tar 



med oss till den nya organisationen, med nya synergieffekter. Därför har vi 
sammanställt denna bok.  

Staffan Hellberg har svarat för urvalet av artiklar och författat inledning-
en. Förlag och författare eller deras efterlevande har generöst gett sitt till-
stånd till publicering av artiklar; samtliga har ställt sig positiva. Jennica 
Andersson har sökt copyright och ansökt om tryckningsbidrag; Pia Nordin 
har skannat artiklarna och utfört det krävande arbetet att ge dem en enhetlig 
layout; Olle Josephson har varit diskussionspartner samt läst och kommen-
terat inledningen. Tryckningsbidrag kommer från Kungliga Patriotiska Säll-
skapet, Gunvor och Josef Anérs stiftelse och Åke Wibergs stiftelse. Ett stort 
tack till er alla! 

Gunlög Sundberg 
Sista prefekt vid Institutionen för nordiska språk 
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Inledning 

Staffan Hellberg 

Nordiska språk då och nu är en dubbeltydig titel, och dubbeltydigheten är 
avsiktlig. Det kan handla om hur de nordiska språken gestaltade sig i gångna 
tider respektive hurdana de är i nutiden. Det kan också handla om hur man 
forskade och undervisade i nordiska språk förr och hur man gör det numera. 
Den här boken vill ge en bild av forskningen vid institutionen för nordiska 
språk vid Stockholms universitet (och dess föregångare vid Stockholms hög-
skola) genom decennierna, och på det viset handlar det om den sistnämnda 
tolkningen av ”då och nu”. Men det är både ofrånkomligt och önskvärt att 
man därmed också ger glimtar av hur de nordiska språken, och då främst 
svenskan, har låtit och sett ut både för längesen och i sen tid. Det visar sig 
dessutom finnas ett samband såtillvida att den tidigare forskningen mest var 
inriktad på mycket gammalt språk medan dagens forskning ägnar sig mer åt 
samtidsspråket.  

Bilden av den verksamhet som pågått sedan 1920-talet vid det som 1960 
började kallas institutionen för nordiska språk är med nödvändighet ofull-
ständig i boken. Vi har låtit institutionen representeras av artiklar av ett antal 
lärare/forskare som i sin gärning främst förknippas med Stockholms uni-
versitet. Många fler hade kunnat komma med om utrymmet varit större: åt-
skilliga betydande forskare och forskningsinsatser syns tyvärr inte alls här. 
Institutionen har också hyst en del framstående forskare som efter några år 
återvänt till sitt gamla lärosäte och kommit att främst associeras med det.  

En stor del av forskningen har vidare redovisats i form av doktorsavhand-
lingar. Redan omfånget på dessa avhandlingar utesluter dem ur denna vol-
ym; dessutom innebär avhandlingsskrivande oftast att man hör till institu-
tionen en begränsad tid. Slutligen syns institutionens undervisning nästan 
inte alls. Institutioner för nordiska språk har alltid varit tungt undervisande 
enheter. Utbildningen av svensklärare var länge den enda yrkesinriktningen 
och är fortfarande central. Stockholmsinstitutionen var emellertid först i landet 
med ett brett utbud med sikte på olika yrkeskarriärer redan från tidigt 1970-
tal. Språkkonsultprogrammet, som startade 1978 och fortfarande går för fulla 
segel, må tjäna som exempel. Utförliga redogörelser för både forskning och 
undervisning ges i institutionens två jubileumsskrifter, Nordiska språk vid 
Stockholms universitet (1988) och Nordiska språk minns – från 1800-tal till 
2000-tal (2003). Här följer bara en kortare bakgrund till bokens innehåll.  

1928 inrättades en professur i nordiska språk vid Stockholms högskola, 
med hjälp av en donation i bankmannen Eduard Heckschers testamente. Det 
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var den första fasta lärartjänsten, och det betydde starten för forskning i äm-
net vid högskolan. Professuren tillföll Elias Wessén, som innehade tjänsten 
till sin pensionering 1956 och som står som den självklara portalfiguren i 
stockholmsnordistiken. Han var pedagogiskt intresserad, och för generation-
er av studerande i nordiska språk över hela landet är han känd som den store 
läroboksförfattaren. Den vetenskapliga inriktning han tillhörde var jung-
grammatiken, en skola som fullständigt dominerade svensk nordistik i nästan 
hundra år, från slutet av 1870-talet. Den var historiskt inriktad och följde 
språkens förändring och splittring från de rekonstruerade språken urindo-
europeiska och urgermanska över urnordiska till fornvästnordiska och forn-
östnordiska och vidare till myllret av nordiska dialekter. Dess stora tes var 
ljudlagarnas undantagslöshet: omfattningen av en förändring i uttalet kunde 
beskrivas med hjälp enbart av vilka ljud som kom före och efter det ljud som 
förändrades. Ljudläran stod därför i centrum för intresset. Vid tiden för 
Wesséns utnämning hade emellertid de stora dragen i svenskans ljudlära 
redan kartlagts av lunda- och uppsalaforskare. Men man kunde fortfarande, 
bland annat, göra närstudier av enskilda ords historia. I lyckliga fall innefatt-
ade en sådan studie både ljud- och betydelseförändringar och tog hänsyn till 
syntax och till genrebegränsningar. Artikeln Ett fornsvenskt vardagsord är 
ett sådant lyckligt exempel. Man ser i den också den vanliga strävan till full-
ständighet i redovisningen av fornsvenska belägg, detta i en tid långt före 
möjligheten till datorstödd sökning.  

Inte minst i ortnamnsforskningen ägnade man sig åt att söka den ur-
sprungliga betydelsen och se hur den fördunklades av successiva ljudföränd-
ringar. Denna gren av den junggrammatiska språkvetenskapen var lite av en 
skandinavisk specialitet. Vad de skandinaviska forskarna särskilt lyfte fram 
var vikten av att inspektera platsen för att förankra tolkningen i dess topo-
grafi och vid behov flora och fauna. Ett gott exempel erbjuder Carl Ivar 
Ståhles artikel Skarpnäck och Salem. Ståhle var elev till Wessén och tillträd-
de en nyinrättad professur i nordiska språk, särskilt svenska språket, 1955, 
en tjänst han innehade till 1971. Ståhle var en mångsidig forskare: förutom 
ortnamn ägnade han sig bl.a. åt språkhistoria från tidig medeltid till sin egen 
tid, med en för tiden ovanlig tyngdpunkt på syntax och stilistik, och med en 
för tiden ovanlig uppmärksamhet på stadsspråket, det stockholmska näm-
ligen. Liksom sin lärofader Wessén var han också intresserad av språkvård. 
Wessén hade tagit initiativet till Nämnden för svensk språkvård (senare 
Svenska språknämnden) 1944, Ståhle var ordförande 1967–78, och språk-
nämnden förblev ett större engagemang för Stockholms nordister än för öv-
riga Sveriges.  

En mera självklar skandinavisk specialitet var runorna, eftersom flertalet 
runinskrifter finns i Norden. Inget land har så många runstenar som Sverige, 
och tätast står de i södra Uppland, på bekvämt räckhåll från Stockholm. Det 
stora samlingsverket Sveriges runinskrifter domineras av två stockholms-
professorer: Elias Wessén och hans lärjunge Sven B.F. Jansson. Jansson hade 
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disputerat på en isländsk saga men blev först och främst runforskare och 
innehade en personlig professur i runologi 1955–66. Artikeln Ett uppländskt 
runstensfynd är ett exempel på att runforskningen oftast inte just handlade 
om bidrag till svensk språkhistoria utan om texttolkning, ibland med inslag 
av litteratur-, konst- och kulturhistoria. Den visar också att runforskningen 
ger fler tillfällen till friluftsliv än de flesta grenar av språkvetenskapen.  

Som nybörjarstudent i nordiska språk sattes man fram till slutet av 1960-
talet med ett försvarligt pensum fornisländsk text. Först därefter gick man 
vidare till fornsvenskan. Att fornisländska fick framstå som det ideala forn-
språket berodde nog främst på att den gamla isländska litteraturen tillerkänd-
es större litterärt värde än den gamla svenska. Men kanske bidrog det också 
att fornisländskan var eller åtminstone verkade vara mera enhetlig än forn-
svenskan och därmed fick ett pedagogiskt försprång. Hursomhelst innebar 
fornisländskans höga status att det var i stort sett det enda språk svenska 
nordister ägnade sig åt utöver svenskan (om man inte gjorde övergripande 
jämförelser). Det blev då inte så ofta ljudhistoria utan mera textkritik och text-
tolkning. Artikeln Snorre Sturlason och eddadiktningen av Gustaf Lindblad 
visar att språkforskarna kunde gå rätt långt åt det litteraturhistoriska hållet i 
sin metod. Lindblad, som var professor i nordiska språk 1956–73, ägnade 
annars stora verk åt tolkning och jämförelse av isländska handskrifter; han 
hade också som Ståhle forskat i fornsvensk syntax.  

Typiskt för junggrammatiken var att man följde de språkhistoriska spåren 
fram till de dialekter som ännu levde och markant skilde sig från varandra 
och från riksspråket. Men den traditionella dialektologin blev aldrig någon 
stark gren i Stockholm. Anledningen var nog dels att det inte fanns något dia-
lektarkiv i Stockholm, dels att de flesta studenterna var stockholmare och 
inte hade någon förstahandskännedom om någon av de landsbygdsdialekter 
som var junggrammatikernas favoritobjekt eftersom de troddes vara tämlig-
en opåverkade av riksspråket. Den språkhistoria som utgår från äldre texter 
har däremot uppmärksammats inte bara av junggrammatiker utan också av 
sentida forskare ur andra skolbildningar; som exempel kan nämnas Tomas 
Riad och Cecilia Falk vars bidrag vi återkommer till. Institutionen har också 
hyst framstående ortnamnsforskare i Ståhles efterföljd. På senare år har run-
forskningen tagit ny fart, med inriktning på övergripande systematik, och då 
och då, även på de senaste åren, har det förekommit forskning i fornisländ-
ska.   

Vid sidan av den dominerande språkhistoriska inriktningen hade det under 
hela 1900-talet förekommit forskning i stilistik inom ämnet nordiska språk. 
På motsvarande sätt fick studenterna utöver den kraftigt tilltagna kursen i 
språkhistoria också en duvning i stilistik – och i grammatik, fast det ansågs 
de egentligen kunna redan från skolan. Att forska i stilistik ansågs dock inte 
lika fint som i språkhistoria, och forskare med den huvudinriktningen blev 
inte professorer. Det väckte uppseende när Ståhles lärjunge Sten Malmström 
bröt mönstret. Malmström var professor i svenska språket 1973–79 och han 
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ägnade sig i sin egen forskning nästan uteslutande åt litterär stilistik (dock 
innefattande metrik). Han hade emellertid vida språkvetenskapliga intressen 
och initierade forskning och utbildning inom många områden av den 
moderna svenskan. Artikeln Om ordbruk och komposition i Pär Lagerkvists 
Ångest är ett representativt exempel på hans stilforskning. Arvet från Ståhle 
och Malmström har förvaltats inom institutionen: analys av skönlitterär text 
har fortsatt att vara ett markant drag i institutionens profil.  

Ibland har arbetet med skönlitteratur gått långt utöver vad som i trängre 
mening räknas som stilistik och in på centrala litteraturvetenskapliga domän-
er. Artikeln Den litterära symbolen av Barbro Söderberg är ett exempel på 
detta, och av stockholmsnordisterna är det främst hon som har visat djup för-
trogenhet med litteraturvetenskaplig teori. Samtidigt har hon språkvetarens 
sätt att metodiskt resonera sig fram steg för steg. Söderberg var lektor vid 
institutionen från 1970 och professor i svenska språket 1988–97. Hon har i 
sin forskning också sysslat med mera typiskt språkvetenskapliga frågor, 
framför allt inom äldre skeden av svenskan och inom fornisländskan.  

Den svängning från språkhistoria till olika aspekter på sentida eller sam-
tida språk som kom omkring 1970 hade inte bara att göra med att nya teo-
retiska vindar, ibland med kraftig fördröjning, hade börjat blåsa in över 
svensk nordistik. Det handlade nog lika mycket om att kurserna i svensk-
lärarutbildningen lades om så att språkhistoria bara blev en kurs av flera och 
samtidens talade och skrivna språk fick störst utrymme. Dessutom infördes 
som nämndes inledningsvis nya utbildningar som kunde vara utan det histo-
riska perspektivet helt och hållet. Det blev då naturligt att forska i det man 
undervisade om. Och snart nog tillkom det doktorander som hade läst mind-
re fornspråk och mera internationell teori än tidigare generationer och som 
därför valde nuspråkliga ämnen.  

En gren inom språkvetenskapen som växte sig stark under 1970-talet, även 
internationellt, var textanalysen. Den skilde sig från den äldre texttolkningen 
genom att arbeta med samtida texter som var omedelbart begripliga och från 
den litterära stilistiken genom att företrädesvis arbeta med icke skönlitterära 
texter. Ett exempel är Margareta Westmans artikel Att skriva en notis om 
rovfiske. Man kan lägga märke till den starka kopplingen till internationell 
teori. Den tidiga textanalysen var vidare, åtminstone i Sverige, starkt inriktad 
på att räkna och kvantifiera. Just den här artikeln pekar också framåt mot den 
senare skrivforskningen, här representerad av Ulla Ekvall (nedan). Marga-
reta Westman var docent och i perioder tf. professor vid institutionen 1974–
85 och därefter föreståndare för Svenska språknämnden, så småningom med 
professors namn. Hennes forskning innebar ett genombrott för studiet av 
samtida sakprosa.  

Textanalysen arbetar ofta med material där den enskilda texten har be-
gränsat unikt värde och bäst fungerar som representant för en större grupp. 
Analysen går därför ofta ut på att hitta drag som är karakteristiska för en viss 
texttyp eller en viss genre. Materialet hämtas inte alltid ur samtiden utan 



Staffan Hellberg 

13 

ibland ur det förflutna, gärna det någorlunda nära förflutna. Beskrivningen 
av en framväxande texttyp kan då bli ett bidrag till språk- eller stilhistorien. 
Ett exempel är Olle Josephsons artikel Chronschough på kommunalstäm-
man. Ett utmärkande drag för institutionen har varit just studiet av 1700-
talets, 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska, särskilt skriftspråket 
och sakprosan. Josephson själv har framför allt forskat inom detta område 
men också i litterär stilistik och i språkvård och språkplanering. Han blev 
lektor 1985, var föreståndare för Svenska språknämnden och dess fortsätt-
ning Språkrådet 2000–09 och återkom sedan till institutionen som professor i 
nordiska språk från 2010.  

Omkring 1970 etablerades också en inriktning som en tid framöver var 
unik för Stockholm bland landets institutioner i ämnet: barnspråksforsk-
ningen. Det var Ragnhild Söderbergh som, efter en språkhistorisk doktors-
avhandling, tog på sig att introducera internationell forskning i barnspråk, 
särskilt men inte uteslutande språkvetenskaplig sådan. Själv har hon allra 
mest ägnat sig åt studier av tidig läsinlärning, en inlärning som förutsätter 
inlärningstekniker som ännu betraktas som oortodoxa. Artikeln Tal och skrift 
i samspel i den tidiga språkutvecklingen sammanfattar mycket av forskning-
en om denna tidiga läsning, både i Sverige och internationellt. Ragnhild 
Söderbergh var professor i barnspråk vid institutionen 1976–83 och därefter 
i Lund. Hennes pionjärinsats stimulerade till en omfattande forskning i barn-
språk på institutionen med en kulmen på 1980-talet men med fortsättning in 
på 2000-talet.  

En inriktning som i stort sett har förblivit unik för Stockholms universitet 
är svenska som andraspråk för döva. Den handlar också om läsinlärning och 
läsförmåga, men här gäller det läsinlärning som språktillägnande. Insikten att 
de hörandes språk inte är ett modersmål för döva kom sent. Dock var Sve-
rige förhållandevis tidigt ute, genom etableringen av teckenspråksforskning-
en vid Stockholms universitet. Som en avläggare av denna startade Kristina 
Svartholm omkring 1980 undersökningar av dövas svenska skriftspråk. Hen-
nes artikel Uttryck för befintlighet och förflyttning i dövas skrivna svenska är 
ett exempel på hur en sådan undersökning kan gå till och hur rikt forsknings-
området är. Svartholm var lektor vid institutionen från 1979 och professor i 
svenska som andraspråk för döva 1998–2013. Hon har betytt mycket för 
erkännandet av majoritetens skriftspråk som dövas andraspråk inte bara 
genom sin forskning utan lika mycket genom sin omfattande föreläsnings-
verksamhet i många länder.  

Framåt 1980 inleddes också annan forskning i svenska som andraspråk 
vid institutionen, en inriktning där institutionen för lingvistik i Stockholm 
hade gått före. Ulla-Britt Kotsinas, som disputerade 1982 på en avhandling 
om invandrares talade svenska, fann efter hand att det inte alltid var så lätt 
att dra gränsen mellan vad som var förstaspråk och vad som var andraspråk. 
Hennes artikel Rinkebysvenskan – en dialekt? kan ses som ett exempel på 
det. Artikeln skiljer sig från traditionell dialektologi inte bara därför att det 
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språkliga landskapet har förändrats utan därför att den anknyter mycket mer 
till nyare internationella strömningar. Kotsinas har tagit upp Ståhles fallna 
mantel och skrivit mycket om stockholmsspråket och då inte bara med an-
knytning till de nya språk som talas i staden. Hennes forskning om slang och 
ungdomsspråk har gjort henne känd för en bredare allmänhet. Denna forsk-
ning har också tydliga inslag av sociolingvistik, en gren som inte har varit så 
rikt företrädd på institutionen. Kotsinas var lektor från 1985 och professor i 
nordiska språk 1995–2000. Inom institutionen har rätt många andra forskare 
sedan 1990-talet arbetat med svenska som andraspråk, med olika teoretiska 
ingångar.  

Bland de nya språkteorier som nådde Sverige på 1960-talet lät den gene-
rativa skolan mest tala om sig. Grundläggande för den teorin i dess olika 
faser är tron på den medfödda språkförmågan, som sätter gränser för vilka 
språkliga konstruktioner som är möjliga. Den ledde till ett intensivt utforsk-
ande av framför allt det samtida språkets syntax. Stockholmsinstitutionen var 
inte opåverkad, men den var länge inget starkt fäste för det generativa. 
Staffan Hellbergs artikel Varför inte prepositionsobjekt? är inte tydligt teori-
anknuten men ett bra exempel på klassisk generativ metod. En tes sätts upp, 
argument ges och möjliga motargument avvisas. Argumenten prövas genom 
att det led som testas sätts i olika språkliga omgivningar. Det handlar ofta 
om konstruerade exempel, och språkvetaren prövar mot sin egen språkkänsla 
om exemplet är möjligt i språket. Det mest intressanta är inte alltid om tesen 
besvaras med ja eller nej utan det bidrag till den grammatiska beskrivningen 
av språket som levereras i prövningen av argumenten. Hellberg var professor 
i nordiska språk 1987–2009 och har arbetat inom åtskilliga språkvetenskap-
liga fält, mest med den nutida svenskan men också med fornisländska.  

Forskningen i fornsvenska låg aldrig nere under 1970- och 1980-talen. 
När den har fått ett förnyat uppsving från slutet av 1980-talet är det med lite 
andra förtecken. Det kan röra sig om genre- eller texttypsstudier i en vidare 
kulturell ram, på liknande sätt som i Olle Josephsons artikel (ovan). Ett ex-
empel är Inger Larssons artikel Diplom – det medeltida brevet. En paradoxal 
detalj är att samtidigt som latinkunnigheten har minskat bland både lärare 
och studenter har medvetenheten ökat om latinets roll som det andra skrift-
språket i Sverige under långa tider. Inger Larsson var lektor vid institutionen 
från 1989 och professor i svenska språket 2008–10. Hennes forskning är 
övervägande kulturhistoriskt inriktad.  

Det kan också röra sig om prosodi. Ljudläran var visserligen jung-
grammatikernas favoritområde, men det handlade mest om vokaler och kon-
sonanter. Att hävda någonting om fornsvenskans tonaccenter är svårare 
eftersom de inte har direkta uttryck i skriften. När Tomas Riad i sin artikel 
Den tvåtoppiga tonaccentens ålderdomlighet ger sig på det (med utblickar 
över hela Skandinavien) lutar han sig mot allmänvetenskapliga principer; 
hans skolning i generativ fonologi märks inte så mycket här. Forsknings-
bakgrunden är både den traditionellt junggrammatiska och nyare fonetisk 
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forskning. Artikeln blir inte minst ett bidrag till fornsvensk dialektologi. 
Riad var lektor från 1999 och är professor i nordiska språk sedan 2005. Han 
har främst arbetat med fonologi, både prosodisk och segmentell. Han rör sig 
över hela det nordiska språkområdet och studerar inte sällan prosodins kopp-
ling dels till morfologin, dels till versen. Han är mycket väl etablerad inter-
nationellt.  

Men det kan också röra sig om fornsvensk syntax, precis som på Ståhles 
tid. Ett exempel är Cecilia Falks artikel Kilkonstruktion och ordföljd i äldre 
fornsvenska. Falk är skolad i generativ teori, men den här artikeln är (unge-
fär som Hellbergs) inte särskilt teorianknuten. Den visar dock på en modern 
träning i strikt syntaktiskt resonerande och utgår från en föreställning om 
satsschema som var junggrammatikerna främmande. Samtidigt anknyter den 
liksom Riads artikel till den äldre traditionen och utnyttjar en del resultat 
därifrån. Falk är professor i svenska språket sedan 2005. Hennes huvud-
inriktning är historisk syntax.  

Även om fornsvenskan har fått mer uppmärksamhet, ägnas fortfarande 
merparten av forskningen åt den moderna svenskan. Två av de nuspråkliga 
inriktningarna exemplifieras av volymens två sista uppsatser: samtalsanalys 
och skrivforskning. Samtalsanalysen började som en samhällsvetenskaplig 
disciplin i USA men har i Norden drivits av språkvetare. En förutsättning är 
den tekniska utvecklingen som gör det lätt att spela in autentiska samtal – 
fast det är fortfarande tidsödande att transkribera och analysera dem. Det 
finns olika skolbildningar inom samtalsanalysen, men det handlar om att 
analysera det som faktiskt händer i samtalet och om att allt har en funktion, 
också t.ex. omstarter och upprepningar. Forskningen har kunnat visa hur 
mycket som händer i ett vardagligt samtal och hur skickligt vanliga språk-
brukare hanterar samtalet. Ett representativt exempel på samtalsforskning är 
Catrin Norrbys artikel Ungdomar samtalar om musik. Catrin Norrby är 
professor i nordiska språk sedan 2009. Hennes centrala forskningsintressen, 
förutom samtalsanalys, är sociolingvistik och svenska som andraspråk. Flera 
av institutionens forskare har utnyttjat samtalsanalys för att studera hur iden-
titeter och världsbilder konstrueras och omförhandlas, inte sällan i flerspråk-
liga sammanhang.  

Den tidigare nämnda textanalysen fick många utövare vid institutionen. 
Kring sekelskiftet kom den att vidgas till studier av digitala och multimodala 
texter. Den letade sig från 1970-talets slut efter hand in i grundutbildningen 
och blev (liksom sociolingvistiken) en bärande del i svensklärarutbildningen: 
förmågan att bygga texter är något som skolan behöver träna med alla elever 
(medan åtminstone förstaspråkstalare har en i stort välfungerande svensk 
grammatik när de kommer till skolan). Det visade sig dock inte tillräckligt 
att analysera förebilderna, man behövde också följa elevernas eget skrivan-
de. Skrivforskningen engagerade särskilt efter sekelskiftet många av institu-
tionens forskare. Ulla Ekvalls artikel Argumentation och evaluering i fler-
språkiga barns berättelser är ett exempel på denna inriktning; just det exem-
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plet visar också på kontaktytorna med svenska som andraspråk. Även här ser 
man anknytningen till internationella teorier. Ulla Ekvall var lektor vid insti-
tutionen från 1993 och professor i svenska språket 2009–11. Utöver skriv-
forskning har hon ägnat sig åt forskning om läroböcker men också åt folkliga 
växtnamn i ett historiskt perspektiv. Bland institutionens skrivforskare har 
flera arbetat med högskolestudenters skrivande.  

En strävan med artikelurvalet i det följande har varit att exemplifiera 
representativ forskning. Allt har inte kommit med: så saknas bl.a. exempel 
på de senaste årens forskning i semantik. En annan strävan har varit att pre-
sentera relativt korta och relativt lättillgängliga texter. Dessutom har enbart 
artiklar skrivna på svenska tagits med. Med alla dessa hänsyn tagna har det 
inte alltid blivit de olika författarnas verkliga glansnummer som tryckts om, 
och det har inte kunnat undgås att artiklar med ganska olikartade syften och 
målgrupper har blandats.  

Artiklarna i volymen följer den ordning som de har presenterats i här. 
Ordningsföljden har i huvudsak bestämts av i vilken ordning de olika språk-
vetenskapliga inriktningarna har etablerats eller vuxit sig starka på institu-
tionen. Publiceringsåret har alltså inte varit någon avgörande faktor. Elias 
Wessén är t.ex. det självklara förstanamnet, men han skrev sina mest till-
gängliga artiklar som emeritus, och hans artikel är inte volymens äldsta.  
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Ett fornsvenskt vardagsord 
Fsv. maxan – da. måske – sv. kanske 

Elias Wessén 

I 

I Erikskrönikan v. 1668–1805 berättas om de sorgliga händelser, som på vår-
en 1301 ledde till att det av marsken Torgils Knutsson anlagda fästet Lands-
krona blev uppbränt och förstört. Det värsta var enligt krönikans skildring, 
att livsmedlen var illa förvarade och till stor del blev fördärvade. Sjukdomar 
utbröt bland besättningen, och särskilt skörbjuggen härjade svårt. 

The bliwo ther aff mange dödhe, 
at husit laa maxan ödhe (v. 1683–84). 

”Därav blev många döda, så att huset låg nästan öde.” 
Detta är såvitt jag känner till, det äldsta belägget för det fsv. adverbet 

maxan, som vanligen betyder ’nästan, ungefär’, någon gång också ’kanske, 
kanhända’. 

Det blir sedan rätt vanligt i 1300- och 1400-talens litteratur, såväl i den 
religiösa prosalitteraturen som i diktningen. Några exempel: 

Cod. Bildstenianus (i ett yngre textparti av handskriften1): oc i thy som han kom 
maxan til stadin fram (Cod. Passionarius: nästan) Fsv. leg. s. 895. 

Cod. A 110 (Oxenstierna): Ok i thy som han kom mäxan til stadhin fram (Kloster-
läsning s. 147). De båda handskrifterna (Bildst. och Oxenstierna) återger samma 
textställe ApG 9:3 contigit ut appropinquaret Damasco. 

Skokloster nr 5 4:o: Sidhan ormen kofnar maxan af modherinna þunga ok bita Birg. 
Upp. 4, s. 483, i de ”birgittinnorska” texterna som sannolikt går tillbaka på Bir-
gittas handskrivna original. Samma text i den senare återöversättningen från lat.: 
oc gör han sua hetan at han när quäffs Birg. Upp. 3, s. 74 (Lib. VI: 32). 

Hs A 33 Ok maxan ängin predicar ällir tror mik wara rätuisan domara Birg. Upp. 1, 
s. 15 (Lib. I: 5). Hs B, C: moxan. 

Hs A 5 a Ok the sama jomfrun grep siälinna maxsan än för hon kom vt aff munn-
enom Birg. Upp. 3, s. 263 (Lib. VII: 14). 

Hs A 108 swa at iomfrun aff räddogha maxan danadhe widher ST (Klemming) s. 
124, ST (Henning) s. 92. 

Hs Bergman (Lund) ok swa vardh Artasira maxan til enkte giordhir Gregorius 
(Klemming) s. 264. Hs A 49: moxan (ib. s. 355).  

                                                      
1 V. Jansson, Fornsvenska legendariet (1934), s. 13. 
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Hs A 49 … bleff then stadhin maxan väl i siw aar wtan präst Helige mäns lefverne 
(S. Ansgar) s. 43; Thetta sama winit gömde hon maxan j thry aar ib. s. 48. 

Hs B 70 a (Linköping, =Linc. 39 fol.) … oc soff sötelika maxsan alla nattena Leg. S. 
Rakel (tr. i Fsv. leg. 3) s. 437; oc wordho maxsan syuke aff hiärtans sorgh ib. s. 
438. 

I dikten om ”Konung Alexander” (hs Holm. D 4) finns flera exempel: 

aff hunger ok storan swalt 
war moxan folkith forgangith alt (v. 1804)  
jak war ij gaar en keysar bald, 
moxan all wärlina hafdhe iak wald (v. 3574)  
af solena skin ij then tima 
monde folkith moxan forswima (v. 4140)  
maal oc skäl han moxan miste (v. 8578)  
honom syyntis himilen moxan falla (v. 8810)  
the flughu swa höght tha om sidher, 
at skyyn togh moxan widher (v. 9122) 

Andra exempel finns i Suso (7 ggr), Cod. Holm. A 1 (bibelböcker övers. av 
Jöns Budde och Nicolaus Ragvaldi; 3 ggr), Didrikskrönikan (3 ggr), Paris 
och Vienna (1 g.), Peder Månsson (2 ggr). I Latinskt-svenskt glossarium (hs 
Ups. C 20) finns det 2 ggr: s. 128 maxa (som översättning till quominus) och 
s. 427 mäxan ok nestan (pene). 

Det bör anmärkas, att icke ett enda belägg är känt från den fornsvenska 
laglitteraturen, icke heller från urkunder eller diplom. 

Ordet maxan har haft en på ett karakteristiskt sätt begränsad användning i 
det fsv. s k r i f t s p r å k e t . Det har tillhört religiös och historisk litteratur, 
särskilt legender och andra berättelser, vidare också knitteldiktningen (Eriks-
krönikan, Alexander). Det kan icke vara något som helst tvivel om att det en 
gång har varit ett i  t a l s p r å k e t  relativt vanligt och spritt ord. 

Men ordets tillvaro i svenskt skriftspråk är också starkt tidsbegränsat. Det 
är plötsligt helt försvunnet ur litteraturspråket. Det är ett lånord, som icke har 
hunnit få tillräckligt fast rotfäste i vårt språk för att kunna hålla sig kvar. 
SAOB (M 521 maxan 1. mäxan) har endast tre belägg, allesammans med 
klar lokal (dialektal) prägel: från Västergötland, Småland och Östergötland. 
Rietz känner det från precis samma område: maksa alldeles; nästan (Vgl., 
Ögl. Smål., Hall.); därtill (s. 445) i formen moss, muss måhända, måske från 
södra Skåne, mossen Bornholm. Tidsbegränsningen sammanhänger sannolikt i 
någon mån med lokalbegränsningen. Denna kan ha ett visst intresse, då det 
gäller att bestämma en texts eller en författares dialektala proveniens. Men 
eftersom det är fråga om ett lånord, får man akta sig för snabba slutsatser. 
Sådana ord har ofta sina egna vägar och kan slå ned punktvis i t.ex. stadsmål. 
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Ordet moxen nästan är rätt väl känt också från sent medeltidsdanska och 
äldre nydanska texter.2 Så vitt jag vet, saknas det alldeles i de medeltida dan-
ska lagarna.3 

Ordet fsv. maxan är som nämnt av främmande ursprung. Det kommer av 
mlt. mach-schên (det) kan ske.4 Detta är ett s.k. satsord, liksom t.ex. kan-
hända, låt vara, förstås.5 Mlt. machschên, adv. ”eig. es kann oder mag ge-
schehen, vielleicht, mnl. mach geschien (nnl. misschien)” (Schiller u. Lüb-
ben), med sådana exempel som Ick wil it dy machscheen bewisen, dat … 
Ydt mach wol scheen, dat de Fynnen synt behende myth schetende … Dat 
mach wol sin … Holl. misschien (x x ́) kanske; ungefär. 

Man skulle då ha väntat i fsv. en betoning på andra stavelsen maksa'n, 
och så har det kanske från början varit. Men exemplen från Erikskrönikan 
och Konung Alexander vittnar tydligt om att ordet redan har fått aksenten 
framflyttad, sålunda mak'san (liksom kanske' har blivit kan'ske m.fl.). Detta 
har givetvis skett av satsrytmiska skäl. Men ord med slutledsbetoning var i 
äldre fornsvenska också mycket få. Ordet mak'san har sedan anslutit sig till 
de många adverben på -an: nästan, sällan, sedan, samman, fjärran, innan och 
utan, ovan och nedan, redan, fsv. genstan m.fl.6 Det har helt saknat associa-
tiva förbindelser i svenskt språk. 

Självfallet förutsätter detta, att ordet har tagits upp i talspråk, som ett 
affirmativt uttryck, vilket lockade till användning. Som satsord kunde det an-
vändas ensamt och utgöra en mening, ett svar: maxan, ja kanske, ja nästan. 
Dess fonetiska utveckling bör ha skett, sedan det hade kommit in i en svensk 
(eller nordisk) miljö, där man alldeles hade förlorat känslan för dess egent-
liga innebörd. 

De båda betydelserna ’kanske’ och ’nästan’ ligger varandra mycket nära. 
Det förra uttalar en sannolikhet, en tillnärmelse, vanligen om hela satsen, 
hela uttalandet, det senare innebär en jämförelse och hänför sig oftast till ett 
enskilt ord, ett satsled. En övergång från ’kanske’ till ’nästan’ förefaller 
mycket naturlig, sedan ordet har tagits upp i en ny språkmiljö, där man icke 

                                                      
2 Kalkar: moxen; Ordbog over det danske sprog (Bd 14, 1933): moksen; J. Brøndum-Nielsen, 
Gammeldansk Grammatik Bd 1 (2 uppl. 1950), s. 226; M. Kristensen, Fremmedordene 
(1906), s. 54. 
3 Det saknas i G. F. V. Lunds Ordbog (1877). 
4 Denna tolkning torde först vara framställd av K. F. Söderwall (Ordbok, 1891). Den har sed-
an upprepats av Axel Kock i ANF 11 (1895), s. 129, Svensk ljudhistoria Bd 4 (1921), s. 174 
(§ 1636), A. Noreen, Altschw. Grammatik (1904) och J. Brøndum-Nielsen (se ovan not 2). 
Annorlunda Falk o. Torp, Etymologisches Wörterbuch, art. moksen: ”In derselben Bedeutung 
hat anord. mjǫk svá, eigentlich ’ungefähr so’.” Denna tolkning förefaller alldeles omöjlig, 
bl.a. därför att materialet tydligt visar, att första stavelsens vokal måste ha varit a. De båda 
författarna uttrycker sig också mycket försiktigt. De gör endast en jämförelse, men uttalar 
ingenting bestämt om ordets härledning. 
5 A. Lindqvist, Satzwörter (1961). 
6 J. E. Rydqvist, Svenska språkets lagar, Bd 5 (1874), s. 128; A. Noreen, Altschw. Grammatik 
(1904) § 471:2.  
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längre hade sinne för dess egentliga, etymologiska innebörd. Betydelsen 
’nästan’ i fsv. är i varje fall icke något hinder för den antagna härledningen. 

Man får tänka sig en utveckling makse'n> mak'sen> mak'-san. Inlåningen 
har skett  f ö r e  den allmänna inlåningen av verbet ske. Ordet har ingått i 
ordförrådet hos våra största medeltida författare: Erikskrönikans skald och 
Birgitta. 

II 

Man kan låna på olika sätt. Man kunde skapa ett satsord efter mönstret av 
mlt. machschen, där man klart urskilde satsordets egentliga innebörd och 
bevarade dess olika delar. Detta kunde ske, sedan man i de nordiska språken 
införlivat det lågtyska schên, da. och sv. ske. Och man fick då dels da. må-
ske, dels sv. kanske. Egendomligt nog har det danska måske än i dag bevarat 
slutledsbetoningen, under det att huvudtrycket i svenska kanske har flyttats 
fram på första stavelsen. 

Fsv. maske ’kanske, möjligen; tämligen’ är betydligt senare belagt än 
maxan. Det förekommer också i variationsformen ma vel ske (mavelske). 
Båda uttrycken behandlas här tillsammans. 

Några exempel: 

Erikskrönikan: 
j skulin mik här ather see 
ok en annan mz mik, thz ma väl ske (v. 1592–93).  

”Det kan nog hända” (G. Cederschiöld, R. Pipping). 

Hs Bergman (Lund) Maske at thu siälf astundar ok contemplacionis hwilo oc roo 
Bonaventura (Klemming), s. 144; thätta gör thu, oc ma väl ske han hawir thäs 
mera mz thik s. 146 (motsatsbetoning: thu och han); Af världinna vphof var alre 
swa stor höghtidh … oc rna uäl ske aldrigh vardhir s. 252. 

Cod. Vatic. Reg. Lat. 525 hon wart för syndagell maske braat blind oc saagh alz 
inkte Ett fsv. legendarium 3, s. 363. 

Hs Thott Nr 4 4:o (Köpenhamn) [Josefs bröder säger till varandra:] Wi ärom her 
insatte ma wäl ske at swara fore thz silff som wi funnom i waarom säkkiom 
Medeltidens Bibelarbeten 1, s. 245. Hs B (Holm. A 1) har i st.f. rna wäl ske: 
därla.7 

Hs Germ. 726 fol. (Berlin) Oc ey haffua nakot aff gull ällir siilffwir wtan wanlika 
maa skee for nakra gärningx wäffnadh (Reg. Salv., Birg. Upp. 4, s. 9); 8 hwat ey 
blygd ällir maaske wärldinna motegangx sorgh nödhgar tik til renliffuit. Ällir 
maske thin stora gäld (Reg. Salv., ib. s. 16); Ey maa oc abbatissa nakontidh wt 
gaa ällir nakor aff systromen, wtan maa wäl skee Naar nakot nyt cluster är 
byggiaskolandes (Lat. nisi forte quando; Rev. Extrav., ib. s. 60); Samuledhis 
wari oc prästene j läsningh, samtalan oc studeran, Swasom wm andra dagha 

                                                      
7 B. Hesselman, Språkformen i MB 1 (1927), s. 12. 
8 Handskriften är från slutet av 1400-t. Men en svensk text av Klosterregeln måste ha funnits 
långt tidigare, redan under klostrets allra äldsta tid på 1370-t. Huruvida ordalydelsen i alla 
punkter har varit exakt densamma, är omöjligt att veta. 
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wtan maa wäl skee at confessor them wtletar aff clostersins stadga, Oc til 
löpandis ärandom (Rev. Extrav., ib. s. 62); Oc thy töffre ey at wtfara, At ey 
mazske wm han töffre, hwmblonar oc brinzsane hindrin … (Rev. Extrav., ib. s. 
113); warin j hema j clostreno, tha maa wäl skee, at j haffdhin meera lisa oc 
owirflödelighet (Rev. Extrav. 65, ib. s. 119);9 … At hon maskee lönlika awit oc 
räth maghe ey flerom kungöras (Augustini regel, Birg. Upp. 5, s. 8); Wil oc 
nakor, oc mazske thz ey tarffuas, Tha skal ey lydhas (ib. s. 11); .. Hwilka j 
matzske meer än rätwist är näpsin ällir awiten (ib. s. 13). 

Hs Holm. A 4 Än maske thu menar möta mik mz nakrom lönlekom tankom … för 
thy at nw i tässom ytersta timanom … är gudhz kärleker maxsan aff flästom 
wtsloknadher (Suso s. 150); Oc maa skee at thy syntis tik thän gamble ärmeten 
(s. 264). 

Hs Holm. A 1 vtan swa moske kan wara, at thu bätre man äst än Balach (Medel-
tidens Bibelböcker 2, s. 107) ; maa skee at han aff wräkir syna wrede (ib. s. 
157). 

Ur Sturekrönikorna (Medeltidens Rimkrönikor Bd 3): 

Hs Holm. D 5 
ingen swänsk herre kunne komma 
maasken Swerige tiil storan froma (v. 2535)  
och maasken thz kan ey wara wndher, 
thz honom händher ath gaanga sundher (v. 2568)  
moske huij thetta sker 
tu icke klarligha seer (v. 2822) 
nw maaskin wiil lyktes thenna wiisa (v. 3344)  

Hs Line. H 130 
Moske mig kan och sammaledes henda (v. 4349) 

I Latinskt-svenskt glossarium (hs Ups. C 20) finns (s. 286) maawelske som 
översättning till lat. forsan (forsitan). 

Varianten kanske uppträder senare i litteraturen, först mot medeltidens slut. 
Den är en specialitet för Jöns Budde, med icke mindre än 6 belägg, därav 2 i 
översättningen av Suso (hs Holm. A 4), som Erik Noreen på sannolika skäl 
har tillskrivit Jöns Budde.10 

Hs Holm. A 58 (”Jöns Buddes bok”) s. 37 Först thy at kanzske at naghat orät ok ylla 
fanget godz eller peninga äru kompne j the bygningena (Lucidarius; Sv. Kyrko-
bruk, s. 182); s. 62 swa som een leerkruka makare ämpnär ena kruko aff leere 
ok kanzske fore nagra saker hona ginstan slar swnder (Lucidarius; ib. s. 226); s. 
118 han skils alder ytermere fra thera ok helgra manna sälscapp, vthan kanske at 
hon eller han är reen jumfru (Tundalus; Läsning för klosterfolk, s. 247). 

Hs Line. 39 fol. Än kan skee at thu blidhkar gudh (Själens kloster; ib. s. 40). 

                                                      
9 Enligt K. B. Westman (Birgittastudier, 1911, s. 58) svenskt original, ej översatt från latinet, 
såsom Klosterregeln och Rev. Extrav. i övrigt. 
10 E. Noreen i Meijerbergs Arkiv 6 (1944), s. 29. 
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Hs Holm. A 4 Än kan skee at thu är ey än fulbordhin j kärlekenom (Suso, s. 288); 
Engin kan oc thenna hälga lärdomen mistäkkias … wtan kan skee nakrom 
affwnsiwkom bakdantarum (ib. s. 377). 

F.ö. är satsordet-adverbet kanske hittills okänt i fornsvenskan. 

III 

I GVB finns både må ske at (må henda at, måtte henda at) och kan ske at 
(kan wel ske at, kan henda at, kunde henda at). Exemplen är icke särdeles 
många. Båda ha karaktären av ”satsord”, vilket visar sig däri, att de fort-
farande – liksom i fsv. – a l l t i d  efterföljes av att-sats, liksom däri att må 
växlar med måtte, kan med kunde. 

2 Kor. 12: 20 iagh fruchtar at tå iagh kommer, må skee at iagh finner idher icke 
såsom iagh wil (likaså NT 1526; da. bibeln 1550 annorlunda). 

2 Sam. 16: 12 Må henda at Herren seer til mijn bedröffuelse. Da. bibeln 1550: Det 
kand vel skee at Herren skal see til min elendighed. 

1 Mos. 18: 29–31 Motte henda at man finner ther fyratijo inne (ytterligare 2 liknande 
exempel). Da. bibeln 1550: der kunde end maa vel skee vere fem minde … 
mand kunde end maa velske [sic!] finde fyretiue der inde … man kunde end 
maa velske finde trediue der inde. 

Syr. 7:6 Måtte henda at tu fruchtar för then weldigha (da. bibeln annorlunda). 
Syr. 8: 22 Vppenbara icke titt hierta för hwar man, måtte henda at han tackar tigh 

illa (da. bibeln annorlunda). 
1 Mos. 50: 15 Kan skee at Joseph är oss gramse (da. bibeln annorlunda). 
1 Mack. 3: 18 thet kan wel skee at en liten hoop offuerwinner en storan. Da. bibeln 

1550: Det kand vel ske at faa kunde offueruinde en stor hob. 
1 Mos. 32:20 kan henda at han vndfaar migh wel. Da. bibeln 1550: det kand vel ske 

at hand anammer mig venlige. 
Jos. 9:7 Kan henda at tu boor här ibland oss. Da. bibeln 1550: Maa vel skee at du 

boer iblant oss. 
2 Sam. 14: 15 Kan henda at han gör thet hans tienarinna sägher. Da. bibeln 1550: det 

kand vel skee at hand det gör, som hans Tienerinde sigher. 
Luk. 20:13 kan henda, at tå the see honom, haffua the försyyn för honom (likaså NT 

1526). Da. bibeln 1550: maa vel ske, naar de see hannem, skulle de frøcte sig. 
ApG 23:9 Om så kan henda at Anden haffuer talat medh honom eller Ängelen, så lät 

oss icke strijdha emoot Gudh (likaså NT 1526; da. bibeln 1526 annorlunda). 
1 Mos. 18: 24 Kunde henda at j stadhenom wore femtijo retferdughe (da. bibeln 

annorlunda). 

Exemplen från GVB har genomgående en ålderdomligare struktur än fler-
talet av de fsv. exemplen. Må ske, kan ske har karaktären av predikatsverb, 
och de efterföljes a l l t i d  av en att-sats, som är subjekt i meningen. Det kan 
hänvisas på den följande subjektssatsen med ett demonstrativt det eller så: 
Thet kan wel ske at … Om så kan henda at … De båda orden särskrivs alltid. 
Mellan hjälpverb och infinitiv kan inskjutas ett väl: Thet kan wel skee att … 
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Må kan växla med måtte, kan med kunde: Måtte henda at ... Kunde henda at 
… Så småningom sammansmälter de båda verbformerna till ett ”satsord”. 
Det naturliga uttrycket för detta är sammanskrivning: kanske, måske. 

Redan i GVB är kan ske at vanligare än må ske at. Mycket snart slår kan-
ske helt ut synonymen måske i det allmänna språkbruket, under det att tvärt-
om i danskan måske är vida vanligare än kanske. Sahlstedt (1773) har endast 
kan ske, ”adverbialiter”, särskrivet; likaså Weste (1807) och A. F. Dalin 
(1850): kanske (sammanskrivet). SAOB har endast ett fåtal belägg för må-
ske, varav ett (från Strindberg, Hövdingaminnen, 1906) är tydligt arkaiser-
ande och med anspelning på det  d a n s k a  ordet.11 Därutöver har jag anteck-
nat ytterligare ett par exempel: 

Af Kung och Fosterland din fader, eller du, 
Måske! förtjente dem: men ej din son ännu. 
                            J. O. Wallin, Samlade dikter (SVS) 1 (1953–57), s. 173, 197 
Men, måske, Richard, jag är mycket fallen för medgifvanden.  
 C. J. L. Almqvist, Törnrosens bok (imp.-oktavuppl. 1839),  
                            Jagtslottet, s. XXX. 

Det adverbiella kanske, måske har sålunda helt skilt sig från sitt ursprung, 
den omskrivna konjunktiven kan ske, må ske (det må gärna ske), som är ut-
tryck för en önskan. Adverbet kanske ger åt satsen en innebörd av medgiv-
ande eller möjlighet. 

Utvecklingen tycks huvudsakligen ha skett inom talspråket, där kanske 
har blivit ett mycket vanligt ord, och den avspeglas sedan i skriftspråket. 
Jämte kanske finns de likabetydande kanhända och måhända (törhända). 

I talspråket har aksenten flyttats över på ordets första stavelse, uppenbar-
ligen av satsrytmiska grunder: kanske' har blivit kan'ske.12  Däremot kan-
hän'da (måhän'da) och da. måske'. Weste (1807): kan'ske eller kanske'; lika-
så Moberg (1815). A. F. Dalin (1850): kann'sche. Denna aksentflyttning 
vittnar om att man ej längre har uppfattat ordet som sammansatt. 

Vi kan sålunda särskilja olika stadier i ordets utveckling, från självständig 
sats till ”satsord” och adverb (jfr SAOB K 383 Anm.): 

                                                      
11  Sammanhanget är följande: En pilgrim kommer i samtal med väktaren vid Norrström 
utanför det medeltida Stockholm. ”’I kommer från en långfärd, fromme fader?’ sade väktaren 
… ’I kommen långt ifrån? – ’Mycket långt?’ – ’Från Danmark måske?’ Gubben log … ’Från 
Italien? Rom kanske?’ – ’Jag kommer från den Heliga graven.’” Det är tydligt, att textstället 
icke kan anföras som exempel på en rent svensk användning av ordet. Poängen ligger just i att 
det är ett d a n s k t  ord, som väktaren använder, då han vill höra sig för om främlingen kom-
mer från Danmark. – Ett par andra danismer (eller möjligen arkaismer) förekommer till på 
köpet alldeles i närheten. När väktaren ”såg pilgrimsmärket, fick han aktning och bad und-
skylla.” Främlingen bad om en dryck vatten. ”’S å  m e n  ett glas öl’, svarade väktaren” (jfr 
da. så mænd). (A. Strindberg, Samlade skrifter, bd 43, 1917, s. 131). – Ordet måske förekom-
mer ännu en gång i samma bok av Strindberg, i berättelsen ”Vikingaliv” (s. 117), där snarast 
som en arkaism: ”Måske han kan föra oss härifrån.” 
12 E. Wessén, Svensk språkhistoria 1 (7 uppl. 1965) § 175. 



Ett fornsvenskt vardagsord 

24 

(Det) kan ske, att han kommer. 
Kanske att han kommer (numera endast i ålderdomligt eller folkligt språk). 
Kanske han kommer redan i dag (rak ordföljd). Kanske det går. Kanhända det redan 

är för sent. Kanske det blir inte så lätt. Kanske hans öde redan är avgjort.  

Detta beror på att kanske, kanhända från början är satser; det följande är så-
lunda ursprungligen en därav styrd bisats utan fogeord (jfr jag hoppas han 
kommer snart; jag tror det dröjer). På liknande sätt förhåller det sig med 
frågesatser, inledda med månne. Ordföljden är alltid rak: Månne han kom-
mer? Månne han redan har kommit? 

Kanske kommer han redan i dag (omvänd ordföljd). Kanhända är det redan för sent. 
Kanske blir det inte så lätt. Kanske är hans öde redan avgjort.  

Efter mönstret av andra satsadverb, t.ex. Troligen (sannolikt) kommer han 
redan i dag.13 

Han kommer kanske redan i dag. Redan i dag kommer han kanske. Det är kanske 
inte så. 

Kanske fungerar som rent adverb (=möjligen, förmodligen, ty. vielleicht, eng. 
perhaps, may be, fra. peutêtre). 

IV 

Från lågtyskan har sålunda under medeltiden lånats in ett talspråkligt uttryck 
mach schên det må ske, det må vara hänt, varav har utvecklats det fsv. maxan 
nästan, med rent adverbiell användning, och med formell anslutning till de 
många adverben på -an. Det kom emellertid att stå helt isolerat i talspråket 
och lyckades icke hävda sig i konkurrensen med andra likabetydande ord: 
nästan, närapå, ungefär. Det har levat kvar i sydliga folkmål. 

Ungefär vid samma tid eller kanske något senare har med lågtyska mach 
schên som mönster bildats ett satsord må ske (at), kan ske (at) för att ange 
möjlighet, antagande, (mer eller mindre sannolik) förmodan, lat. forte, forsit-
an, fra. peut-être. Sålunda ett översättningslån. Det har blivit ett i talspråket 
mycket användbart och brukat ord. Efterhand har det blivit ett rent adverb, 
och i samband därmed har aksenten flyttats över på första stavelsen. 

Utvecklingen är i flera stycken en parallell till det väles dig – väl dig, som 
jag har behandlat i en föregående uppsats (”Nysvenska studier” 45, 1965, s. 
30 f.). 

                                                      
13 E. Wessén, Svensk språkhistoria 3 (2 uppl. 1965) § 135, 169. 
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Skarpnäck och Salem 
Två 1600-talsnamn med förhistoria 

Carl Ivar Ståhle 

Skarpnäck och Salem är två för stockholmarna välbekanta namn, det förra på 
en gård i Brännkyrka socken (efter inkorporeringen med Stockholm också på 
en stadsdel), det senare på en socken, belägen halvvägs till Södertälje och 
annexförsamling till Botkyrka. Namnen frapperar genom sitt utseende – 
gårdsnamn på -näck hör inte till vanligheten i svenskt namnskick och det gör 
inte heller sockennamn i biblisk dräkt. De är också betydligt yngre än de 
orter som de betecknar, vilka vid 1600-talets ingång hette Skarpa och Släm 
eller Slem. I paret Skarpa/Skarpnäck är det det yngre namnet som är gåtfullt, 
i Släm/Salem det äldre. Båda problemen skall här diskuteras i samband med 
ett närmare studium av namnskiftenas förlopp. 

Äldre belägg på Skarpa/Skarpnäck är:  

skarpa 1432 5/8 Sthlm RAp or., 1439 11/6 Sthlm RAp or. (SMR 921, 922), i 
Skarppa 1482 Stockholms stads tänkeböcker 1474–83, s. 334, i Scharpa 1490 
Stockholms stads jordebok 1474–98, s. 181, 1505 d:o tänkebok 1504–14, s. 
54, i Skarpe 1514 ib. s. 362, Skarpa (enstaka Skarppa, Skarpe, Skarpadh) 
fogderäkenskaper och jordeböcker 1539–1684, RA, skarpeneck, skarpeneek, 
Skarfnech, skarpneck, Skarpen Ek, Skarffneck, Skarpa 1665, skarpneck, 
Skarpnäck (1662–)1666, Skarpenäk 1672, Skarffenecka 1674, 1676, Skarfe-
neek 1676, Scharfeneck 1676, 1678, Scharffens Ek 1683, Scharfenek 1685 
kvittenser, räkenskaper m.m. i Topografica 457–462, RA, Skarpa Byen, 
Wästergården Skarpa, Herre gården Skarpen Eek 1671 kartavd., mindre 
format, RA, skarfenekss (gen.), skarpenek 1674 E 1146, RA,1 Skarpa eller 
Skarpneck (-näck) jb 1684–1825, Skarpa eller Skärfwik redjb 1686. 

I breven från 1432 och 1439 omtalas Skarpa (jämte Nyboda och Hägersten) 
som torp under storgården Årsta (fsv. Arus, 4 markland). Under 1500-talet 
bestod det av ett klosterhemman, ett frälsehemman och ett frälsetorp, vilka 
alla under 1600-talet genom arv och förvärv kom att tillhöra Marie Sophie 
de la Gardie (f. 1627, d. 1694, gift 1643 med Gustaf Gabrielsson Oxen-

                                                      
1 De tre senast anförda källorna, Topografica 457–462, kartan 1671 och E 1146, alla i RA, har 
samma proveniens, nämligen Gustaf Gabrielssons Oxenstiernas arkiv (och hans änkas – se 
vidare nedan). De här använda volymerna innehåller huvudsakligen gårdshandlingar rörande 
Tyresö (huvudgården) och Skarpnäck. Beteckningen ”(1662–)1666” avser Jöns snickares 
räkenskaper, utskrivna i ett sammanhang 1666. För goda råd om vägen till detta arkiv tackar 
jag teol. dr Jan Liedgren. 

Carl Ivar Ståhle: Skarpnäck och Salem. Två 1600-talsnamn med förhistoria. Namn och 
Bygd. 64. 1974. S. 1–18. Även i: dens., Stockholmsnamn och Stockholmsspråk. 1981. 
S. 64–80. © Carl Ivar Ståhles arvingar  
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stierna, änka 1648).2 Hon gjorde Skarpa till säteri, och det är i samband här-
med som namnbytet äger rum. Den äldsta kartan, daterad 1671, visar att 
”Herre gården Skarpen Eek” uppförts på platsen för den nuvarande gården 
Skarpnäck, medan ”Skarpa Byen” låg på den bergbundna backen omkr. 500 
m sv. om huvudbyggnaden; den bestod av dels ”Wästergården Skarpa”, dels 
tre mindre gårdar i en östlig klunga. På kartan 1756–57 (A 12 18:1, ISA) är 
Västergården försvunnen och av de tre mindre återstår bara en, kallad 
”Östergården”. Här måste alltså det ursprungliga Skarpa och 1500-talets 
frälse- och klosterhemman ha legat, medan frälsetorpet sannolikt låg på 
platsen för säteribyggnaden; härför talar också att de båda hela hemmanen i 
1685 års jordebok alltjämt kallas Skarpa, medan torpet (1/2 hemman) kallas 
Skarpneck. 

Namnet Skarpnäck har diskuterats av Natan Lindqvist,3 som i senare led-
en vill se en -i- eller -iō-bildning till roten hnak- ’böja’ (i nacke, ortnamnet 
Nacka m.m.) och anser att gården ”med största sannolikhet fått sitt namn av 
en strax sydost om gården liggande ganska brant bergsknalle. Skarp kan här 
betyda brant”. Sahlgren4 invänder, att det finns ”ingen anledning att här för 
skarp antaga någon annan betydelse än den, som ordet eljest så vitt jag kän-
ner alltid har i ortnamn, nämligen ’hård’, ’torr’, ’grusig’, ’ofruktbar’ (om 
jordmånen)” – om senare leden yttrar han sig inte. 

Sahlgrens uppfattning av skarp är säkert riktig, och därmed kan bebygg-
elsenamnet Skarpa anses vara tolkat – man kan jämföra namn som det upp-
ländska Skarp Ekeby, det småländska Skarpa Alby och vidare Skarpgärdet, 
Skarpvret, Skarpåker, Skarpäng, Skarpan etc.5 Skarpnäck ligger i Bränn-
kyrkabygdens utkant, och frånvaron av bygravfält och av varje uppgift om 
jordantal tyder på att bebyggelsen är ganska sen, sannolikt medeltida. Den 
forna Skarpa bys åkergärden beskrivs i kartan 1756–57 som bestående av 
skogs- och mojord av 3:e och 4:e graden. Eftersom det är tydligt att skarp 
åsyftar jordmånen kan efterleden -näck knappast ha den betydelse som Lind-
qvist räknar med, och något terräng- eller bebyggelsebetecknande ord näck 
är över huvud inte känt från de nordiska språken. Lösningen måste sökas på 
annat håll. I första hand bör Skarpnäck jämföras med andra under 1600-talet 

                                                      
2 Se härom J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, 1, 1–2, s. 802. Om den 
märkliga grevinnan Marie Sophie de la Gardie – bl.a. överhovmästarinna hos drottning Kri-
stina och duglig industriledare – se Ellen Fries, Svenska kvinnor, 2:a uppl. (1920) och Bertil 
Boëthius utförliga levnadsteckning i Sv. biogr. lex. 
3 Bjärka-Säby ortnamn, 1, s. 240. 
4 I rec. av Lindqvists arbete i ANF 46, 1930, s. 111. 
5 Exemplen hämtade ur Svensk ortförteckning 1948, som också anför fem bebyggelsenamn 
Skarpa. Hur många av dessa som är jämförbara med Brännkyrkanamnet har jag inte under-
sökt (det värmländska i Färnebo sn och hd tycks att döma av SOV inte vara det). Skarpa i 
Skerike sn, Norrbo hd i Västmanland har böjningsformen (in) Skarpo 1350 (SD 6, s. 166, 167 
or.), och både här och i Brännkyrkanamnet torde föreligga en -ōn-avledning till adj. skarp,  
’den skarpa, torra, ofruktbara jorden, ängen el. dyl.’; om avledningstypen i ägonamn se L. 
Hellberg, Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick, s. 136 f. 
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tillkomna säterinamn. Dessa bildades ofta så att man till den gamla bond-
byns namn fogade ett tryckstarkt -holm, -berg, -borg, -hof etc. (Sundbyholm, 
Grytsberg etc.).6 På samma sätt bör man i första hand pröva om Skarpnäck är 
resultat av strävan att ge det gamla torftiga Skarpa – skarp ’torr, ofruktbar’ 
var levande för många av 1600-talets svenskar7 – en mer glansfull språk-
dräkt, passande för ett nybyggt grevligt säteri. Det finns skäl att genom en 
närgranskning av materialet på platsen försöka komma namnskiftet in på 
livet. 

Tack vare att den driftiga grevinnan Marie Sophie höll en minutiös ord-
ning på sina räkenskaper och att dessa har blivit så väl bevarade kan man få 
en ganska konkret bild av både säteriets och namnets framväxt. Jöns snick-
are arbetar alltifrån 1662 med trossbottnar, källardörrar och fönsterpaneler,8 
och 1665 är det dags att bjuda grevinnans högförnäma föräldrar, fältherren 
Jacob de la Gardie och hans maka Ebba Brahe på kalas. Marie Sophies 
fränka Gustava Oxenstierna tycks här ha haft det närmaste ansvaret; hon 
kvitterar egenhändigt av ”berita pa skarpa” bl.a. ett lamm och en kalkon, och 
Marie Sophie specificerar på samma kvittens: ”då he(nne)s nådhe fälthär-
innan war til måltis på skarpeneek”; den 1 maj samma år utbetalar hon en 
summa till Gustava för ”det panckiet hon gjorde i Skarpen Ek för felt-
herren”. Den 30 oktober talar hon om ”wår håffhålning på skarpeneck”, och 
under samma år förvandlas enligt kvittenserna ”B(e)rita på Skarpa” till 
”Brita på Skarffeneck (Skarpneck etc.)” – kanske har Brita bott på det gamla 
frälsetorpet men flyttat över till det nya säteriets köksavdelning. 

De äldsta skrivningarna av säteriets namn tillåter trots de många stav-
ningsvarianterna – Scharfeneck, Scharfenek, Skarfenek, Skarpenek, Skarpe-
näk, Scharffneck, Skarpneck, Skarpnäck etc. (de flesta använda även av 
grevinnan själv) – bara en enda tolkning. Säteriet är uppkallat efter ett tyskt 
Scharfeneck. I Tyskland och Österrike fanns åtminstone sju orter med detta 
namn, alla ursprungligen borgar, några av dem, som de vid Bayersdorf i 
Bayern och vid Landau i Rheinland-Pfalz, mycket bekanta.9 Det senare, vars 
herre var av den rena evangeliska läran och därmed svenskarnas bunds-
förvant, erövrades och förstördes 1633,10 och samma år utfärdar Axel Oxen-
stierna ett skydds- och donationsbrev till grevinnan Elisabeth Juliana av 
Erbach, änka efter ”Georg Ludwigen grafen von Löwenstein, herren zu 
Scharpfeneck ... in sonderbarer anmerckung der vielfeltiger trangsal und 
betrubten zustandhs, worin durch die feind der evangelischen wohlfarht die 
wolgeborne frau Eliabetha Juliana … gesetzt worden”.11 Namnet bör ha varit 

                                                      
6 Se C. I. Ståhle, Ortnamn och bebyggelse i Västra Vingåker, s. 145 ff. 
7 Se SAOB S 3574 f. 
8 Om dennes räkenskaper och de i det följande citerade kvittenserna m.m. se ovan not 1. 
9 Se C. Tillmann, Lexikon der deutschen Burgen und Schlösser (1959). 
10 Se L. Petry, Rheinland-Pfalz und Saarland (Handbuch der historischen Stätten Deutsch-
lands, 5, 1959), art. Albersweiler. 
11 Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling 1:8, s. 783. 
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välbekant för rikskanslems brorson Gustaf Gabrielsson och hans grevinna 
Marie Sophie, men om det är just Rhenlandets Scharfeneck som är den di-
rekta förebilden för Skarpnäck kan knappast avgöras12 – det räcker med att 
namnet har haft en ståtlig klang och väckt ekon av svärdsrassel från tyska 
riddarborgar och kanondunder från tyska slagfält, där svenska vapen fört den 
evangeliska saken i hamn samtidigt som de skaffat handhavarna medel till 
präktiga säteribyggen. Som namn på ett ställe där grevinnan de la Gardie 
höll hov var det klart överlägset sin föregångare Skarpa, som så väl karakt-
eriserade de magra åkerlapparna vid gränsen mellan bygd och skog.13 

Namnbytet Släm/Salem har inte försiggått i högadlig miljö utan troligen i 
prästerlig, rimligtvis med starkt stöd av församlingsborna. Äldre belägg är: 

in ecclesia Slæm 1283 SD 1, s. 619 or., parochia slææm 1310 SD 2, s. 619 
or., De Slæm 1315–19? SD App. (Acta pont. Svec. I:1), s. 162 reg. eccl. 
Strengn., Jn parochia slæm SD 4, s. 241 avskr. ib., slem 1333 SD 4, s. 340 
or., slææm 1338 SD 4, s. 595 or., Jn parochia slæm 1352 SD 6, s. 397 or., 
sleem 1357 25/7 u.o. RAp or., slemsoogk SD 8, s. 229 or., slæm sokn 1382 
2/3 Björnlunda UUBp or., 1384 12/3 Nyköping UUBp or., Slæm 1409 SDns 
2, s. 133 or., 1410 ib. s. 314 or., 1416 SDns 3, s. 101 or., Slem 1416 ib. s. 102 
or., slæm sokn 1481 13–18/6 Strängnäs RAp or., slem sokn 1425 11/9 
Strängnäs RAp or. I de senare medeltida diplombeläggen växlar æ- och e-
tecken, dock med övervikt för æ. 

I utgivna delar av Stockholms stads tänkeböcker (1474–1617) skrivs namnet 
Slem 1488 (s. 293), 1491 (s. 487), 1546 (s. 183), 1554 (s. 60, 70), 1580 (s. 
205), 1602 (s. 201), 1605 (s. 22), Slæm (Släm) 1509 (s. 190), 1590 (s. 174), 
1591 (s. 289), 1596 (s. 71). 

I fogderäkenskaper (Upplands handlingar, RA) och jordeböcker (RA) 
skrivs namnet praktiskt taget genomgående Slem (enstaka Släm) 1535–1667. 
I 1680 års jb skrivs Salhem, därefter Salem. 

I prostarnas tiondelängder (RA) och övriga tiondelängder (Upplands 
handlingar, RA) 1549–1623 samt boskapslängder (Upplands handlingar, 
RA) 1624–1637 skrivs namnet:  

Slem sockn 1549, Slema S: 1555, Släm Sockn 1556, Slem Sockenn 1565, 
Slem Sockn 1611, 1616, 1617, Selems Sochn 1623, 1624, 1627 (det första e 

                                                      
12 I Das Ortsbuch für das deutsche Reich, 8:e uppl., 1938, upptas ett Scharfeneck också i Ost-
preussen. Det finns inte med i Tillmanns borgnamnslexikon. Bach påpekar i Deutsche Name-
nkunde 2, s. 229 f., 484, att namnen på -fels och -eck från sitt centrum i Rhenlandet utbrett sig 
både söder- och österut (med Tyska orden). Scharfeneck i Ostpreussen torde vara det geo-
grafiskt mest närbelägna, och Gustaf Gabrielsson hade varit guvernör i Estland, där också 
grevinnan Marie Sophie hade stora godsintressen att bevaka. 
13 När jag besökte Riksarkivet för att se om jag kunde underbygga min tanke att det var ty. 
Scharfeneck som låg bakom ändringen av Skarpa till Skarpnäck diskuterade jag frågan med 
Jan Liedgren som pekade på en slående parallell bland släktnamnen: kavalleriofficeren Isak 
Skarp adlades 1650 till Skarpenfelt (Elgenstiema). Jfr Ståhle, Ortnamn och bebyggelse i Väst-
ra Vingåker, s. 145. 
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dock här otydligt, ändrat men inte struket), 1628, 1629, 1630, Salems S. 
1631, Salems Socken 1636, 1637. 

Några andra belägg från skilda 1600-talskällor:  

Slems sokn, Slems kyrkia trol. 1602, Bureus Sumlen, tr. SL Bih. 1, s. 215, 
Slem 1628 24/1 KAp nr 474, RA, Slem Sochn omkr. 1630 Rhezelius, tr. Sö-
dermanlands runinskr., nr 306, Sallem 1636 Sven Månssons geom. jordebok, 
C 7, LSA, Salem Sochn 1638 renov. dombok Upps. 1., del 5, s. 261 v., 205 r., 
RA, Salems Sochen 1654 29/11 kvittens i Topografica 462, RA, Salem, 
Salems socken 1667 Rannsakningar efter antikviteter, bd 11:1 s. 93, Slemm 
sochnekyrkia, Sleemss kyrkio, Slem sokn 1660 Prästeståndets riksdags-
protokoll, 2, s. 165, 233, 283, Slems K 1675 J P:n Giedda KrA XX NO, 
Slems Socken (Wennæsius), Slem Sockn (Peringskiöld och Nils Hufvudsson 
Dahl) 1600-t:s slut och 1720-t., Peringskiölds Monumenta, Fh 6, KB. 

Det gamla namnet Släm, Slem är föga omskrivet. När man i pressen talar om 
den nya Salemsstaden skymtar då och då uppfattningen att det innehåller det 
i äldre svenska vanliga adjektivet slem (fsv. slember, slimber) ’vidrig; dålig, 
usel, värdelös; ond’.14 Detta är emellertid säkerligen liksom det danska adj. 
slem ett medeltida tyskt lånord (mity. slim, ty. schlimm),15 och det tidigt och 
tätt belagda sockennamnet måste vara av nordisk börd. Mer tilltalande är ur 
den synpunkten Stig Olsson Nordbergs tolkning, framförd i största korthet, 
”Sleem eller Slæm (slem = något klibbigt)”,16  eftersom subst. slem, fsv. 
slember (ur *slaima-) är ett gammalt nordiskt ord. Jag känner visserligen 
inte något säkert exempel på att det ingår i gamla bebyggelsenamn, men en 
avljudande frände uppträder säkerligen i grundordet till två danska och två 
skånska Slemminge, Slimminge; åtminstone de skånska orterna tycks ha fått 
sitt namn av kärrmarker.17 Språkligt väcker emellertid tolkningen betänklig-
heter. Sockennamnet skrivs under 1200-talets slut och 1300-talets förra hälft 
vanligen med æ eller ææ (5 gånger av 6). Det tyder på att det då uttalats med 
långt ä-ljud, vilket inte går ihop med en härledning ur ett *slaima- med en 
diftong som vid denna tid och i denna trakt skulle ha blivit långt e-ljud med 
åtföljande dominans för e-skrivningar i de äldsta beläggen. Tecknet æ 
används i äldre diplom nästan enbart för att beteckna ä-ljud, medan e kan stå 
för både e- och ä-ljud.18 Man kanske kunde tillgripa en förklaring som för-

                                                      
14 Så även H. Alm i sin uppsats om Salems kyrka, tr. i Täljebygden 1941, s. 6 ff., omtr. som 
Sörmländska kyrkor nr 4, 1942; han uppfattar t.o.m. adjektivet som gällande själva kyrkan 
(”namnet Slem, enligt vad det vill synas den slemma, föraktade kyrkan”). I den helt nyskrivna 
kyrkobeskrivningen från 1956 ger Ivar Schnell en riktig framställning av forskningsläget be-
träffande namnet. 
15 Se Hellquist EO3, s. 986 f. 
16 Eskilstuna museums årsbok 1971, s. 16. 
17 E. Hellquist, Om de svenska ortnamnen på -inge, -unge och -unga, s. 242, C. I. Ståhle, 
Studier över de svenska ortnamnen på -inge, s. 518. 
18 Stig Olsson Nordberg, Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300, 1, s. 137 ff., 
148 ff. 
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kortning och öppning av ē i förbindelser som Slems (Slema) sokn, Slems 
(Slema) kyrkia, men möjligheten är svår att förlika med skrivningen slææm. 
Kanske kan man också tänka sig en förskönande stavning för att undvika 
association med subst. slem och det nyinlånade adj. slember ’dålig’. Vad 
beträffar tolkningens sakliga bakgrund är att märka att den del av socknen 
som bör ha varit namngivande (bygden närmast söder om Bornsjön) helt 
saknar sank terräng av det slag som tycks ha givit namn åt de skånska 
Slimminge, och förhållandet tycks ha varit ungefär detsamma vid den tid då 
namnet kom till.19 Åkerjorden är lera och terrängen i övrigt torr morän och 
enstaka bergsknallar. En betydelse ’lera’ hos subst. slem är okänd, i varje fall 
i ortnamn, men givetvis fullt tänkbar – man kan jämföra lat. limus ’dy, träsk’ 
och sv. lim ’lim; kalk’, bildade till en parallellrot till den som föreligger i 
slem.20 

Stig Olsson Nordberg nämner också att Hellquist i sockennamnet Slæm 
snarast vill se ett namn på -hem, en tanke som tidigare har skymtat hos 
Hjalmar Lindroth.21 Ingendera säger emellertid något om förleden; Hellquist 
inskränker sig till: ”med i så fall flertydig första led”. Möjligheten måste 
prövas – det är lockande att inrangera Släm i den rad av enstaviga namn på 
lång vokal + m, som har bedömts som ursprungliga -hem-namn, oftast utan 
tvivel med rätta, t.ex. de svenska Höm, Jorn, Mem, Säm, Vrem och de 
danska Glim, Gram, Grem, Høm, Lem, Nim, Sem, Tem, Tim, Vem, Øm,22 och 
att fundera på vad som i så fall konkret kan dölja sig bakom Hellquists 
”flertydig första led”. 

Ljudhistoriskt ligger det närmast till hands att anknyta till det vanliga 
svenska namnet Säm. Sahlgren23 förtecknar inte mindre än tio gamla be-
byggelser med detta namn, och de sex av dessa som är kända i skrift från 
medeltiden har alla æ i det äldsta belägget. Att förleden här är urno. *saiwa-, 
*saiwi- (got. saiws, isl. sǽr, sjór), fsv. sior, siö ’sjö’, i äldre ortnamn Sä- 
(främst i det vanliga Säby), är säkert. Analogt härmed tolkar Franzén24 två 
gamla bebyggelsenamn Mem på Vikbolandet (uttalade med ä-vokal och 
under medeltiden vanligen skrivna mæ(æ)m) som -hem-namn med förleden 
urno. *maiwa- (isl. mǽr, mjór), fsv. mior, miö ’smal’, välbekant från ort-
namn; tolkningen har enligt Franzén stöd i terrängen. Man är under sådana 
förhållanden skyldig att pröva möjligheten att förleden är ett urnord. 

                                                      
19 Bornsjön ligger 11,3 m ö.h., och 15-meterskurvan visar att strandlinjen under bronsåldern 
endast obetydligt skilt sig från våra dagars; se Björn Ambrosiani, Fornlämningar och bebygg-
else, 1964, s. 156 ff. 
20 Se Hellquist, EO3 under lera och lim. 
21 Fornvännen 1915, s. 33 not jämte översiktskartan. 
22 Se t.ex. J. Sahlgren i Saga och sed 1938, s. 64 ff., I. Lundahl, Falbygdens by- och gård-
namn, s. 145, G. Franzén, Vikbolandets by- och gårdnamn, s. 178 f., 181 ff., 217, Hj. Lind-
roth, Bohusläns härads- och sockennamn (SIOD 1, 1918), s. 52 ff., Kr. Hald, De danske sted-
navne på -um, s. 21 ff. och under ovan anförda danska namn i materialredovisningen. 
23 A.a., s. 73 f. 
24 A.a., s. 181 ff. 
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*slaiwa- (isl. slǽr, sljór), fsv. slior, sliö ’slö’. Ljudhistoriskt tycks tolkning-
en vara utan vank, men betydelsen väcker undran. I de fornspråkliga litterära 
källorna är adjektivet huvudsakligen attribut till män och vapen. Nysv. slö i 
slösäd ’kärnlös, icke grobar säd’, känt tidigast från 1600-talet och även från 
dialekter, kunde antyda möjligheten av en äldre betydelse ’ofruktbar’, till-
lämplig på jordmån och orter. Närheten till dial. slyd, slöd ’slösäd’ gör 
emellertid denna möjlighet ganska osäker;25 det är bara alltför troligt att ett 
gammalt slio(r), sl(i)ö fått sin betydelse utvidgad vid mötet med det fonetiskt 
och semantiskt närstående slöd ’slösäd’. För det norska -vin-namnet Slæn 
räknar man dock i Norske Gaardnavne med att förleden är adj slǽr, sljór, 
använt om jordmån.26 Valter Jansson anser att det svenska Släne i Skällinge 
sn, Himle hd, Hall. 1. svarar mot det norska Slæn men nöjer sig för härled-
ningens del med att referera NG:s tolkning – ingenting tyder på att han an-
sluter sig till den.27 Vilka betydelsenyanser adjektivet kan ha haft och vilka 
värderingar som folket kring Bomsjön har anlagt på sina marker vid den av-
lägsna tidpunkt, kanske för två tusen år sedan, då namnet kom till, undandrar 
sig vårt bedömande. Om tolkningen Släm ur *SlaiwahaimaR är ljudhistoriskt 
tilltalande, så är den betydelsemässigt och sakligt föga slående utan att kun-
na visas vara omöjlig. 

Men Hellquist måste också ha haft andra möjligheter i tankarna. Jag kan 
bara komma på en till, men den inställde sig redan då jag under 1930-talets 
sista år cyklade omkring i Södertörn för att bli förtrogen med miljön bakom 
ortnamnen. Det var innan E-fyran ristat sönder den gamla kulturbygden, 
medan byvägarna och t.o.m. Södertäljevägen mjukt följde landskapets linjer. 
Vid vägkanterna, i skogsbrynen och på åkerholmarna vällde slånsnåren, på 
våren i vita drivor, på hösten i blåa skyar – den öppna Salemsbygden, med 
den gracila kyrkan på den höga, runda udden i Bornsjön, var osannolikt 
vacker. Den blev för mig ”slånbygden” nästan innan jag kom att tänka på att 
namnet kanske rent av kunde betyda det. Växtnamnet är gammalt och sam-
germanskt, och dess förekomst i skilda germanska språk, fda. slaa, sv. dial. 
slå, fhty. slēha (ty. Schlehe), feng. slá (eng. sloe) pekar på ett urgerm. 
*slaihwón.28 Detta bör mycket tidigt, redan mot slutet av urnordisk tid, ha 
blivit *slā (med övergång av ai till ā ffr h, med h- och w-bortfall och med 
kontraktion). Hald visar i sin undersökning av de danska -hem-namnens ljud-
skick att sådana vilkas förled slutar på lång stamvokal gärna kommer att 
uppvisa i-omljud i denna: ett *Hō-hæimR blir Høm, ett *GrāhæimR blir 
Grem (därjämte ett Gram utan omljud).29 Han anser att -heim i denna ställ-

                                                      
25 Hellquist EO3, s. 998, B. Hesselman, De korta vokalerna i och y i svenskan, s. 48. 
26 NG 11, s. 569. 
27 Nordiska vin-namn, s. 52. 
28 Hellquist EO3, s. 995 f. 
29 De danske stednavne på -um, s. 19 ff. De två svenska Höm(b), båda i Vartofta hd i Väster-
götland, tolkas av Lundahl, Falbygdens by- och gårdnamn (1927), s. 145, som sammansatta 
av hö och hem (med instämmande av J. Sahlgren i Saga och sed 1938, s. 76). Hald samman-
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ning tidigt reducerats till -im med omljudsverkan, och även om man i de en-
skilda fallen kan diskutera förloppet – man kan tveka, huruvida den palatala 
vokalen är en kontraktions- eller en omljudsprodukt – tycks resultatet vara 
säkert; man kan jämföra hur det bohuslänska Vrem (uttalat med ä-vokal och 
skrivet J Roæims sokn 1326?) har sitt ursprung i ett *Vrā-hæimR (inne-
hållande subst. vrå, ur urno. *vranhō).30 Det tycks därför vara fullt tänkbart 
att ett *SlāhæimR utvecklats till fsv. Slæm. 

Både sakligt och språkligt är alltså denna tolkning enligt min mening möj-
lig. Ord för vegetation är inte sällsynta i -hem-namnen.31 Att växtnamnet 
slå(n) i övrigt (liksom subst. slem och adj. slö) tycks ha spelat en mycket 
obetydlig roll i svenska bebyggelsenamn bör dock noteras. Men detta kan 
inte vara något avgörande hinder: både växten och ordet är urgamla,32 och 
ordet bör ha kunnat tas i bruk vid namngivning närhelst man av någon anled-
ning har blivit särskilt medveten om slånbuskarnas existens. Om så skett i 
Bornsjöbygden – kanske också i Släne i Halland33 – har det säkerligen inte 
varit för de vackra vita blommornas skull och inte heller för de blåa bärens 
(även om dessa enligt Nord. fam., 2:a uppl., kan användas som adstringer-
ande medel) utan kanske snarare för att dessa sega och livskraftiga buskar, 
vilkas rotskott trivs förträffligt i lermarker som Salems, kan ha berett bygd-
ens ängsröjande bönder många slitsamma arbetstimmar. 

Om Släm är ett namn på -hem kan man slutligen fråga om senare leden 
bör uppfattas som ’bygd’ eller som ’by, gård’, de enda alternativ som i forsk-
ningens nuvarande läge tycks komma i fråga. Man är nu – säkert med rätta – 
benägen att i -hem-namnens senare led inlägga betydelsen ’by; gård’; vid en 
mängd bebyggelser med namn på -hem tycks denna vara den enda tänk-
bara.34 För Släm kan man bebyggelsehistoriskt räkna med båda möjlighet-
erna. Någon by med namnet Släm är inte känd, vilket närmast skulle tala för 
betydelsen ’bygd’, men å andra sidan heter byarna omkring kyrkan Säby och 
Söderby, vilket kan vara en följd av uppdelning av en äldre by. Den första 
kyrkan byggdes enligt Botvidslegenden av stormannen Hermundus under 
1100-talet på dennes arvegård i Säby,35 rimligtvis nuvarande Kyrkbyn, som 
                                                                                                                             
ställer både de svenska och de sex danska Høm, Hem med det vanliga norska Høium, Houm 
etc. och ser i förleden till samtliga det från ortnamn välkända adj. *hō(r) ’hög’ (motsv. got. 
hauhs, fgutn. haur). I SOSk 13 (1955), s. 128 f., 254 hänvisar Lundahl till sin tolkning från 
1927 utan att nämna Halds. De västgötska orternas läge stöder att döma av kartbilderna Halds 
förslag. 
30 Se Lindroth i not 22 anf. st. och A. Janzén i OGB 16, s. 76 f. 
31 T.ex. det gotländska Björkome, det halländska Askome, det uppländska Gränome. Se vidare 
Hald, a.a., s. 36, H. Ståhl, Ortnamn och ortnamnsforskning, s. 75. 
32 Jag tackar prof. Magnus Fries för att han under telefonsamtal upplyst mig om förutsättning-
arna för slånens trivsel och att det inte finns något som hindrar att den funnits i Salemsbygden 
omkr. Kr.f. 
33 Jfr ovan vid not 27. 
34 Se H. Ståhl, a.a., s. 73 f. och där anf. litt. 
35 Se C. I. Ståhle i NoB 38, 1950, s. 101 f. Av intresse i detta sammanhang är också den run-
ristade gravhällen i Ekerö kyrka på andra sidan sundet med inskriften ”iggeborg : filia : er-
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låg i skifte med två sydligare gårdar Säby (A 84 23:1, 1728, LSA) och som 
tidigare måste ha burit detta namn – det ligger alldeles vid sjön. De tre hem-
manen var satta till vartdera 6 öresland. Söderby sydost om Säby bestod en-
ligt landskapshandlingar och kartor (den äldsta i C 7, 1636, LSA) av tre 
hemman om tillsammans 14½ öresland med byplats söder om åkergärdet. 
Det största och äldsta gravfältet, som givit fynd från romersk järnålder, 
ligger omkring 700 m nno om Söderbytomterna.36 Det är rimligt att räkna 
med att ett Släm ursprungligen legat i närheten och att Säby och Söderby är 
utflyttningar därifrån till sjöstranden och till backen söder om byagärdet. Det 
sammanlagda jordatalet för Säby och Söderby, omkr. 32 öresland eller fyra 
markland, passar bra för en gammal storby av detta slag, och en datering till 
romersk järnålder stämmer förträffligt med den för -hem-namnen gängse.37 

Men vad än namnet Släm ursprungligen har betytt – jag har här bara 
diskuterat mer eller mindre möjliga tolkningar, av vilka jag tror mest på 
’Slån-byn, Slån-gården’ utan att vara övertygad om att den är riktig – bör det 
med tiden ha blivit en svår prövning för folket kring Bornsjön. Adjektivet 
slem ’usel, dålig’ var ännu under äldre nysvensk tid fullt kurant, vidare fanns 
det föga lustbetonade substantivet slem och slutligen verbet slämma ’festa, 
leva om, slösa’, som jag strax återkommer till; den som ville göra sig lustig 
över den tidens Salemsbor har ett rikt språkligt stoff att röra sig med. För-
vandlingen av Slem till det bibliska Salem måste ha varit välkommen och har 
också med rätta prisats: ”Genom insättande av språkets vackraste vokal blev 
vårt oansenligaste sockennamn förvandlat till det skönaste namn någon kyr-
ka kan äga” (H. Alm),38 ”Namnet har ... uppsnyggats till det … från predik-
stolen mera presentabla Salem, som direkt för tanken till Jerusalem” (J. 
Sahlgren).39 De för tidens kyrkobesökare mest suggestiva bibelställena torde 
ha varit Psalt. 73:3, ”J Salem är hans tiäll, och hans boning i Zion”, och 
Hebr. 7:2 (om Melkisedek, konung i Salem), ”sedhan är han ock Salems 
Konung, thet är fridzens konung”. Vilka övertoner det i övrigt kan ha haft är 
svårt att bedöma; i diktningen tycks det tas i bruk först mot 1600-talets slut 
för att under 1700- och 1800-talen spela en allt viktigare roll, inte minst tack 
vare Swedenborgamas ”Det nya Salem”.40 När Slädene och Sparlösa socknar 
i Västergötland fick gemensam kyrka 1847 kallades denna Salem, 41  och 
senare möter det som namn inte bara på kapell och missionshus utan också 
på mer profana byggnader – enligt Svensk ortförteckning 1948 bars det då 
                                                                                                                             
mundi : iacet : hic :”; det är lockande att med G. Bolin (Stockholms uppkomst, s. 196) räkna 
med att den är lagd över dottern till Hermundus på Säby (se vidare E. Wessén i Upplands run-
inskrifter, nr 15, och där cit. litt.). Att korset på stenen är prytt med en krona stämmer väl med 
att Hermundus i legenden kallas ”vir nobilis”. 
36 Se kartorna s. 157 och 159 i Ambrosianis ovan not 19 anförda arbete. 
37 Se H. Ståhl, a.a., s. 76 och där anf. litt. 
38 Ovan not 14 anf. arb. 
39 I Saga och sed 1947, s. 14. 
40 Se Th. Hjelmqvist, Bibelgeografiska namn med sekundär användning (1904), s. 165 ff. 
41 Hjelmqvist, a.a., s. 168, I. Lundahl i SOSk 15, s. 40. 
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bl.a. av tre lägenheter och ett hönseri (enl. Nord. fam. 2:a upplagan 1916 
även av tre städer och två köpingar i U.S.A.). För de generationer som upp-
levt Viktor Rydbergs kantat 1877 som självklar beståndsdel även av en mer 
blygsam litterär allmänbildning har namnet varit uppladdat med föreställ-
ningen ljusomstrålat vandringsmål (”Salem, Salem ses i fjärran! Fram till 
fadershemmet, fram!”). Men det sörmländska sockennamnet är som nämnt 
minst två och ett halvt århundrade äldre – det intar i själva verket en sär-
ställning genom sin tidiga tillkomsttid – och det kan vara av intresse att för-
söka att följa namnbytet mer källnära för att försöka lyssna ut om det från 
början har ägt samma klanger och associationer som det haft för senare 
generationer. 

I Svensk uppslagsbok (1952) uppges att namnformen Salem ”är först 
känd från 1556”. Säkert avses belägget Salem 1556, GFR 26, s. 673, där 
tryckt efter samtida avskrift i landskapshandl. Uppland 1556:2:I, s. 4 (RA). 
Formen står helt isolerad bland talrika skrivningar Slem(m), Släm o.dyl. i 
1500-talets fogderäkenskaper, tiondelängder, tänkeböcker etc., 42  och vid 
granskning av handskriften visar den sig också vara felläst för Slemm; ett 
nasalstreck, vilket – som så ofta i tidens skrift – sträcker sig över hela ordet, 
har av utgivaren missuppfattats som abbreviatur för a. I fogderäkenskaper 
och jordeböcker är den enstaviga formen allenarådande ända fram till 1664 
(Slemm), och den tvåstaviga möter 1680 (Salhem).43 Dessa källor är emel-
lertid som bekant föga vittnesgilla för ortens namnbruk, eftersom namnform-
erna i allmänhet inte hämtas därifrån utan från föregående års räkenskap. 
Pålitligare är de längder som fördes av prästerskapet, av särskilt intresse i ett 
fall som detta, där man a priori kan vänta sig att det nya namnet valts av 
socknens herde. I tiondelängderna, som för Botkyrka och Salems pastorat är 
bevarade, om än med stora luckor, från 1549 till 1623, skrivs namnet Slem, 
Slema, sleem, Släm etc. ända fram t.o.m. pastor Jonas Johannis (1613–20) 
sista redovisning 1617. Nästa är från 1623, skriven av efterträdare Ericus 
Johannis (1620–55).44 Här möter för första gången tvåstavig form, dock i 
gestalten Selems Sochn (2 ggr), som också uppträder i boskapslängderna 
1624 och 1627–30, likaledes förda av Ericus. År 1631 använder han för 
första gången Salems S., som bibehålls också i boskapslängderna 1636 och 
1637. Under samma decennium börjar det också dyka upp i andra källor, 
dock bara sådana som bör ha tillkommit i trakten, som Sven Månssons geo-
metriska jordebok 1636 och protokoll ifrån Svartlösa häradsting 1638. Men 
det har svårt att slå igenom; jordeböckernas konservatism har redan nämnts, 
och t.o.m. i prästeståndets protokoll från riksdagen 1660 kallas socknen 
Slem(m), Sleem. Den äldre formen används också länge av antikvarierna, 
                                                      
42 För beläggställen för dessa och följande uppgifter om namnformer se beläggsamlingen 
ovan. 
43 Jb 1665–1679 är brandskadade och icke tillgängliga. 
44 För Jonas Johannis, Ericus Johannis och den nedannämnde Olaus Achatiis biografier se K. 
A. Hagström i Strengnäs stifts herdaminne. 
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vilket torde sammanhänga med att den enda då observerade runstenen i 
socknen, den vid Söderbykrog vid landsvägen inte långt från Bornsjön 
(Södermanlands runinskr., nr 306), lästes av Rhezelius omkr. 163045 och då 
uppgavs stå i Slem Sochn – vid denna tid hade sannolikt Ericus Johannis 
Selem, Salem inte nått ut i bygden – vilket återkommer i Peringskiölds 
Monumenta Sudermanniæ, såväl i Wennæsius påteckning på Törnewalls av-
bildning av stenen som i Peringskiölds rubrik och Nils Hufvudson Dahls 
register från 1720-talet. 

I Antikvitetskollegiet hade man dock haft tillfälle att bekanta sig med 
socknens nya namn genom den rannsakning som Ericus Johannis efter-
trädare Olaus Achatij (1656–79) å ämbetets vägnar skickade in 1667 och 
som av marginalanteckningar att döma noga studerats av Hadorph själv.46 
Olaus undertecknar sig ”in Botweds et Salems Ecclesijs pastor”. Han ger 
också besked om namnets ursprung men märkligt nog utan den minsta an-
tydan om företrädarens insats. I stället berättar han om ”en Jungfru wedh 
Nampn Salema, af huilken och kyrkian Salem, som nu brukligh är sit Nampn 
haffuer”. Bara den lilla som-satsen antyder att namnet är nytt, och ingenting 
låter ana att det bibliska Salem skulle ha varit inspirationskällan. Jungfru 
Salema är uppenbart en sen eponym, men av en lokal sägen, meddelad av 
Johannes Bureus, framgår att hon tidigare, åtminstone alternativt, hetat 
Slemma; det är alltså bara språkdräkten som är ny eller rättare följsamt 
moderniserad efter socknens nya namn. Bureus berättelse lyder: 

Ingelbrecht bodde i Slems sokn på bornön han var en af them som Svealagh 
förbettradhe. var Rijkz rådh. han var barnelös, så at all hans godz kom under 
en Jumfru som gaf sig i Gråmunka klöster heet Dina, hon hölt hvar dagh 
bordet dukat för fremande och väghfarande til thes alt var åt gånget therf öre 
heter Slems kyrkia som hon byggia lät och kallade Dina kyrkia Slemma 
kyrkio. Retulit Ericus Pauli Gev. af Erland Jahans: segn, på Edhby i Bot-
kyrkia. Slemmas been sitter i Slemma kyrkio.47 

Bureus sagesman har varit dåvarande skolmästaren i Stockholm Ericus Pauli 
Gevalensis,48 för vilken han som sjuttonåring studerat hebreiska 1585 och 
som han besökte i Stockholm 5 juni 1602,49 året innan mäster Erik avled som 
nyutnämnd kyrkoherde i Nyköping. Denne har hört sägnen av Erland 
Johansson Bååt (död 1615), som bodde på Edeby vid Bornsjön i Salem (ej i 

                                                      
45 Om volymen, innehållande uppteckningar av Bureus, Axehiälm, Aschaneus, Rhezelius och 
C. Kohl, se E. Svärdström, Johannes Bureus’ arbeten om svenska runinskrifter, s. 27 f. Rheze-
lius antogs som lärjunge till Aschaneus trol. 1630 och företog sin stora öländska resa 1634 – 
det stora uppteckningsarbete, vars resultat är Fa 6, torde väsentligen ha genomförts åren omkr. 
1630. 
46 Rannsakningar efter antikviteter, bd II:1, s. 93. 
47 Klemmings utg. av partier ur Sumlen, SL Bih. 1, s. 215. 
48 Om denne se M. Collmar, Strängnäs stifts herdaminne, 2 (1964), s. 462 f. 
49 Enligt Bureus dagbok, i Samlaren 4, 1883, s. 12 (nedskriven efter 1603, då Erik blev kyrko-
herde i Nyköping), 22. 
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Botkyrka) och även ägt Bornö.50 Den gör ett ganska förvirrat intryck. Någon 
Ingelbrecht på Bornö är inte känd bland de lagstiftare som nämns i stad-
fästelserna av Upplands- och Södermannalagarna eller i förhistorien till 
Magnus Erikssons landslag, och inte heller känner man något riksråd med 
det namnet.51 Jungfru Dinas vårdslösa handskande med ett tydligen rikt arv 
tycks visserligen ha det frommaste syfte – hon låter ju också bygga kyrka 
och ger sig i kloster (egendomligt nog ett munkkloster) – men det är svårt att 
frigöra sig från misstanken att hennes generösa uppträdande ytterst bottnar i 
verbet slämma ’rumla, festa’;52 det sägs ju uttryckligen therföre, dvs. för att 
hon höll dukade bord tills arvet gått åt, heter Slems kyrkia … Slemma kyrkio 
(en genuin namnform, innehållande gen. av ett inbyggarnamn *slämmar 
’Släm-bor’?), och den delen av berättelsen kan mycket väl vara en förklar-
ingssägen. Å andra sidan kan uppgiften om Slemmas ben som sitter i Slem-
ma kyrka inte fattas på annat sätt än att benet ifråga ansetts tillhöra en person 
Slemma; om hon är identisk med Dina låter Bureus vara osagt. Det är tyd-
ligen fråga om ett ben av samma slag som vid antikvitetsrannsakningen 1672 
rapporterades från Veckholms socken i Trögd: ”Uthi Weekholms kyrckia, 
finnes ett Refbeen af een Menniskia, något mer än een al:n långt, een Jung-
fru skulle ägt, och derföre Jungfru Benet kallat”. 53  Sådana ”jungfruben” 
tycks det ha varit ganska gott om i 1600-talets sockenkyrkor. Det tycks i 
regel ha varit revben av skilda typer av valar, fossila eller strandade, som 
satts upp som märkvärdigheter och med folkfantasien framfött ett släkte av 
resliga och jungfruliga kyrkogrunderskor.54 Att jungfrun i Släms socken fått 
namnet Slämma är självfallet. Märkligare är namnet Dina, som i äldre tid så 
vitt jag vet bara är känt från Gamla Testamentet och där i ett sammanhang 
som inte främjat uppkallelse. Om henne heter det i Gustav Vasas bibel 
(slutet på Gen. 33 och början på 34): 

Ther effter kom Jacob til Salem til then stadhen Sichem som ligger i Canaans 
lande, sedhan han war kommen vthaff Mesopotamien … och köpte itt stycke 
Åker aff Hemors Sichems fadhers barnom ther slogh han up sijn tiäll… 

                                                      
50 Se J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, 1, 1–2, under Bornö och 
Edeby. 
51 Den största namnlikheten bland lagkommitterade uppvisar ”ingivald æzstriða sun” i Söder-
mannalagens Confirmatio; enligt brevets ordalag måste han ha varit riksråd och jordägande i 
Södermanland. Av kända Bornöherrar kommer Johan Karlsson (1333, 1338, 1346, SD 4, s. 
340, 595, 715) närmast Ingelbrecht ifråga om dokumenterad lagklokhet; enligt brevet 1346 
var han en av de tre som på kung Magnus vägnar avkunnade dom i en allmänningstvist. 
52 Särskilt vanligt i förbindelse med det synonyma dämma; se vidare Dahlgren och SAOB. 
53 Rannsakningar efter antikviteter, bd I:1, s. 36. 
54 Se härom John Bernströms artikel Jätteben i KL. Landsantikvarie Ivar Schnell, som fäste 
min uppmärksamhet på denna artikel, påminde också om Daniel Neschers reaktion inför den 
huvudskalle i Södertälje kyrka, som ansågs ha tillhört S:ta Ragnhild; han fann att hon syntes 
”hava varit nog hårdnackad” (Ivar Schnell, Genom Södermanland i kalesch eller gästgivar-
trilla (Sörmländska handlingar 4), s. 45). 
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Men Dina Leas dotter then hon Jacob födt hadhe, gick vth til at besee thes 
landzens döttrar. Thå Sichem Hemors Heuerss son, som war tess lanzens 
herre, sågh henne, toogh han henne, och beläghradhe henne, och forkrenkte 
henne . 

Slutet blev att Dinas bröder Simeon och Levi hämnades sin syster genom att 
dräpa männen i Sichem, ta kvinnor och barn till fånga och jämna staden med 
marken. Denna gammaltestamentliga Trojasaga var säkert mer bekant för 
1600-talets svenskar än den är för oss – få själasörjare torde ha underlåtit att 
peka på Dina som ett avskräckande exempel för nyfikna och äventyrslystna 
unga flickor. Man vill gärna se ett samband mellan Jacobs dotter Dinas öden 
i Salem och jungfru Dina i den socken som bara tre årtionden efter mäster 
Eriks berättelse börjar kallas Salem. Men materialet är alldeles för bräckligt 
för att tillåta försök till rekonstruktion av förklaringssägner som f.ö. aldrig 
behöver ha varit särskilt sammanhängande. Jag inskränker mig till att påpeka 
att om det är jungfru Dina som lockat fram sockennamnet Salem så bör detta 
från början ha haft en betydligt mer opoetisk klang än nu, och om Salem 
framkallat Dina måste namnbytet ha skett redan innan Erland Johansson 
berättade sägnen för mäster Erik; detta alternativ låter sig emellertid knapp-
ast förenas med de hittills kända källornas vittnesbörd. Dessa talar för att 
förloppet varit följande: I början på 1620-talet, senast 1623, har Botkyrkas 
och Slems nye kyrkoherde Ericus Johannis försökt att befria sin annex-
församlings namn från alla förklenande associationer genom att med inskott 
av e i den uddljudande konsonantförbindelsen skapa det tvåstaviga Selem. 
Ett knappt decennium senare, eller senast 1631, kom han på tanken att ge det 
nytt innehåll genom att ändra Selem till Salem, kanske inspirerad av att säg-
nens kyrkogrundande Dina bar samma namn som den vars fader, patriarken 
Jacob, fick sin första hemvist i Kanaans land i den trakt som hette Salem. 
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Ett uppländskt runstensfynd 

Sven B. F. Jansson 

Vid Mörby i Fasterna socken gjordes för ett par år sedan en överraskande 
upptäckt. Lantbrukaren Arne Jansson, Husby-Långhundra, hade en gång, då 
vattenståndet i Skedviken var osedvanligt lågt och vattnet osedvanligt klart, i 
strandkanten nedanför en hög, bergig udde, iakttagit en sten med ristade 
linjer. Strax efteråt upptäckte han bland strandstenarna ytterligare ett stycke 
av en ristad sten. Fyndet, som onekligen förutsätter en iakttagelseförmåga av 
mindre vanliga mått, anmäldes i juni 1951 av upptäckarens fader, hemmans-
ägaren Helmer Jansson. Vid mitt första besök på den egendomliga fynd-
platsen flyttades stenarna upp från stranden, och jag gjorde en hastig under-
sökning av de vittrade och svårt skadade fragmenten. Granskningen gav ett 
överraskande resultat. 

Det visade sig nämligen, att de två delarna utgjorde toppstycket och 
mellanstycket av en runsten. Att jag inte började söka stenens rotända på den 
vilda udden i Skedviken berodde på, att jag kände igen ristarens stil. Hugg-
ningstekniken var med sina mycket smala och skarpa linjer utmärkande för 
den grupp av tidiga, oornerade stenar, vilkas inskrifter i regel innehålla något 
ovanligt. Ett fynd av ristningar i denna stil blir därför särskilt spännande. Jag 
påminde mig då, att det vid Stortjäran i Fasterna socken fanns en runsten, 
som var ristad i samma stil, att den stenen endast var fragmentariskt bevarad, 
och att fragmentet bestod av rotändan av en runsten. Det visade sig, att det 
undre av de i Skedviken nu påträffade styckena hade en brottyta som pass-
ade, av måtten att döma, till det fragment som fanns vid Stortjäran, som ligg-
er fågelvägen drygt 3 km S om fyndplatsen. Av den noggrannare undersök-
ningen framgick, att alla tre delarna kunde passas ihop, varför jag ansåg det 
riktigt att försöka föra de nyfunna delarna tillbaka till Stortjäran, eftersom 
stenen utan tvivel ursprungligen hade stått rest där. Detta visade sig emeller-
tid vara lättare sagt än gjort. Innan jag redogör för de besvärligheter som 
voro förknippade med transporten av de nyfunna delarna, skall jag lämna 
några upplysningar om den tidigare nämnda rotändan till samma sten. 

Denna fragmentariska sten, som i Upplands runinskrifter har nummer 
512,1 har icke varit känd länge. Den första uppgiften vi ha om fragmentet 
lämnar Richard Dybeck år 1871. I ”Reseberättelsen”2 för detta år skriver 
han: ”I Fasterna socken togs aftryck af hälften utaf en runsten, hvilken herr 

                                                      
1 Upplands runinskrifter, granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, del 
2, häfte 3 (Uppsala 1946), s. 367 f. 
2 ”Reseberättelse för år 1871” i ATA. 
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Wallin funnit och hvars inskrift, att dömma af livad som återstår, tyckes varit 
rätt märklig. Den förkomne delen af honom skall nästa år granneligen efter-
sökas”. Det är ingalunda förvånande, att Dybeck icke kunde uppspåra de fel-
ande styckena. Han kunde ju icke ana, att stenens fortsättning var att söka så 
långt borta, på en svåråtkomlig udde i Skedviken. Hans uppfattning, att den 
år 1871 nyfunna stenen utgjorde ”hälften utaf en runsten”, skulle visa sig 
vara oriktig. Det hittills kända stycket utgör knappt en tredjedel av den ur-
sprungliga stenen, och vad inskriften beträffar har denna bestått av omkring 
sju gånger så många runor som dem man hittills har känt till från rotändan. 
Däremot träffade Dybeck rätt, när han förmodade, att inskriften ”tyckes varit 
rätt märklig”. 

Då Brate år 1916 besökte Stortjäran låg fragmentet vid norra kanten av 
den åker, där det hade påträffats, och på samma plats låg det vid min invent-
ering av runinskrifter i Stockholms län 20 år senare. Enligt förslag i inventer-
ingsrapporten restes fragmentet på detta ställe genom Riksantikvarieämbet-
ets försorg. 

Den plats där rotändan påträffades år 1871 är av intresse. Här går stora 
landsvägen Uppsala–Norrtälje, Sjuhundras gamla häradsväg. Platsen ligger 
omedelbart N om Metsjön, som tillsammans med Långsjön utgöra rester av 
en viktig segelled ut till havet. Det är längs denna led som häradets fåtaliga 
runstenar, med ett undantag, ha rests.3 Runstenen från Stortjäran har alltså 
stått på en plats, som ur samfärdselns synpunkt har varit – och är – betyd-
elsefull. 

Men jag återvänder till de nyfunna delarna på udden i Skedviken. Platsen, 
som kallas Fagra udden (eller ”Fager Udden”) ligger omkring 800 m Ö om 
Mörby och är en brant udde, som skjuter ut i Skedvikens sydvästra del. Ter-
rängen är här så oländig, att stenarna icke kunde över land släpas tillbaka till 
Stortjäran. Då ingen tillräckligt kraftig båt fanns att tillgå i Skedviken, måste 

                                                      
3 Undantaget utgöres av den intressanta U 518 Ledinge, som står rest vid en sydligare, paral-
lell segelled. Det bör emellertid framhållas, att sju av Sjuhundra härads hittills kända elva 
runstenar äro funna i kyrkor eller på kyrkogårdar och att uppgifter om slenarnas ursprungliga 
platser saknas; till Rimbo kyrka äro U 513–516 knutna och till Skederids kyrka U 517, som 
sitter inmurad i två delar på olika platser i kyrkans murverk; den ena av dessa delar är ny-
funnen liksom två andra fragment i kyrkan (se S. B. F. Jansson i Fornvännen 1954 s. 3 f.). 
Mellan Rimbo och Skederids kyrka står vid vägens norra sida Salmungestenen (U 519) och 
här vid sjön Björken har också den nu förlorade U 520 en gång varit rest. Fortsätter man åt 
öster längs denna än i dag vattenblänkande led, kommer man till Husby-Lyhundra kyrka med 
dess i ordets egentliga mening ojämförligt stora hop av runstenar och runstensfragment (se 
Fornvännen 1954 s. 3). Längre ut, i Loromarens östra del, grenar sig leden. En sydlig gren för 
till havs över Kyrksjön, Frötuna kyrka och Kvisthamraviken; längs denna finnas U 526 och 
527 Frötuna kyrka, U 528 Görla och framför allt den i det lodräta berget huggna runristningen 
U 531 Kvisthamra vid ledens sydsida. Den östliga grenen gick över Norrtälje ut i Norrtälje-
viken. I Norrtäljeån påträffade Rhezelius runstenen U 530. Det skulle föra för långt att här 
fortsätta studiet av denna gamla led ur andra synpunkter än runstenarnas; se J. Sahlgren, Vik-
ingaleder genom östra Upland (Upsala Nya Tidnings julnummer 1936) och Lännabygden 2 
(1946), s. 21–27. 
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transporten uppskjutas till vintern. Man kan taga för givet, att den som en 
gång flyttade stenarna till Fagra udden också nyttjade Skedvikens is för sin 
ur vår synpunkt pietetslösa runstenforsling. Isförhållandena under vintern 
1951–52 voro dåliga. Skedvikens is blev inte bärig – åtminstone inte för 
större runstensdelar – förrän första dagarna i mars. Då fördes stenarna på 
timmersläde över sjön och kördes ned till Stortjäran, där de placerades vid 
sin tredje del – runstenens rotända. Delarna kunde emellertid på grund av 
kylan icke sättas ihop vid detta tillfälle, utan vi måste uppskjuta lagningen 
till våren. I slutet av april lagades stenen genom Riksantikvarieämbetets för-
sorg (R. Wibeck), och den 1 maj undersökte och uppmålade jag inskriften. 
Därmed har Uppland fått ännu ett ståtligt runstensmonument, som redan har 
tilldragit sig ett välförtjänt intresse av de förbifarande. Stenen står rest vid 
Stortjäran, 90 m N om stora landsvägen Rimbo–Uppsala, 100 m Ö om in-
fartsvägen till Stortjäran. Mellan stenen och landsvägen ligger en åker och 
bakom stenen en vacker björkhage; från platsen har man utsikt över Met-
sjöns vatten. 

Men hur ha de två stora delarna kommit att hamna i vattnet och i strand-
kanten nedanför Fagra udden? Även om jag icke kan lämna något bestämt 
svar på frågan, anser jag mig böra meddela vad jag nu vet eller tror mig veta. 

Av det förhållandet, att endast stenens topp och mellanstycke fördes till 
Fagra udden har man rätt att sluta, att rotstycket var okänt, då den besvärliga 
transporten utfördes. Rotändan betecknas av Dybeck som nyfunnen år 1871. 
Vidare kan man konstatera, att stenen var okänd, då Johannes Bureus under-
sökte traktens runstenar, liksom att den var okänd för antikvarierna på 1680-
talet. Stenen torde sålunda tidigt ha fallit omkull och brustit och legat sjunk-
en i den ganska sanka marken; rotändan har av naturliga skäl legat djupast. I 
något sammanhang ha så först stenens största del påträffats och av ägaren till 
Mörby förts till Fagra udden, utan att han anade, att en del av stenen sakna-
des. Den övre delen, som då sannolikt ännu icke hade brustit, är nämligen av 
normal runstenshöjd. Först senare, troligen långt senare, kom rotändan i 
dagen. Att det hade förlupit lång tid mellan förflyttningen av stenens största 
del och upptäckten av rotändan framgår av att ingen mindes något om trans-
porten vid Dybecks besök år 1871. 

För att en person skall komma på idén att flytta en runsten den långa och 
besvärliga vägen från Stortjäran till Fagra udden krävs det åtminstone två 
egenskaper: ett visst intresse för fornminnen och en romantisk läggning. 
Dessutom måste man vara ägare till Mörby slott. Sjuttonhundratalet är det 
århundrade, då transporten av antydda skäl bör ha ägt rum. I namnet ”Fager 
udden” (1722; Fasterna 12, SLK) och i lusten att pryda vildmarken kan man 
tycka sig finna en fläkt av århundradets natursvärmeri. 

Gustaf Gustafsson Oxenstiernas änka, Christina Kurck, sålde på 1720-
talet Mörby slott till Arvid Horn på Ekebyholm. Slottet hade råkat i förfall 
och eftersom en restaurering av den väldiga byggnaden visade sig alltför 
dyrbar, till och med för Arvid Horn, beslöt han att göra en anslående ruin av 



Sven B.F. Jansson 

41 

slottet. Redan detta förhållande antyder en praktisk-romantisk inställning, 
som gör att man kan misstänka Horn för att ha företagit flyttningen av de då 
kända delarna av stenen till Mörby djurgård. I hög grad historiskt intresserad 
var hans son riksrådet Adam Horn (1717–4778) och det är icke otänkbart att 
förflyttningen har skett under denna tid. 

Någon tradition på platsen om runstensdelarnas förflyttning till Fagra 
udden kunde jag trots talrika förfrågningar på olika håll ej erhålla. Ingen i 
bygden kunde heller påminna sig att ha sett någon runsten rest på den ro-
mantiska och svårtillgängliga platsen. Sålunda hade t.ex. den nuvarande äg-
aren av Tjäran, Nils Forsmark (f. 1877), som har bott på gården sedan år 
1888 aldrig hört talas om någon runsten eller runstensförflyttning. Icke heller 
den av hans släktingar, som hade bott på gården före honom hade haft någon 
kännedom om händelsen. 

Ett i detta sammanhang högst överraskande vittnesmål avger f. folkskol-
lärare Sigfrid Öhman, Örbyhus. Sedan fyndet genom pressen hade blivit 
känt, meddelade Öhman,4 att han under sina ferier år 1893 bodde hos sin 
broder, C. J. Öhman, som på 1890-talet var skollärare i Fasterna. En dag i 
juni år 1893 hade Sigfrid Öhman följt sin broder till Mörby ruin och till 
Mörby djurgård. ”På den rätt höga klippan i Mörby djurgård alldeles vid 
randen mot Skedviken stod övre delen av en runsten”, skriver S. Öhman. 
Han meddelar vidare bl.a., att han två år senare, sommaren 1895, för sista 
gången besökte Mörby djurgård. Då stod stenen fortfarande på sin plats – 
”hel och ofördärvad”. 

Att ingen i bygden kände till någonting om stenen är egendomligt, men 
förklaras till en del av att platsen är så oländig och ligger så avskild. Sigfrid 
Öhmans uppgifter, som jag har kontrollerat, äro utan tvivel riktiga. Sedan 
ungdomen har han varit intresserad av fornminnen; han är en god källa. 

Händelseförloppet torde kunna rekonstrueras på följande sätt. För två-
hundra år sedan eller mera påträffades under arbeten i åkern söder om Tjäran 
en stor ristad sten. Eftersom Tjäran då låg under Mörby, lät slottets ägare på 
vintern släpa stenen till Fagra udden för att resa den på den höga klippan, 
från vilken den var synlig från slottet och ute från sjön. (Många runstenar ha 
under 1700-talet råkat ut för något liknande. Ännu i dag tvingas man för 
övrigt att då och då ingripa för att hindra förflyttningar av detta slag, ty 
slotts-, herrgårds- och villaägare kunna fortfarande ha en levande känsla för 
de gamla monumentens värde som trädgårdsprydnader.) Stenen släpades 
uppför branten och restes på ett plant ställe. Senare, efter år 1895, har den 
störtat eller störtats utför klippan och har i fallet brustit i två större och flera 
mindre delar, vilka alla ha hamnat i vattnet och bland strandstenarna vid 

                                                      
4 Brev till förf, den 15/4 1952; UNT den 8/3 1952. På grund av uppgifternas överraskande art 
uppsökte jag S. Öhman (10/12 1953), varvid jag erhöll ytterligare upplysningar om hans iakt-
tagelser. 
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bergets fot. Några av de svåra skadorna på ristningsytan få på detta sätt sin 
naturliga förklaring. 

Det är troligt, att ett ännu icke återfunnet stycke av stenen, på vilket ett 
avsevärt antal runor har stått, forfarande ligger på Skedvikens, av ett otal 
stenar fyllda botten, intill berget. Detta stycke ha vi sökt flera gånger, och 
jag kommer väl också i framtiden, när mina vägar föra mig till Fasterna, att 
fortsätta sökandet. Inskriften är nämligen, som jag redan har antytt, intres-
sant, och det vore värdefullt att få den kompletterad. De andra förlorade parti-
erna av ristningen, vilka ha stått på de tunna, avslagna stenflagorna, måste 
däremot tyvärr betecknas som oåterkalleligen förlorade. Därmed kan jag över-
gå till en beskrivning av det hittills i stort sett okända monumentet. 

Grå granit med ristningsytan till största delen täckt av ett vitt kvartslager. 
Framsidan är icke plan utan vinklad i tre ytor. Ristning förekommer också på 
stenens baksida. Höjd 2,54 m, bredd (mitt på stenen) 0,82 m. Linjerna äro 
påfallande smala och genomgående grunda. På den tidigare kända rotändan 
är ristningen avsevärt mycket tydligare och bättre bevarad än på de nyfunna 
partierna, där inskriften genom vittring och andra skador är svårläst och ofta 
mycket otydlig. Det ungefärliga antalet försvunna runor har för överskåd-
lighetens skull markerats med punkter.  

Inskrift: 

+ fryb . . . . . . . . . . . . . i ×  huk [× ] fr . . . . . . . . . . . .  f - þr ×  þiR ristu 
                                                                      5                                    10                                                                             15               20 

× sti- - . na × iftiR × kuþ-ar ×. aþur × sin kuþan × huk tuma + b.- 
  25                                   30                   35           40                                       45              50                          55                           60 

þur × sin × 
  65 

×  kuþ . . .  i  ot  × þ i Ra  × huk × sa lu  ×  hu . . . . . . uþ iR ×  bitr ×  þan 
                   70                                   75                         80                                 85                                  90                               95 

× þ ir × -ar - × h . . . . ir × skal × sta 9nta × stin × uiþ- bryku × syniR 
          100                                 105                                  110                   115                      120                       125                    130 

× at × faþur satu . kuþan . kaiR - . . .  (Ristningen därefter bortslagen på 
      135                   140              145                   150                    155 

framsidan.) 

(På baksidan) -  -  u - aR × mirki × at × bua - . . .  
                                                                    160                    165                             170 

 

    Frøyb[iorn] . . . . . . . . . . . . .  ok Fr. . . . . . . . . . . . .  fiðr, þæiR ræistu stæin 
þenna æftiR Guðmar, faþur sinn goðan ok Tumma, broður sinn. Guð 
[hialp]i and þæiRa ok salu ok [Guðs m]oðiR bætr þan þæir gært hafa. 

        [H]er skal standa 
         stæin við[r] bryggiu. 
         SyniR at faður 
        sattu goðan. 

GæiR… merki at boanda… 
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    ”Fröbjörn .……….......... och Frö ...... och ...... finn, de reste denna  
sten efter Gudmar, sin gode fader och Tumme, sin broder. Gud och Guds 
moder hjälpe deras ande och själ bättre än de hava gjort sig förtjänta av. 

Här skall stånda  
stenen vid bryggan.  
Söner efter fadern  
satte, den gode. 

     Ger ... märke efter sin man.” 
 

Till läsningen: Före 1 f finnes som skiljetecken ett litet kors. Det har också 
tjänstgjort som skiljetecken efter 136 t. Skiljetecknen ha i denna inskrift i regel 
formen av små kryss eller kors. 3 y är stunget. Efter 4 b finnes möjligen vid nedre 
ramlinjen ett mycket kort stycke bevarat av en huvudstav. Därefter är ristningsytan 
avslagen, varigenom 50 cm av runslingan ha gått förlorade. Här har funnits plats för 
omkring tretton runor. Före 5 i finnas möjligen svaga spår av en huvudstav. 6 h är 
säkert; jfr 53 h, 78 h och 85 h. Efter 8 k har man att räkna med att ett skiljetecken 
har gått förlorat i en avflagring i ristningsytan. Detta framgår bl.a. av avståndet 
mellan 8 k och 9 f. Av runan 10 återstår en tydlig huvudstav samt, i kanten av den 
stora skadan, spår av en r-bistav. Det bortslagna styckets ristningsyta har mätt 50 
cm; här ha omkring 12 runor gått förlorade. I 11 f är övre bistaven fördärvad genom 
vittring. Av runan 12 återstår huvudstaven; inga säkra spår av bistavar finnas. Efter 
14 r finnas möjligen ytterst svaga spår av skiljetecken; däremot saknas skiljetecken 
efter 17 R. 25 i har förlorat övre delen genom en svår kantskada, i vilken så gott som 
hela de två följande runorna, 26 och 27, ha förlorats. Av dessa återstår endast korta 
stycken vid nedre ramlinjen. Dessutom har, mellan runan 27 och 28 n, en runa gått 
fullständigt förlorad i samma kantskada. Av 28 n återstår nedre hälften. Runan 38 
ser ut som en k-runa; ytan är emellertid skadad till vänster om huvudstavens övre 
del. Avståndet till 37 þ talar för att runan 38 snarast har varit m. Mellan skiljetecknet 
efter 40 r och 41 a har en runa gått förlorad i brottet. Runan har givetvis varit f. Av 
41 a finnes nu endast ett stycke av bistaven till höger om huvudstaven, vilken helt 
har förlorats i samma brott. I 45 s har nedre leden nötts bort. Efter 47 n finnas två 
grunda fördjupningar, som sannolikt äro naturliga; skiljetecken skulle alltså här 
saknas. Efter 55 k finnes ej skiljetecken. Av 60 b återstår endast nedre tredjedelen i 
det gamla brottet mellan rotändan och stenens överdel. I samma brott har en runa 
gått förlorad mellan 60 b och runan 61, vilken också skadats svårt. Vad som återstår 
förefaller att vara nedre tredjedelen av en u-bistav. Runföljden 60–64 har säkerligen 
varit bruþur. Mellan 70 p och 71 i går det gamla brottet mellan rotändan och 
överdelen. Avståndet mellan de två runorna är endast Il cm, vilket har gett normal 
plats för två runor. 72 o har bistavar blott till höger om huvudstaven. 80 k har 
förlorat bistavens övre del. Efter 86 u har ett stycke av stenen gått förlorat, med 28 
cm av runslingan; här har funnits plats för sex runor. Under sådana omständigheter 
kan runföljden 85–90 rekonstruerats på följande sätt: x huk x kuþs x muþiR 87 u 
har förlorat övre delen. I 91 b är nedre bistaven bortvittrad. Runföljden 101–105 står 
på ett svårt vittrat parti. Runan 101 förefaller att ha varit k. 102 a och 103 r äro 
jämförelsevis säkra. Av runan 104 är endast huvudstaven säker. Mellan runan 104 
och 105 h har möjligen stått ett skiljetecken eller en huvudstav. 105 h är säkert. 
Därefter är stenen avslagen på ett stycke av 15 cm; på det förlorade partiet bör ha 
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funnits plats för tre–fyra runor. Före 106 i finnas möjligen svaga spår av högra 
delarna av bistavarna i ett h. Runföljden 98–107 skulle möjligen kunna kompletteras 
på följande sätt: x þiR x kart x hafa x hir x. 115 nt är binderuna. Efter 123 þ finnes 
ej skiljetecken. I 124 utgår från toppen en skarpkantad skåra. Denna är sannolikt en 
naturlig fördjupning, som har utnyttjats som bistav. Läsningen av runan är emeller-
tid icke fullt säker, bl.a. därför att det gamla brottet mellan rotändan och överdelen 
börjar omedelbart efter denna runa. Avståndet mellan runan 124 och 125 b är endast 
6 cm. Här har således endast funnits plats för en runa eller ett skiljetecken. Av 125 b 
återstå bistavarna. 127 y är stunget med en liten prick. Av ungefär samma karaktär, 
fastän något mindre markerad, är pricken i 131 y. 141 R har förlorat största delen av 
högra bistaven i brottet mellan rotändan och överdelen. Här har sannolikt även ett 
skiljetecken gått förlorat. Efter 145 u finnes en rund fördjupning, som snarast verkar 
huggen; i så fall har skiljetecknet här formen av en punkt. I 151 k finnes mellan 
huvudstav och bistav en skåra, sons sannolikt är naturlig. Efter 154 R finnes vid 
undre ramlinjen ett kort stycke av en huvudstav (155). Därefter har ett stort stycke 
av stenen gått förlorat. Ovanför det bortslagna partiet finnas inga spår av ristning på 
stenens framsida. Däremot ha några runor bevarats på stenens baksida. Dessa ha 
troligen utgjort en direkt fortsättning på inskriften. Av runorna 156 och 157 återstå 
endast obetydliga stycken nedtill. Runan 158 har sannolikt varit u. Runan 159 har 
förlorat toppen. Av runan 172 återstår endast ett stycke av huvudstavens nedre del. 

Inskriften är sålunda bevarad till vår tid i ganska skadat skick. På flera punkter 
kan den dock med högre eller lägre grad av säkerhet rekonstrueras. 

Runföljden 1–4 fryb … utgör otvivelaktigt början av mansnamnet Frøy-
biorn, som är belagt på tre sörmländska och en uppländsk runsten (Sö 11, 58, 
86 och U 630). Efter dessa första fyra runor har följt namnets slut, kon-
junktionen ok, ristad huk, samt ett mansnamn, om vilket man endast vet, att 
det har slutat på i; runföljden har alltså lytt frybirn huk [ett namn på i, t.ex. 
fuluki] (Frøybiorn ok Fullhugi [?]). Också 9 f utgör början av ett mansnamn, 
vars andra runa sannolikt har varit r. Det därefter förlorade stycket av stenen 
torde ha burit omkring 12 runor; inskriften kan ha varit frystin . huk . 
arnfiþr (Frøystæinn ok Arnfiðr). 

Runföljden 35–40 kuþ-ar, som innehåller faderns namn, kan knappast 
avse något annat än ett mansnamn Guðmarr, som hittills endast har varit 
känt från en uppländsk och en sörmländsk runinskrift (U 425 och Sö 164). 

Den döde broderns namn är Tummi (Tumi), ett i skånska runinskrifter väl 
känt namn, men hittills endast styrkt från en enda uppländsk runsten, näm-
ligen U 719. 

Runföljden 151–155 kaiR-, som är det sista som numera kan läsas före 
den stora skadan på stenens framsida, utgör väl också början av ett namn, 
t.ex. det icke ovanliga GæiRbiorn. 

Efter ”resarformeln” följer så runföljden 68–105, som innehåller bönen 
för faderns och broderns ande och själ. Bönen har här i stort sett samma 
karakteristiska formulering som på flera andra runstenar inom denna tidiga 
och slutna uppländska ristningsgrupp (se U 69, 338, 371, 539 och 586). 
Utanför denna grupp träffar man denna böneformel huvudsakligen hos ristar-
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en Balle (Sö 197, 210, 212 och U 726), som också visar några andra med 
den oornerade gruppen besläktade drag. Även den Balle närstående ristaren 
Tidkume nyttjar formeln ett par gånger (U 758, 759). 

Mellan bönen och det skadade slutpartiet, som icke tillåter någon rekon-
struktion, står inskriftens ur flera synpunkter intressantaste parti. Detta om-
fattar runföljden 106–150 och man finner här, som på så många andra run-
stenar från vikingatiden, en helming i fornyrðislag, en halvstrof utan lyte. 
Man finner i ordföljden den frihet, som utmärker den gamla poesien, och 
man kan lugnt hävda, att för den som skrev den strofen vid 1000-talets bör-
jan – och för dem som då läste den – var diktning icke något främmande och 
ovanligt. Den nu funna strofen från 1000-talets början är visserligen ingen 
betydande poesi, men likväl skulle man till den lilla dikten kunna knyta tank-
ar av stor räckvidd. 

Nu står alltså Tjäran-stenen åter vid sin brygga, som säkerligen har legat 
strax S om stenen, vid Metsjöns dåvarande strand. Detta är enda gången som 
ordet brygga förekommer på en runsten. 

Jag har bland runstensfynden från den senaste tiden valt att här behandla 
denna sten, därför att den kan belysa en sida av det arbete, som utföres av 
”Runverket”. Fullt typiskt är väl ej exemplet; mina forskningar på detta om-
råde ha nämligen tidigare endast vid enstaka tillfällen gett anledning till 
stärkande kallbad och övningar i djupdykning. 
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Snorre Sturlasson och eddadiktningen 

Gustaf Lindblad 

I 

Snorres litterära och kulturella position har under nyare tid oavlåtligen 
förstärkts. I början av 1500-talet var hans namn för islänningar och skandi-
naviska fornforskare knutet enbart till den gamla västnordiska skaldedikt-
ningen: han var upphovsmannen till en originell lärobok i skaldediktningens 
svåra konst (den s.k. Snorre-Eddan) – där också eddadikt presenteras. Först 
in på 1600-talet tillerkändes han definitivt Heimskringla och kom småning-
om att framstå som fullkomnaren av den isländska kungasagan och Islands 
främste hävdatecknare. Under förra hälften av innevarande sekel tillskrevs 
han därtill, om än med tvekan, Egilssagan och blev en pionjär inom den 
klassiska islänningasagan. Och vid mitten av detta århundrade har den åsikt-
en vuxit fram, att Snorre gjort en betydande insats i fråga om ytterligare en 
litteraturgenre, eddadiktningen. 

Sistnämnda teori innebär en påfallande förändring av synen på Snorres 
relation till eddadikten. Enligt äldre forskning ansågs han ha stått i ett täm-
ligen passivt förhållande till denna diktart. Den klassiska eddapoesien för-
utsattes redan före Snorres litterära verksamhetstid1 ha tillkommit, uppteck-
nats och redigerats i en stor samling (Codex regius-samlingen eller en där-
med besläktad), som Snorre skulle ha utnyttjat vid utarbetandet av sin poetik. 
Så exv. Sophus Bugge, Finnur Jónsson och Didrik Arup Seip. 

Enligt den nya åsikten, uppbyggd av främst Andreas Heusler och Elias 
Wessén, skulle Snorre emellertid ha spelat en mycket viktig roll vid den 
klassiska eddadiktens upptecknande och samlande men i enstaka fall också 
redigerat resp. författat eddadikt. Närmare bestämt har det sålunda antagits, 
att Snorre i samband med utarbetandet av poetiken (dvs. under förra hälften 
av 1220-talet) 

1) tagit initiativ till uppteckning av eddapoesien (denna skulle dessförinnan 
ha existerat uteslutande i muntlig tradition); 

2) redigerat Hávamál i dess nuvarande skick (Hávamál är som bekant en 
konstprodukt, en sammanstöpning av ett antal dikter och diktfragment som 
läggs i Odens mun, varvid sammanfogaren/redigeraren gjort en beaktansvärd 
insats); 

                                                      
1 Snorre, som levde 1179–1241, författade från unga år skaldedikt men anses ha varit litterärt 
verksam företrädesvis ca 1220–35.  
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3) författat en av de mest kända och konstnärligt högtstående eddadikterna, 
Þrymskviða. 

Slutligen, för det 4:e, har det antagits, att Snorre väsentligen föranlett 
Codex regius-samlingen (i forts. även benämnd Poetiska Eddan), varvid 
denna dateras till ca 1240/1250. 

Grundsynen i den nya uppfattningen, Snorres djupa engagemang i edda-
diktningen och stora betydelse för dess bevarande till eftervärlden, har täm-
ligen allmänt accepterats, åtminstone bland nordiska forskare, även om det 
på vissa punkter råder oenighet. Själv finner jag dock frågan så problema-
tisk, att jag i det följande ägnar den en kritisk om än översiktlig granskning, 
först mera allmänt (Snorres generella attityd gentemot diktgenren) och där-
efter ur mera speciella synpunkter (de fyra ovannämnda teserna). 

II 

Snorres namn är nära knutet till den fornärvda västnordiska poesien, både 
den enkla, folkliga eddapoesien och den konstfulla, aristokratiska skalde-
poesien, men hans intresse gällde tvivelsutan främst den senare genren. 

Skaldedikten intar sålunda en central plats i Snorres författarskap. Detta 
u t g ö r s  av skaldedikt (lovkväden, främst Háttatal), b e h a n d l a r  skalde-
dikten som konstart (Snorre-Eddan) eller b y g g e r  på skaldedikt (kunga-
sagor och Egilssagan). Antalet citerade äldre skaldestrofer i Snorre-poetiken 
och Heimskringla uppgår till drygt tusentalet. Eddadikt däremot möter mera 
sparsamt och begränsat i Snorres författarskap: ett hundratal citerade strofer i 
Snorre-poetiken. Dessa hör f.ö. nästan uteslutande hemma i ett sekundärt 
avsnitt, Gylfaginning. Vid utarbetandet av sin lärobok i skaldekonst nöjde 
sig nämligen Snorre inte med att behandla skaldisk stil (med omskrivningar, 
kenningar, och synonymer, heiti, som främsta karakteristika) och skaldisk 
versifikation i avsnitten Skáldskaparmál och Háttatal, utan han gav också en 
systematisk framställning av den gamla nordiska mytologien i Gylfaginning, 
för att skaldeadepterna skulle kunna förstå de invecklade kenningarna, som 
mycket ofta rör sig med mytologiskt stoff. För mytologisk dokumentation 
citerades då eddapoesi.2 

Snorre-Eddan bär också vittnesbörd om att eddadikten som konstart inte 
låg Snorre så nära om hjärtat som skaldedikten. Den fornärvda isländska 
poesien över huvud befann sig i början av 1200-talet i krissituation och förde 
ett mer eller mindre tynande liv (något varierande för olika arter), men 
Snorres poetik – som uppenbart har ett pedagogiskt-stimulerande syfte – är 
strikt inriktad på skaldedikten (lovkvädet). För eddadikten, inom vilken dock 
hjältedikten företer viss aktualitet och livskraft, drar Snorre ingen lans i sin 
handbok, fastän detta lätt borde ha kunnat ske. En sådan attityd är emellertid 

                                                      
2 I fråga om Snorre-Eddans tillkomsthistoria följer jag E. Wessén (1940), som övertygande ut-
rett att poetikens tre huvuddelar: 1) Gylfaginning, 2) Skáldskaparmál och 3) Háttatal, tillkom-
mit i omvänd ordning (nr 3 först och nr 1 sist). 
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i enlighet med dåtida estetisk värdering. Eddadikt uppfattades inte som 
egentlig konst, uttryck för inövad skicklighet (isl. list, íþrótt) utan som 
underhållning (skemtan) eller kunskap (frœði). 

Vidare ådagalägger Snorre en imponerande kunskap om det äldre skalde-
diktsbeståndet samt – enligt nutida bedömande – en förträfflig behärskning 
av stoffet och en initierad tolkning av texten. Han är i dessa avseenden klart 
överlägsen tidigare kungasageförfattare, som nyttjat skaldepoesi för historisk 
dokumentation. Hans flitigare bruk av den kan statistiskt belysas: Heims-
kringla uppvisar drygt 600 skaldestrofer, medan en äldre kvantitativt någor-
lunda jämförbar kungasagesamling som Morkinskinnas har ca 270. Det har 
också beräknats, att ca 2/3 av äldre skaldediktning räddats till eftervärlden 
genom Snorre. 

Att Snorre haft en vidsträckt kännedom också om eddadiktningen, före-
faller oss på allmänna grunder högst plausibelt. Men Snorre-poetiken tillåter 
en sådan slutsats endast i fråga om mytologisk eddapoesi. Den innehåller 
nämligen nästan uteslutande denna eddagenre, och utifrån nutida synpunkt 
rikt representerad: Vǫluspá, Hávamál, Vafþruðnismál, Grímnismál, Skírnis-
mál, Lokasenna, Alvíssmál, Vǫluspá in skamma (Hyndlulióð), Grottasǫngr 
och Heimdallargaldr. De citerade mytologiska dikterna i Snorrepoetiken är 
sålunda ungefär lika många som de som möter i Codex regius, 10 gentemot 
11.3 Av eddisk hjältedikt däremot finns poetiken endast några få strofer, och 
av Codex regius’ 18 heroiska kväden om volsungarna citeras ett enda, Fáf-
nismál. Två strofer därav ingår i Skáldskaparmáls prosareferat av volsunga-
ättens historia, som berättas i anslutning till redovisning av kenningar för 
guld: otrgiǫld, ból Fáfnis, niflunga skattr osv.4 En undersökning av källorna 
för Snorre-Eddans prosaframställning av myter och forna hjältesagor tycks 
peka i samma riktning. Prosaiskt återgivande av mytologisk eddapoesi, i sht 
Vǫluspá, Vafþrúðnismál och Grímnismál, är nämligen påtagligt, men om 
detsamma gäller eddisk hjältepoesi förefaller osäkert. Det i sammanhanget 
framför allt aktuella prosareferatet av volsungarnas öden förutsätter enligt 
ganska vanlig uppfattning, bl.a. Jan de Vries 1967, inte versifierad källa utan 
snarast en prosaframställning, den s.k. Sigurdssagan (om denna se längre 
fram s. 50). 

Vad så analysen av texten beträffar, förefaller Snorre vara skickligare i 
fråga om skalde- än om eddadikt. ”En um vísnaskilning Snorra er það að 
segja, að hann er miklu betri á dróttkvæðum en Eddu kvæðum”, hävdar den 
framstående Snorrekännaren Sigurður Nordal (1920, s. 172). 

                                                      
3 Det hör dock tilläggas att Snorre-Eddan har 6–7 mytiska lösstrofer, av vilka någon el. några 
kan ha ingått i större poetisk enhet. 
   Codex regius har de 7 först nämnda kvädena (Vǫluspá t.o.m. Alvíssmál) gemensamma med 
Snorre-poetiken och därutöver Hárbarðslióð, Hymiskviða, Þrymskviða och Vǫlundarkviða. 
4 Av heroisk eddapoesi utanför Codex regius torde endast det bekanta fornkvädet Bjarkamál 
in fornu vara representerat (3 strofer med kenningramsor för guld). 
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Det tycks således vid en allmännare överblick, som om Snorres engage-
mang i eddadiktningen som genre knappast vore alltför starkt, i alla händel-
ser ej av den omfattning och intensitet som beträffande skaldediktningen. 
Dock framstår det fullt klart, att Snorre haft betydande intresse för eddisk 
gudadikt som mytologisk källa. 

Punktundersökningar, prövningar av de fyra ovan anförda antagandena, 
kan emellertid förväntas närmare belysa frågan om Snorres relation till edda-
dikten. 

III 

Det första antagandet, att det är Snorre som tagit initiativet till eddadikternas 
uppteckning vid författandet av sin poetik, återgår tíll A. Heuslers banbryt-
ande arbete ”Die altgermanische Dichtung” (1923), och uppteckningen 
preciserades senare (1937) att gälla Vǫluspá, Vafþrúðnismál och Grímnis-
mál.5 Teorien biträddes av E. Wessén í den värdefulla artikeln ”Den isländ-
ska eddadiktningen” (i GAA:s årsbok 1946, tr. 1947) och tycks därefter ha 
ganska allmänt accepterats. 

Som argument har anförts, dels att inga säkra vittnesbörd om tidigare 
uppteckning än i Snorre-Eddan existerar (skrifttraditionen för eddadikt når 
inte längre tillbaka att döma av den västnordiska litteraturen, sådan den är 
känd av oss), dels att påtaglig betingelse för uppteckning först då skulle ha 
förelegat. Man skulle nämligen – menar Heusler – inte kunna förvänta sig, 
att den inhemska muntliga poesien på Island under den tidigaste skrift-
perioden fästs på pergament för sig själv och för sitt eget litterära värdes 
skull utan endast för att tjäna ett väsentligare, exv. historiskt, syfte. Så in-
fördes skaldedikt redan i konungasagor från 1100-talet (Äldsta sagan om 
Olav den helige ca 1170–75 m.fl.) för historísk dokumentation. För eddadikt 
skulle ett sådant lyckosamt tillfälle inte ha yppat sig förrän i och med Snorre-
poetiken: skaldespråk förstods ínte utan kunskap om hednisk mytologi och 
forngermansk hjältesaga, och härför var eddapoesien den bästa möjliga 
källan. 

Teorien, att Snorre är den förste upptecknaren av eddadiktning, och detta i 
samband med författandet av poetiken, är dock inte alltför fast grundad. Det 
finns beaktansvärda motargument (jfr Lindblad 1978): 

För det första: Den lärde historikern, munken Gunnlaugr Leifsson i klos-
tret Þingeyrar i norr, död 1218–19, har efterlämnat en märklig dikt på drygt 

                                                      
5 Heusler motiverar detta dikturval med att Snorre utnyttjar Vǫluspá. Vafþrúðnismál och 
Grímnismál i motsats till övriga citerade eddadikter på ett sådant sätt, att han rimligtvis haft 
en skriftlig nedteckning av dem framför sig. 
   Förhållandet är, att ett överväldigande antal (ca 70) av Snorres ca 100 eddacitat härrör från 
dessa tre dikter, vilket innebär att Snorre återger ungefär 1/2 av Vǫluspá, 2/5 av Grímnismál 
och 1/6 av Vafþrúðnismál. Från övriga dikter (Hávamál, Skírnismál, Lokasenna, Alvíssmál 
osv.) finns endast ströcitat (1–3). 
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170 strofer. Merlínusspá, vanligen daterad till ca 1200. Denna innehåller en 
mängd verbala lån från en rad eddadikler, främst från Vǫluspá, Helgakviða 
Hundingsbana I och Grípisspá men också från Hymiskviða, Fáfnismál, 
Reginsmál m.fl. Finnur Jónsson (1926) och flera senare forskare med ho-
nom, bl.a. Jan de Fries (1967), har funnit denna verbala påverkan (ken-
ningar, fraser, enskilda ord) så markant, att de hållit för troligt att Gunnlaugr 
har haft en större mytologisk-heroisk eddadiktssamling i skriven form fram-
för sig. Denna hypotes kan väl tyckas möjlig men är ganska osäker. Men det 
finns anledning att ta fasta på, att en av de främst långivande dikterna är 
Grípisspá. Denna anses allmänt, också av mycket kritiska forskare, vara en 
skrivbordsprodukt, inledning till en samling dikter om Sigurd Fafnersbane. 
Man kan då med ganska stor bestämdhet våga anta, att det ca 1200 existerat 
en skriven samling Sigurdsdikter av central karaktär (behandlande Sigurds 
ungdomsbragder, giftermål och död). 

Ett andra motargument erbjuder en textkritisk undersökning av Snorre-
Eddans och Codex regius’ versioner av gudadikterna Vafþrúðnismál och 
Grímnismál. Redan S. Bagge (1867) påpekade vissa textavvikelser dem 
emellan, men Jón Helgason (1952a) har gått vidare och kommit till resultatet 
att avvikelserna är av den arten, att de förutsätter skriftlig förbindelse mellan 
versionerna men snarast på sådant sätt, att de återgår på gemensam skriftlig 
källa. Med andra ord: Vafþrúðnismál och Grímnismál har sannolikt satts på 
pränt en viss tid före Snorre-poetikens tillblivelse och då knappast av Snorre 
eller på dennes direktiv. Det kan tilläggas, att åtminstone Vafþrúðnismáls 
ortografi i Codex regius antyder skriftlig fixering åtminstone strax i början 
av 1200-talet (ca 1210?). 

Slutligen kräver Heuslers allmänt omfattade tes, att det inte skulle ha 
funnits tillräcklig motivation för uppteckning av eddapoesi förrän i och med 
Snorre-poetiken, betydande modifiering. Den är väl tillämplig på en del av 
eddapoesien, den mytologiska, men knappast på den heroiska. Den förra var 
på 1200-talet inte längre en levande genre och betraktades åtminstone från 
kyrkligt håll som suspekt, medan hjältedikt på samma tid fortfarande ny- 
diktades i samband med uppteckning av fornaldarsagor och rönte betydande 
uppskattning. Icke minst aktuell var diktningen om Sigurd Fafnersbane och 
volsungarna; därom vittnar bl.a. Didrikssagans prolog och flera islänninga-
sagor. Det bör vidare betänkas, att hjältedikt och hjältesaga – åtminstone i 
viss utsträckning – uppfattades som historia, om också forntida, och dess 
huvudpersoner som verkliga. En isländsk 1100-talsabbot utpekar i en rese-
beskrivning för isländska pilgrimer en hed i Westfalen som den plats, där 
Sigurd dödade draken. I slutet av 1100-talet började forntidssagor fästas på 
pränt, först Skjǫldunga saga (ca 1180) och något senare – med stor sanno-
likhet – en prosaisk Sigurðar saga, omnämnd av Snorre i Háttatal-kommen-
taren och förutsatt av en lång rad prominenta forskare: F. Jónsson (1917), A. 
Heusler, J. Helgason, J. de Vries och senast R. G. Finch (1965). Att den 
uppskattade muntliga diktningen om Sigurd (delvis infogad i prosaram?) 
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ungefär samtidigt eller något senare likaledes skriftligt fixerades, förefaller 
rimligt.	

Att det just i benediktinklostret på Þingeyrar ca 1200 fanns kännedom om 
Sigurdsdiktning, är nog ingen tillfällighet. Detta kloster var centrum för is-
ländsk historieskrivning under senare hälften av 1100-talet och början av 
1200-talet. Strängt taget går eddapoesiens skrifttradition tillbaka till ett verk 
härifrån, nämligen abboten Karl Jónssons Sverre-saga, fullbordad före ca 
1210.6  Där presenteras två halvstrofer, båda från Sigurdsdiktningen, från 
Fáfnismál resp. (utförligare ej bevarad redaktion av) Reginsmál. De läggs 
f.ö. i kung Sverres mun. 

Under dessa omständigheter förefaller Heuslers teori om Snorres pionjär-
skap beträffande eddapoesiens uppteckning inte längre godtagbar. Det fram-
står som avgjort sannolikt, att både eddisk hjältepoesi om Sigurd Fafners-
bane och enstaka gudadikter (Vafþrúðnismál, Grímnismál) skriftligt fixerats 
före Snorre-poetikens utarbetande och utan Snorres föranstaltande. 

Om Snorre över huvud taget gjort eller låtit göra eddadíktsuppteckningar 
till stöd för arbetet med Gylfaginning, är svårbedömt. Vad som är någor-
lunda säkert är, att han har haft de tre flitigt citerade kvädena Vǫluspá, 
Vafþrúðnismál och Grímnismál i skriven form framför sig men att han av 
dessa knappast kan antas ha upptecknat (låtit uppteckna) mer än det först 
nämnda (jfr ovan). Vad de i Snorre-Eddan sporadiskt citerade eddakvädena 
beträffar, är de flesta forskare nog benägna anta, att dessa citerats ur muntlig 
tradition, och denna åsikt torde ha mest fog för sig.7 

IV 

Jag övergår till det andra antagandet, att det är Snorre som redigerat Háva-
mál i det skick dikten nu befinner síg. Antagandet har gjorts av E. Wessén 
1947 (jfr 1940) och upprepats 1960. Han menar, att Snorre under arbetet 
med sin poetik sammanfört ett antal mer eller mindre besläktade dikter till 
ett helt under fiktionen, att Oden – i isländsk skaldediktníng bl.a. benämnd 
Hár, Hávi ’den höge’ – framför det i sin boning. Snorre skulle därvid ha gett 
det nya verket namnet Hávamál och även tilldiktat en avslutningsstrof, nr 
164, där den nämnda fiktionen inpräglas: 

 

                                                      
6 Sagans tillkomsttid (terminus ante quem) liksom Karl Jónssons författarskap till sagan i dess 
helhet torde numera kunna betraktas som någorlunda säkerställda. Se Ludvig Holm-Olsen. 
Sverris saga (i Kulturhist. lex. f. nord. medeltid XVII, 1972, sp. 556 f.). 
7 Vid utarbetandet av Skáldskaparmál synes emellertid Snorre (enligt Wessén 1947 s. 10; jfr 
L. Lönnroth i Scripta Islandica 15 s. 81) ha haft excerpter ur skaldepoesi, exemplifierande 
kenningar och heiti, till sitt förfogande. Detta baseras på överskriften vid Skáldskaparmál i 
den defekta Snorre-Eddahandskriften AM 748 I 4:o : Hér hefr upp Skáldskaparmál ok ken-
ningar eptir því sem fyri fundit var i kvæðum hǫfuðskálda ok Snorri hefir siðan saman fǿra 
látit. 
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Nú ero Háva mál kveðin, Háva hǫllo í, 
allþorf ýta sonom, 
óþǫrf iǫtna sonom.	

Heill sa er kvað! Heill sá er kann! 
 Nióti sá er nam! 

Heilir þeirs hlýddo! 

I svensk tolkning (Björn Collinder): 

Nu äro Havamål i Haves hall kvädna  
för mänskor till mycket gagn,  

för resar till ringa gagn; 
hell den som kvad, hell den som kan,  

njute den som förnam dem,  
hell dem som hörde på mig! 

Wessén stöder sin uppfattning på att det råder en betydande överensstäm-
melse mellan Hávamál och Gylfaginning. S c e n e n  är densamma: I Gylfa-
ginning försiggår kung Gylfes utfrågande av gudatriaden Hár, Jafnhár och 
Þriði i Háva hǫll ’den Höges sal’. I n l e d n i n g  och a v s l u t n i n g  i de 
båda verken har därtill påfallande beröríngspunkter. När kung Gylfe träder in 
i den Höges sal, låter Snorre honom erinra sig strof 1 i Hávamál: Gáttir 
allar, áðr gangi fram osv. Strofen citeras i Gylfaginning, dock utan nämnan-
de av diktverkets namn. När sedan det långa samtalet i salen är slut, riktar 
den Höge till Gylfe uppmaningen: Ok nióttu nú, sem þú namt! Samma man-
ing återfinns i Hávamáls sista strof: Nióti sá er nam! 

Otvivelaktigt föreligger det ett samband av något slag mellan Hávamál 
och Gylfaginning, men att detta skulle bero på gemensam upphovsman, som 
Wessén bestämt menar, är inte givet. Likheten har förut påpekats av F. Jóns-
son (1931), som tolkar den så att Snorre i Gylfaginning varít beroende av 
Hávamál, som Jónsson betraktar som en mycket gammal dikt. Jfr att Snorre 
för sin iscensättning i Skáldskaparmál (fingerat samtal mellan havsjätten 
Ägir och skaldekonstens gud, Brage) rimligtvis är beroende av eddadikten 
Lokasenna. 

Mot Wesséns resonemang kan vidare invändas exv. att den gemensamma 
eddastrofen Gáttir allar osv. i Hávamál läggs i Odens mun men i Gylfa-
ginning i kung Gylfes. Helt avgörande är emellertid, att Hávamál som en 
poetisk enhet tycks ha tillkommit, innan Snorre utarbetat sin poetik. Den 
engelske forskaren G. Turville-Petre har 1953 påpekat, att slutstrofen i det 
förut nämnda kvädet Merlínusspá från ca 1200 nära ansluter sig (”closely 
resembles”) till Hávamáls slutstrof, som med all säkerhet är Hávamál-sam-
larens verk. Merlínusspá-strofen lyder: 

Heilir allir þeirs hlýtt hafa  
fleinvarpaðir fræði þessu, 
geri gott gumar, en glati illu osv. 
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I dansk prosatolkning (F. Jónsson): ”Hil alle de mænd, som har lyttet til dette 
digt; gid de vilde göre det gode og forkaste det onde” osv. 

Iakttagelsen förefaller riktig. De båda slutstroferna har samma grund-
tendens: en önskan att lyssnarna skall dra lärdom av vad de hört. Därtill 
kommer de nästan identiska apostroferingarna av åhörarna (Hávamál: Heilir 
þeirs hlýddo – Merlínusspá: Heilir allir þeirs hlýtt hafa) och en viss korre-
spondens mellan motsättningen allþǫrf:óþǫrf i Háv och gott:illu i Merl. 

Då påverkan i motsatt riktning, från Merlínusspá på Hávamál, torde vara 
utesluten, framstår det som avgjort osannolikt, att Snorre är upphovsman till 
samlingsdikten Hávamál. Senare forskning har också nästan enhälligt (på 
allmänna grunder) ställt sig avvaktande eller avvisande till Wesséns teori. 

V 

Vad beträffar hypotesen, att Snorre diktat Þrymskviða, så framkastades den 
1948 av Åke Ohlmarks men utvecklades närmare av Peter Hallberg 1954, 
som står fast vid den i senare arbete (1962). Instämmanden har kommit från 
flera håll, bl.a. från Stefan Einarsson (1957), E. Wessén (1960) och Reinert 
Kvillerud (alternativt: 1965). Men andra forskare har tagit bestämt avstånd, 
t.ex. Hallvard Mageröy (1958) och Einar Ólafur Sveinsson (1962). 

Enligt Hallberg (1962 s. 53) diktade Snorre Þrymskviða ”som ett slags 
pastisch, medan han satt fördjupad i samlingen av eddapoesi för sin hand-
bok”. Hans argumentation för denna tes är starkt översiktligt följande: 

Þrymskviðas tillkomsttid är rimligtvis b ö r j a n  a v  1 2 0 0 - t a l e t . 
Härför borgar särskilt vissa drag inom versifíkation och stil, som skulle bero 
på balladinflytande – ett sådant inflytande skulle man först vid denna tid 
kunna räkna med på Island. För samma sena tillkomst skulle också tala före-
komsten av fraseologiska lån från otvivelaktigt unga eddadikter: Baldrs 
draumar och elegiska hjältedikter som Guðrúnarkviða I–II och Oddrúnar-
grátr (detta i anslutning till J. de Vries 1928). 

Med hänsyn till denna datering och vissa av diktens karakteristiska drag 
(personteckning, humor, underfundighet, mytologiska anspelningar m.m.) 
ligger det då nära till hands att utpeka Snorre som auktor. Ingen känd is-
länning från den aktuella perioden vore mer kvalificerad för författarskapet 
till en sådan konstnärligt briljant mytologisk pastisch. Särskilt indicerande 
skulle vara, att Snorre i sin poetik varken omnämnt dikten eller myten 
(hammarhämtningen). Då det skulle vara osannolikt, att Snorre ej känt till 
dikten, om den existerat på Island, måste förklaringen till hans tystnad vara 
den, att han känt till den alltför väl, själv författat den. Så långt Peter 
Hallberg. 

Obestridligen är Þrymskviða ett litteraturhistoriskt mycket svårbedömt 
alster. Men så mycket kan väl i dagens läge sägas, som att den Hallbergska 
hypotesen, i all synnerhet efter ingående granskningar av H. Mageröy och 
E. Ó. Sveinsson, inte förefaller övertygande. Själva grundvalen sviktar, efter-
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som inga säkra argument för så sen tillkomst som början av 1200-talet har 
framdragits. De versifikatoriska och stilistiska drag, speciellt upprepningar 
av olika slag, som anförts härför, påträffas nämligen bevisligen också i 
mycket gammal eddapoesi, exv. Vǫlundarkviða, och tillhör således forn-
germansk folklig epik. Vidare kan de förmodat långivande eddadikterna inte 
med sannolikhet tidfästas så sent, att de kan någorlunda säkerställa Hallbergs 
datering. J. de Vries tycks också senare (1967) vara mindre bestämd beträf-
fande Þrymskviðas ålder. 

Men även om det kunde styrkas, att Þrymskviða härrörde från tidigt 1200-
tal, vore Snorres auktorsskap knappast tilltalande på grund av kvädets mar-
kanta versifikatoriska oregelbundenheter: avsteg från normala krav på allit-
teration och versrytm men framför allt på strofindelning (växlande strof-
längd). Vid sidan av regelbundna fornyrdislagsstrofer med 8 kortrader finns 
det i utgåvorna en stor mängd strofer med färre eller flera kortrader: 2, 4, 6, 
10 eller 12 (oregelbunden strofbildning är f.ö. ett ålderdomligt drag, ballad-
stroferna är likformiga). Vi känner Snorre från poetiken som en systematiker 
och som en nästan lidelsefull kämpe för de gamla stränga kraven på dikt-
formen. Det vore ganska orimligt, att han skulle ha diktat ett formellt så 
”inkorrekt” kväde som Þrymskviða, låt vara att han kunde ha ställt lägre 
formkrav på en edda- än på en skaldedikt. 

Vidare behöver Snorres tystnad beträffande Þrymskviða – ett argument 
som Hallberg trycker hårt på – inte förklaras så som denne gjort. Den kan ha 
föranletts av att det ej alluderats på myten om hammarhämtningen i skalde-
språkets kenningar och heiti: Snorre-Eddan är ju i första hand en lärobok i 
poetik och inte i mytologi. Även andra förklaringar är tänkbara. 

Enligt min uppfattning bör teorin om Snorve som Þrymskviðas diktare 
avvisas, hur fantasieggande den än är. Kvädet representerar snarast en sär-
utveckling i n o m  den stora eddagenren, om också eventuellt under påverk-
an av yngre diktning. Det accentuerar mycket starkt vissa äldre tendenser 
inom genren, vilka mer eller mindre har samband med primitivare berät-
tarteknik och den muntliga traditionens villkor, främst versparet (långraden) 
som rytmisk och innehållslig enhet samt upprepningar av alla de slag (inkl. 
schabloner). För äldre härkomst talar därtill det ymniga och k o r r e k t a  
bruket av fyllnadspartikeln of/um. 

Man skulle också med Erik Noreen (1923) kunna säga, att Þrymskviða 
företräder en ny konstform, episk gudalikt, som är sekundär i förhållande till 
den klassiska heroiska epiken. Någon fast typ tycks inte ha utvecklats här. 
Det är anmärkningsvärt, hur långt ifrån varandra ifråga om komposition och 
stil de bevarade episka gudsdikterna står. Jfr Þrymskviða, Hymiskviða, 
Baldrs draumar och Rígsþula! 
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VI 

Det har slutligen antagits, att vi väsentligen skulle ha Snorre att tacka för 
tillkomsten av Poetiska Eddan, varvid denna dateras till ca 1240/1250. Med 
tillägget, att Snorres insats varit medelbar – genom poetiken –, kan detta 
sägas vara en numera nästan allmänt omfattad mening. Det intrikata ämnet 
är emellertid ofullständigt penetrerat. Såvitt jag vet, är det endast Wessén 
(1947) som givit en närmare redovisning av sin syn på det. 

Wessén ser Poetiska Eddan som slutresultatet av ett företag, som på-
börjats av Snorre. Sedan denne börjat uppteckna eddadikt (den lilla guda-
diktssamlingen Vǫluspá, Vafþrúðnismál och Grímnismál) och genom sin 
poetik väckt intresset för den folkliga eddiska diktningen om hedniska gudar 
och forntida hjältar, har det legat nära till hands att åstadkomma ”full-
ständiga samlingar av guda- och hjältedikter”. Ett praktiskt initiativ i detta 
syfte har så tagits, av Snorre själv eller någon annan intresserad: ”litterärt 
bildade män, män av Snorres typ” har engagerats och utfrågat traditions-
bärarna ute i bygderna och sedan levererat sina konceptartade uppteckningar 
till initiativtagaren. Den samling, som då kom till stånd, bestod ursprung-
ligen av lösa blad med en dikt på varje, varvid ordningsföljden mellan dikt-
erna (även mellan hjältedikterna) var rent slumpartad som i hs A av edda-
dikterna.8 Senare, ca 1240/1250, bearbetades denna oordnade samling av en 
person (inte Snorre), som placerade dikterna systematiskt och författade 
”förbindelsefogar” i form av prosastycken, där så erfordrades. Därmed skap-
ades Poetiska Eddan. 

Mot denna teori om en starkt Snorre-inspirerad Poetisk Edda, tillkommen 
genom ett engångsinitiativ under så kort tid som ett par–tre årtionden, kan 
emellertid bestämda invändningar göras (jfr Lindblad 1978): 

1) Poetiska Eddan står anmärkningsvärt självständig gentemot Snorre-
poetiken, som redan Bugge (1867) och sedan särskilt Helgason (1951–52) 
påpekat. Vad urvalet dikter beträffar, saknar Poetiska Eddan tre av Snorre 
citerade: Vǫluspá in skamma (Hyndlulióð), Grottasǫngr och Heimdallar-
galdr. Vidare är olikbeten mellan gemensam dikttext ganska påfallande. 
Knappast någon Codex regius-version av de åtta gemensamma kvädena kan 
gärna återgå på Snorre-version. För exv. Vǫluspá är skriftlig förbindelse 
t.o.m. helt utesluten; texten i Snorre-poetiken och i Codex regius går tillbaka 
på skilda muntliga uppteckningar. Over huvud avviker Poetiska Eddan och 
Snorre-poetiken ej så sällan rent innehållsligt; det gäller både betr. volsunga-
storyn och den fornnordiska mytologien.  

                                                      
8 Härmed avses som bekant den defekta Snorre-Edda-handskriften AM 748 I 4:o (början av 
1300-talet), innehållande en likaledes defekt samling mytologiska eddadikter, som textkritiskt 
är av mycket stort intresse. De för A och Codex regius gemensamma dikterna återgår näm-
ligen ofrånkomligt på en och samma skriftliga källa. Den osystematiserade diktföljden i hs A 
måste bedömas som ursprunglig, Codex regius’ planmässiga som sekundär. 
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2) Som här förut (s. 51) påpekats, framstår det som sannolikt, att klassisk 
eddadikt i viss utsträckning, åtminstone en samling Sigurdsdikter och ett par 
gudadikter, varit satta på pränt före Snorres litterära verksamhetstid. Detta 
innebär, att Poetiska Eddans förhistoria med all sannolikhet går längre 
tillbaka i tiden än till 1220-talet, som Wessén menar. 

3) En tredje och mycket väsentlig invändning gäller uppfattningen om en 
g e m e n s a m  s k r i f t l i g  f ö r h i s t o r i a  för de i Poetiska Eddan ingå-
ende guda- och hjältedikterna. Dessa två grupper är ju varken i fråga om 
innehåll eller komposition så lika, att det är rimligt att a priori skära dem 
över en kam: Den förra är en typisk dikt-samling med ämnet fornnordisk 
mytologi, den andra en dikt-cykel avseende en enda forngermansk fursteätts 
– volsungarnas – öden, en ”släktsaga på vers”. Ett avgörande vittnesmål i 
denna fråga lämnas emellertid av själva handskriften Codex regius. De båda 
diktgrupperna är där så skarpt ”tekniskt-typografiskt” åtskilda och företer så 
många relevanta särdrag och avvikelser av paleografisk och ortografisk art, 
att de tidigare säkerligen bildat särsamlingar i olika handskrifter, represente-
rande skilda skrivare och skrivarskolor. 9  Kanske har de förenats först i 
Codex regius. Den stora samlingen Poetiska Eddan skulle därmed inte vara 
ett faktum förrän ca 1270. 

Utifrån dessa fakta och vissa filologiska/litteraturvetenskapliga iakttagelser 
och bedömanden, som jag inte kan gå in på här, torde Poetiska Eddans skrift-
liga förhistoria kunna hypotetiskt skisseras på följande sätt (jfr Lindblad 
1978): 

Volsungadikter och mytologiska dikter har upptecknats och samlats var 
för sig. Av de förra har det redan i slutet av 1100-talet eller ca 1200 funnits 
en samling med Sigurd Fafnersbane som centralgestalt, formellt åtminstone 
till stor del ett prosimetrum (så avsnittet Frá dauða Sinfiǫtla t.o.m. Sigr-
drífumál i Cod.reg.). Denna har sedan kompletterats med ett antal dikter, 
åtminstone Helgakviða Hiǫrvarðssonar + Helgakviða Hundingsbana II, Atla-
mál och Guðrúnarhvǫt + Hamðismál. Dikterna har ordnats kronologiskt efter 
sagaprincipen så gott detta har låtit sig göra, förbindande/kommenterande 
prosastycken har tillagts, och hela diktsviten kan sägas bilda en ättsaga. 

Den mytologiska specialsamlingen kan beträffande några kväden, i första 
hand Vafþrúðnismál och Grímnismál, ha sina rötter så långt tillbaka i tiden 
som före Snorre-poetiken, men en större samling har rimligtvis kommit till 
stånd först efter poetiken under perioden ca 1225–50 (i alla händelser är 
samtliga mytologiska dikter i Cod.reg. skriftligt fixerade ca 1240). Tack vare 
hs A vet vi att den innehållit minst 6 Codex regius-kväden (i planlös följd): 
                                                      
9En framställning om Poetiska Eddans förhistoria måste till stor del vila på sannolikhetsantag-
anden, men antagandet om dessa två särsamlingar är baserat på klara fakta och – såvitt jag 
förstår – oavvisligt. (Det kan nämnas, att min förteckning på avvikelser mellan de båda 
diktgrupperna i Studier i Codex regius av Äldre Eddan s. 258 ff, upptagande 17 moment, kan 
kompletteras.) 
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Hárbarðsliǫð, Skírnismál, Vafþrúðnismál, Grímnismál, Hymiskviða och 
Vǫlundarkviða.10 Att den mytologiska samlingen bevarats till eftervärlden i 
en Snorre-Edda-urkund torde vara signifikativt; förmodligen har den till-
kommit som komplettering eller bihang till Snorre-poetiken (Gylfaginning). 

Dessa två särsamlingar har så förenats, snarast först i Codex regius ca 
1270. Sammanfogningen kan inte gärna, åtminstone ej i första hand, vara 
litterärt motiverad. Poetiska Eddan är ju en tämligen ofullständig samling av 
den eddapoesi som på 1200-talet var känd på Island, ja i fråga om hjälte-
diktningen ett långt ifrån representativt urval av genren. Snarare är grund-
motivet genealogiskt-historiskt: att föra den berömda volsungaättens historia 
tillbaka till asarna och närmast till dess stamfar Oden, den främste inom den 
västnordiska olympen. 

Vid sammanfogandet behövde den heroiska specialsamlingen ínte för-
ändras men väl den osystematiska mytologiska: där ordnades dikterna med 
starkt framhävande av Oden och med viss hänsyn till den kronologiska syn-
punkten (Vǫluspá främst m.m.). Även Vǫlundarkviða har fått följa med, fast 
detta kväde inte behandlar asar utan alv-hövdingen Volund. Den mytolog-
iska samlingen i sin helhet har måhända förefallit redigeraren som en gran-
dios bakgrund för volsungacykeln. 

Vilken roll har då Snorre spelat för en Poetisk Edda, som tillkommit på det 
sätt som här antagits? Ett svar härpå kräver beaktande av varje särsamling 
för sig. 

För den heroiska särsamlingens tillkomst kort före eller ca 1200 och för 
tidigare redigering har Snorre säkerligen inte haft någon betydelse. För 
senare redigering kunde tänkas påverkan från Snorres poetik, och en och 
annan prosapassage, särskilt den före Guðrúnarhvǫt, har diskuterats i detta 
sammanhang. 

För den mytologiska särsamlingens tillkomst däremot har Snorre odispu-
tabelt spelat en väsentlig roll. Inte gärna direkt, så att han själv tagit initia-
tivet och dirigerat arbetet. I så fall borde Codex regius’ diktversioner ansluta 
sig betydligt närmare till Snorres och antalet mytologiska dikter i Codex 
regius vara större. Men Snorre har säkerligen haft betydelse indirekt genom 
poetiken. Dess många prov på gudadikt och det rikhaltiga mytologiska 
stoffet över huvud har väckt intresse för genren och samtidigt ådagalagt, att 
det gick an att fästa dylikt på pränt. Det kan nämligen inte råda något tvivel 
om, att betingelserna för uppteckning av gudadikt inte var så gynnsamma 
som för hjältedikt, och det är väl egentligen endast vissa typer av mytologisk 
dikt (kunskapsbefordrande och underhållande), som bevarats till eftervärld-
en. Snorre har således med sin poetik gjort en djärv pionjärinsats (”brutit en 
                                                      
10 Det kan knappast föreligga något tvivel om, att isländska samlare/redigerare av eddadikt på 
1200-talet uppfattade Vǫlundarkviða som mytologisk (Volund omnämns ett par ggr som vísi 
álfa ‘alvers hövding’ el. likn.), och i alla händelser inte som en volsungadikt. Jfr senast Lind-
blad 1978 s. 17 not 8. 
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vall”). Han är också fullt medveten om detta; han garderar sig i sin skrift 
ängsligt omsorgsfullt mot kritik från den kristna kyrkan. 

Även för Poetiska Eddans redaktör har Snorres författarskap troligen 
spelat en viss roll. Hur stor är svår att bedöma. 

Själva idéen att sammanfoga den mytologiska och den heroiska särsam-
lingen är baserad på föreställningarna, att asarna och hedniska gudar över 
huvud var avlidna människor, förfäder, som blivit föremål för gudomlig 
dyrkan (euhemerism), samt att volsungarnas liksom vissa andra berömda 
konungaätters anor återgick till asarna, närmast Oden. Dessa föreställningar, 
som tillhörde den lärda urhistoria som var i svang under 1200-talet på Island 
(härom Heusler 1908), har företrädesvis kommit till uttryck i prologen till 
Snorre-Eddan och präglat Snorres historieskrivning. I början av Heims-
kringla (Ynglingasagan) förs vi in i en mytisk gudakrets, Oden, Njord och 
Yngve-Frey, som är förankrad i en forntida verklighet; nutidshistoria knyts 
samman med mytisk fornhistoria (särsk. Holtsmark 1964). Poetiska Eddans 
tillkomst bör sannolikt ses mot denna bakgrund, och det synes rimligt att 
redigeraren influerats av Snorres författarskap. 

Vidare kan något eller några prosastycken i Poetiska Eddan återgå på 
Snorre-Eddan, med någorlunda säkerhet dock endast stycket ”Frá Loka” (om 
Lokes fängslande) omedelbart efter dikten Lokasenna. Att det är ”lån” från 
Snorre är ovedersägligt, låt vara ett klumpigt återgivande, och det unga 
språket – det otvivelaktigt yngsta i hela Codex regius – indicerar, att 
passagen utformats samtidigt med nedskrivandet av Codex regius. 

Antagandet, att vi väsentligen har Snorre att tacka för Poetiska Eddan, bör 
således enligt min syn modifieras till att gälla – indirekt – den mytologiska 
diktgruppen däri och i viss mån den slutliga föreningen av de båda sär-
samlingarna. 

VII 

En kritisk granskning synes således visa, att Snorres engagemang i edda-
genren inte är så djupt, som på sistone antagits. Han har med all sannolikhet 
inte varit den förste, som upptecknat (eller låtit uppteckna) eddapoesi, och 
inte varit upphovsman till Hávamál i dess nuvarande form och till þryms-
kviða. Ej heller kan han ha spelat en så stor roll för Poetiska Eddans till-
komst, som det gjorts gällande. 

Men Snorres intresse och betydelse för den m y t o l o g i s k a  eddapoesien 
har varit avsevärda. Han är rimligtvis dess förste egentlige litteräre intro-
duktör och den förste som vetenskapligt utnyttjat den – och detta på ett både 
insiktsfullt och roande sätt –, och genom Gylfaginning har han med stor 
sannolikhet inspirerat en samling mytologisk eddadikt, som kom att ingå 
som förra delen av Poetiska Eddan. Snorres starka konstnärliga strävan efter 
att levandegöra en svunnen norrön tidsålder gällde visserligen främst dess 
historia och diktkonst men också dess religiösa tro. 
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Om ordbruk och komposition  
i Pär Lagerkvists Ångest 

Sten Malmström 

Det har varit naturligt för Lagerkvist-forskningen att ställa tidiga verk såsom 
Ångest och Kaos mot bakgrunden av uttalanden i programskriften Ordkonst 
och bildkonst (1913). Man har i Lagerkvists skönlitterära verk sökt efter 
drag i den litterära gestaltningen som synes svara mot programmet. Även 
mina stilistiska kommentarer här till några Lagerkvist-dikter i Ångest skall 
få avteckna sig mot bakgrunden av ett citat ur Ordkonst och bildkonst (citer-
at också i Sven Linnérs ”Pär Lagerkvists livstro”, ett arbete som ägnar även 
stilen ett ingående studium): 

Det fulländade diktvärket är en inträssant, rikt skiftande komposition av stäm-
ningar och tankar som ständigt bryts mot varandra, åskådliggjorda jenom en 
mångfald olika stilistiska grepp och olika sätt att se, i ett språk, än melodiskt 
välljudande, än skrovligt, orytmiskt och abrupt, än yppigt, pompöst, än av 
den största enkelhet – ja, än medvetet banaliserat, matt och uttryckslöst, än 
lika medvetet överlastat med smycken.1 

Ett axplock bland dikterna – med närmare analys av några av dem – skall 
belysa, hur diktaren arbetar med ofta oförmedlade kontraster även inom en 
dikt, och hur språket (och ibland rytmen) skiftar karaktär. I sin givande 
studie över Ångest har Erik Hörnström (kap. ”Genombrottet” i ”Pär Lager-
kvist från den röda tiden till Det eviga leendet”, 1946) ställt verkets stil-
istiska egenheter i relation till innehållsliga företeelser och attityder; följande 
må citeras: 

Människans sprödhet illustreras med en stil, som är modern naivism, männi-
skans löjlighet och föraktlighet uttryckes genom cynisk realism och tal-
språksglosor: ”Jag sitter och glor under torra träd”. Det desperata trotset blir 
levande utom genom brutala vardagsord genom en naturalism, som kunde 
kallas supernaturalism ... (a. a., s. 124). 

De iakttagelser i dikterna i Ångest som följer här, ger några mer utförliga 
stilistiska separatanalyser. Iakttagelserna gäller till en början framför allt 
ordkaraktären (stilnivåema). Ett inslag av arkaiserande, eventuellt bibliskt 
ordval gör sig gällande vid sidan av det ”stiliserade talspråk” som man har 
talat om i förbindelse med Ångest. Och vi skall också uppmärksamma bruket 

                                                      
1 Sven Linnér, Pär Lagerkvists livstro (1961), s. 32. 
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av retoriska figurer i den starka känsloexpressionens tjänst (utrop, anafor, 
apostrofering, upprepning av känslobärande ord).2 

Det finns i samlingen Ångest dikter som är omedelbart lyriskt anslående, 
föga oppositionella mot den lyriska traditionen. Där är t.ex. slutdikten Under 
stjärnorna, med dess långt drivna koncentration, med dess förening av enkel-
het och religiöst tonad högstämdhet i ordvalet; det är inte olikt Heidenstams 
lyriska kortdikter i Nya dikter:3 

Under stjärnorna 
Här vill jag stanna, 
stum. 
Här vill jag sänka min panna.  
Heliga rum. 
Inga människoord äro sanna. 

Där finns också det mjuka lyriska behaget i några kärleksdikter, renade från 
allt konkret skildrande, från allt person- eller situationsbestämt – men sugge-
stiva genom sitt vädjande till egenartade kroppsliga förnimmelser: ”Dina 
ögon äro så bara, / fryser du inte om dem?” Värd att citera är enligt min 
mening en dikt som uteslöts i Samlade dikter: 

Din mun är ljusare än min. 
Giv mig din glädje. 
Älskade, för mig i dina gårdar in;  
de ljuvliga gårdarna. 

I ditt bröst, där djupast inne  
brinna två ljus, 
så vita som mjölk. 

Älskade, för mig dit in, 
från mörkret dit in i de ljuvliga gårdar,  
där våra ljus brinna. 

Vi kan höra i dikten inslag av den bibelklang som då och då ger en egenartad 
ton åt denna diktsamling om en värld utan Gud. För den bibelkunnige måste 
”i dina gårdar” ge en anklang av Gamla Testamentets ord om Herrens gård-
ar. Det biblicerande intrycket förstärkes av parallellismen, den varierade 
upprepningen: ”i dina gårdar ... de ljuvliga gårdarna”; ”ljuvlig” och ”ljuv” är 
också favoriserade ord i Höga visan. 

I ett helt annat stämningsläge – inte gemenskap, utan trött, ödslig ensam-
het – utnyttjar Lagerkvist samma ursprungligen bibliska vändning i dikten 
                                                      
2 Det retoriska draget framhålles i G. Helén, Birger Sjöbergs Kriser och kransar i stilhistorisk 
belysning (1946), s. 43, det patetiska draget i Hörnström a. a., s. 125. Betr. diktsamlingens 
förhållande till talspråket se Helén a. a., s. 40–41. 
3  Förhållandet mellan Heidenstam och Lagerkvist är flerstädes berört i Sven Linnér, Pär 
Lagerkvists livstro. Sammanställningen av Under stjärnorna med Heidenstams Nya dikter 
finns även i Sven Linnér, Livsförsoning och idyll, s. 111–112. 
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Ingen hand är så tom som min...: ”Trädde någon i mina gårdar in, / han 
trodde sig stå bland de döde ... En gång skall jag lämna den mark mig livet 
gav, / lämna de öde gårdar.” 

Mera tydligt anknuten till bibliskt, eller överhuvudtaget religiöst språk-
bruk är en annan av samlingens kärleksdikter: 

Dina läppar äro som skogar efter regn,  
så tunga och friska. 
Hur jag törstar, törstar efter dig! 

Men när jag åter beder om all den ångest,  
varifrån du vill frälsa mig; 
har du väl då något att giva? 

De verser i Höga visan, som Lagerkvists inledningsrad närmast för tanken 
till, kunde med några ord i Ordkonst och bildkonst beskrivas som ”över-
lastade med smycken”: ”Dina läppar äro såsom ett rosenfärgat snöre ... Hans 
läppar äro såsom rosor, de där drypa av flytande mirrham”.4 Lagerkvists 
motsvarighet har ju intet av markerad bibelpastisch: ”Dina läppar äro som 
skogar efter regn”. Men en lätt erinran om Höga visans närhet kan för läs-
aren bidra till att ge stilen höghet och känslointensitet. I raden ”Hur jag törst-
ar, törstar efter dig!” – känslomättad, såsom så mycket annat i Lagerkvists 
Ångest-diktning, genom sin utropsform och genom ordupprepningen – har 
ordet ”törstar” i sig själv en högstämd stilton. Man kan sammanställa med 
bibelord som Psaltarens ”Min själ törstar efter dig, mitt kött längtar”. Och 
det behövs inte mycken religiös kunskap för att höra bakgrundsklangen av 
kristen bön i andra strofens ”När jag åter beder...” Diktaren framställer 
ångesten som ett ”ondo”, från vilket han nu inte vill frälsas.  

Det vore åtskilligt att säga om ord och uttryck i Ångest med klang av 
bibel och psalmbok, alltifrån ordet ”arvedel” i diktsamlingens första rad till 
ordet ”rum” såsom det brukas i samlingens sista dikter: ”himmelens rum”, 
”O höga rum”, ”O helga rum”, ”Heliga rum”.5 Några av de innehållsligt 
centrala orden i samlingen är mer bibliska och psalmartade än allmän-
språkliga: allena, mull, mitt kött (t.ex. Job 7:5 ”Mitt kött är fullt med matk 
och mull”). Men de bibliskt associerande orden (örter, bemänga, bittida om 
morgonen) glider samman med en grupp av mer allmänt arkaiserande, eller 
om äldre poesi erinrande uttryck: ängder, dagens kvalm, de stunder som 
stånda, träda in, stjärneskrud. 

De religiöst arkaiserande uttrycken utgör ett av stilinslagen i Ångest. Det 
finns andra, starkt kontrasterande stilinslag – motivdetaljer från en krasst 
opoetisk sfär och inslag av närmast vulgärt talspråk. De framträder i den 
första dikt som här skall bli utsatt för mer ingående analys: 

                                                      
4 Höga visan (Karl XII:s bibel) kap. 4:3 och 5:13. 
5 Karl XII:s bibel t.ex.: ”Detta måste vara ett heligt rum, ty här bor visseliga Gud, och här är 
himmelens port” (1 Mos. 28:17). 
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Stinkande avskrädeshög, 
där jag ruttnar bort under tårar,  
strålande stora liv, 
älskat av as och dårar! 

Jag skrattar med munnen full  
av blod och vrålande hesa skri  
åt dig! 
Jag skrattar dig mitt i synen! 
Jag spottar åt rymdens smutsiga valv  
och stjärnornas bleka trynen! 

Men strör du, sol, din ljusa halm  
över jorden åt oss alla 
frusna små, 
frusna små ... 
Jag vill ligga i halmen och leka.  
Ljuvligt är vart litet strå 
i händer, kalla och bleka. 

Dikten ger med de kraftigaste effektmedel uttryck åt en livsupplevelse, eller 
mer preciserat: den ställer vid sidan av varandra kontrasterande känslor inför 
tiden och tillvaron. Diktarens avsmak inför en värld fylld av ”as och dårar” – 
dikten är ju skriven i de förödande fältslagens tid av mänsklig förvirring6 – 
får uttryck i den häftiga apostroferingen av livet som en stinkande avskrädes-
hög. Den avskyväckande bilden kunde väl hos äldre diktare ha figurerat i en 
naturalistisk verklighetsskildring, men som livssymbol är den nästan otänk-
bar i vår litteratur, innan den skapades av Lagerkvists expressionistiskt bru-
tala uttryckssträvan. Men det finns, närmare besett, mer än ett stämningsläge 
i diktens ingress. Man har framhållit hur de två första dikterna i Ångest 
ställer bredvid varandra å ena sidan en bild av plågsam kamp för att bryta sig 
ut ur ångestens grepp (dikten Ångest, ångest är min arvedel) och å andra 
sidan bilder av en förlamande kraftlöshet (Ingen hand är så tom som min).7 I 
inledningsraderna i Stinkande avskrädeshög... finns strängt taget både den 
aktiva och den passiva reaktionen. Den häftiga protesten får sitt uttryck med 
hjälp av det traditionsgivna stilgreppet apostrof. Och den uppgivna förlam-
ningen är uttryckt i raden ”där jag ruttnar bort under tårar”. Men de fyra 
inledningsraderna innehåller ännu mer av oförmedlat sammanställda känslo-
kontraster. Helt överraskande i sammanhanget är den positiva apostrofering-
en: ”strålande stora liv”. Det kan synas som om denna hyllning till livet får 
en bittert ironisk klang genom tillägget ”älskat av as och dårar”; synen på 
livet som ”strålande” – det är dårens syn! Men man kan också läsa de två 
                                                      
6 Erik Hörnström framhåller (Pär Lagerkvist från den röda tiden till Det eviga leendet, s. 96): 
”Det är ett anmärkningsvärt faktum, att Lagerkvists originella och banbrytande diktsamling 
från det förra världskrigets tid inte innehåller en rad om kriget... Och ändå är Ångest en 
krigsbok...” 
7 Hörnström, a. a., s. 104. 
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raderna separat, som uttryck för konträra livsupplevelser, uttryckta i den tät-
aste sammanställning: livet är både strålande stort och något som präglas av 
”as och dårar”. En sådan läsning av texten såsom innehållande oförmedlat 
sammanställda motsatser får stöd av den dikt som i originalversionen följer 
närmast efter, nämligen dikten Människor, människor... Efter en skildring av 
hur den lilla människan stänger sig inne i skräck för rymden och döden slutar 
denna dikt – lika oförmedlat – med några ord som inte behöver läsas iron-
iskt: ”Omätligt stort är att leva.”8 

Den desperata protesten i andra avsnittet av dikten Stinkande avskrädes-
hög... är (med ett i samlingen Ångest ofta nyttjat stilgrepp) uttryckt med 
hjälp av upprepningens och det anaforiska arrangemangets inskärpande 
effekt.9 Också här är lika häftiga som kontrasterande känslor uttryckta i tät 
sammanfogning: ”Jag skrattar ... med vrålande hesa skri”; de motsatta käns-
lornas gemensamma nämnare är desperationen. Den läsare, som vet att dikt-
en är publicerad 1916, har frihet att föreställa sig en krigets ohyggliga verk-
lighet bakom orden ”med munnen full / av blod och vrålande hesa skri”. 
Men i dikten är reaktionen förallmänneligad, såsom nästan alltid i Ångest 
formad som uttryck för en subjektiv förnimmelse. 

I det trotsiga livsföraktet i Stinkande avskrädeshög... fungerar också den 
anknytning till talspråket som Lagerkvist anbefallde i Ordkonst och bild-
konst;10 det är i det vulgärt talspråkliga ordvalet i raden ”Jag skrattar dig mitt 
i synen!” 

I diktens tredje avsnitt – när nattlandskapet avlöses av dagens solljus – 
slår diktens stämning om, till naivistisk livsförsoning. Omslaget understödjes 
av en rytmisk förändring, som Lagerkvists ganska fria (och sparsamt rim-
made) vers ger tillfälle till. Efter de två första avsnittens växlande två- och 
trestavelsetaktiga vers, domineras versen här av en jämnare tvåstavelsetaktig 
rytm: ”Men strör du, sol, din ljusa halm…”. Den originella bild som diktaren 
här har funnit för solstrålarna, utnyttjas fint i den markerat naivistiska bilden 
av livsidyllen: 

Jag vill ligga i halmen och leka.  
Ljuvligt är vart litet strå 
i händer, kalla och bleka. 

                                                      
8 Erik Hörnström har (ovan a. a., s. 110) gjort en exeges av motsatsens innebörd. Här intres-
serar oss själva det faktum, att i varje fall skenbart motstridiga utsagor ställes oförmedlat 
bredvid varandra. 
9 I strof 3 finns en annan form av upprepning, i omedelbar följd: ”frusna små, / frusna små”. 
Stildraget är frekvent i Ångest; här några exempel (siffrorna hänvisar till sidor i nyutgåvan 
1966): ”Ångest, ångest är min arvedel” (s. 5–6), ”Skygga hind, / skygga hind” (1), ”Blott hesa 
ord, / blott hesa ord…” (16), ”Stilla! Stilla!” (19), ”Små, små tankar” (27), ”Ingenting är som 
du, som du... Ingenting, ingenting är som du” (69–70). 
10 Jämför citatet från Hörnström s. 1. – Om skillnaden mellan Lagerkvists och t.ex. Lindorms 
bruk av ”vardagligt ordval” se Helén a. a., s. 40–41. 
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Man är här inte långt från den religiösa bildsfären. Det är tydligare utfört i en 
annan dikt i samlingen, dikten Jag bär mitt hjärta i min hand. Där har män-
niskotillvarons stunder av frid tecknats med en lätt anknytning till bilden av 
stjärnan över krubban i Betlehem: 

mänskorna vila på bäddens strå  
av eviga stjärnor kyssta. 

Så kan en idyllisk biblisk föreställningssfär anas också i närheten av uttryck i 
dikten Stinkande avskrädeshög... De står där i skarp kontrast till metaforer ur 
en frånstötande verklighet såsom ”rymdens smutsiga valv” och ”stjärnornas 
bleka trynen”. Dikten låter oss verkligen bevittna ett kontrasternas möte, inte 
bara på känsloattitydernas plan utan också på den stilistiska utformningens. 

Om dikterna i Ångest ofta följer kontrasteringens kompositionsprincip, så 
präglas de i andra avseenden av en stark enhetlighet.11 Lagerkvist rör sig i 
dikterna med ett starkt begränsat antal olika ord och motiv, ordkretsar och 
motivkretsar, några av dem återvänder gång på gång, i tematiska variationer, 
och för den uppmärksamme läsaren ger det ena textstället belysning åt det 
andra. Det är en utpräglat personlig symbolvärld som Lagerkvist har skapat 
för sina dikter om jaget–människan i universum. 

Den konstnärligt beräknade begränsningen av ordstoffet visar sig redan 
inom ramen av enskilda dikter. Den tar sig uttryck i en stil, där ord och fraser 
återvänder i identisk eller varierad form. I en av dikterna, citerad nedan, kan 
det på olika sätt upprepande uttryckssättet kännas som en formell illustration 
till textens ord om ”en torftig själ” och om ”det lilla ord som är mitt”. Ett på-
tagligt led i ordbegränsningen är de identiska rimmen; de förenas här såsom 
ofta i samlingen med ofullgångna, skenbart otympliga rim (‘min–ring; för-
tegad–förseglad; min–kind’): 

Ett enda ord är mitt 
och det är för tungt att säga.  
Det lilla ord som är mitt,  
det kan ingen annan äga. 

En liten tanke är min 
en liten förkrympt, förtegad,  
 
en tummad, tunn gammal ring,  
med min egen kyss förseglad. 

En torftig själ är min. 
Den är som en kutryggig gosse  
med tom och förtorkad kind.  
En gubbig, gapande gosse. 

                                                      
11 Från andra synpunkter än den här anlagda ordvalssynpunkten behandlas diktsamlingens en-
hetlighet i Hörnström a. a., s. 125. 
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Det poetiska uttryckssättet rör sig här med parallellformuleringar (”Ett enda 
ord är mitt... En liten tanke är min... En torftig själ är min”), med varierad 
upprepning (”Ett enda ord är mitt... Det lilla ord som är mitt”) och med 
identiska eller ofullständiga rim (”mitt – mitt; min – ring – kind”). Dessa 
stildrag, tillsammans med en delvis enkel syntax fungerar också vackert 
naivistiskt i en ömsint kärleksdikt (den naivistiska tonen är uppenbar i ut-
tryck som ”i världen vida” eller ”Lilla hand, inte gråta”): 

Lilla hand, som ej är min, 
vems är du i världen vida? 
Jag fann dig i mörkret. Du är inte min.  
Men jag hör en människa kvida. 

Var är dina ögon? Var är din barm?  
Vem är det som snyftar i mörkret? 
Lilla hand, inte gråta! Jag smeker dig varm.  
Du är inte ensam i mörkret. 

Lilla hand, dina ögon dem finner jag nog  
en gång när det ljusnar till morgon. 
Lilla hand, som gråter, du är mig nog,  
om det aldrig, aldrig blir morgon. 

De identiska rimmen kan ingå i en ledmotivsteknik, som inskärper ett (något 
varierat) känslomässigt centraltema (kurs. här) : 

Aldrig glömmer jag dig, o liv, 
sen den natt då du grep mig om strupen!  
Jag var ung, 
min kropp var finnig och rå. 
Du grep mig så hårt om strupen! 

Hur jag drömde den natten i sängens vrå  
om ett liv i de ödsliga djupen! 
Full av ångest jag skulle bland mänskorna gå,  
alltid med din hand kring strupen. 

Ledmotivet varieras så att en kontrasterande livsupplevelse framträder gen-
om utbytet av några ord: 

Jag såg mig leva 
stort och tungt 
och ana de öde djupen; 
mot mörkren vällde mitt blod så ungt...  
– Då släppte du taget kring strupen. 

Men därefter återvänder inledningsstrofen (citerad ovan), så att dikten kom-
positionellt får en sluten cirkelform och intrycket åter domineras av livets 
strupgrepp. Det är en lyrisk kompositionsform som finns också i andra dikter 
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i samlingen, t.ex. den som i samlingen följer närmast efter ”Aldrig glömmer 
jag dig...”. Den har en inlednings- och avslutningsstrof av helt annan känslo-
ton än den föregående diktens häftiga livsångest: 

Jag bär mitt hjärta i min hand, 
det ligger så stilla. 
Vart skall jag gå i ett främmande land,  
du längtande lilla? 

De sist citerade dikterna belyser ett genomgående drag av annan art i sam-
lingen, ett av de mest suggestiva dragen i Ångestdikternas utformning. Det 
är den speciella ”pars pro toto”-teknik, där känsloreaktionerna uttryckes i 
fysiska förnimmelser, eller där vad som logiskt sett tillkommer människan, 
psyket, fästes vid hand, ögon, strupe, mun, ”barm”, hjärta, blod. (Detta är för 
övrigt en ordgrupp som avtecknar sig tydligt för den uppmärksamme läsaren, 
genom sin frekvens och genom den originella användningen.) I de här citer-
ade dikterna illustreras denna känslosuggererande teknik av uttryck som: 
”Lilla hand, inte gråta”, ”Du grep mig så hårt om strupen” och det sista 
citatet: ”Jag bär mitt hjärta i min hand / det ligger så stilla.” Men diktsam-
lingen rymmer fler exempel: ”min strupes sår, mitt hjärtas skri” (s. 5 i ny-
utgåvan 1966), ”Ingen hand är så tom som min” (s. 7), ”Din mun är ljusare 
än min” (s. 53), ”mot mörkren vällde mitt blod så ungt” (s. 16). Känslan blir 
egenartat fysiskt förnimbar t.ex. i inledningsraderna till den utsökta lilla 
kärleksdikten ”Dina ögon äro så bara” (i denna dikt kan man också lyssna till 
stilomslaget från en lågmäld talspråksdiktion till en mer högstämt formad 
metafor i slutraderna): 

Dina ögon äro så bara,  
fryser du inte om dem? 
Så kall och hård är världen,  
du skall inte se på den! 

Dina ögon äro så bara, 
se in i min själ med dem.  
O källor, djupa och klara,  
två människors ensliga hem. 

Den känsla av samband med livets dunkla urhem, som uttryckes i några av 
samlingens sista dikter (därom mer i det följande) är i hög grad uttryckt som 
kroppskänsla, som förnimmelse av konkret fysiologisk närhet och identitet; 
här de två sista stroferna i dikten ”Jag är mull, jag är jord, jag är tung av mitt 
kött...”: 

Det är skumt. Jag känner hur molnen gå  
så sträva och grå kring min barm. 
Mull, jord är min panna, och mörkren stå  
vid min kind, som ännu är varm. 
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Ack hur ljuvligt att piskas sårig och trött  
under skyarnas vinande rem. 
Jag är mull, jag är jord, jag är tung av mitt kött,  
av mitt blod, av min längtan hem. 

De sist citerade raderna är identiska med inledningsraderna, och även denna 
dikt har alltså den slutna kompositionsformen. Och den ger ännu ett prov på 
hur Lagerkvist kan låta några ord envetet återvända som centralord i dikten. 
”Jord” förekommer 5 gånger i dikten, ”mull” 4 gånger, ”mark” 2 gånger, 
”tung” 3 gånger, ”mor (moder)” 3 gånger – de utgör tillsammans med ”blod” 
en innehållsligt central ordkrets. 

Den medvetna reduktion av ordförrådet, den dominans för vissa ord och 
ordkretsar, som har exemplifierats här inom ramen för enskilda dikter, gör 
sig naturligt nog också gällande i samlingen som helhet. 

I sitt arbete ”Pär Lagerkvists livstro” har Sven Linnér studerat ”livstrons 
landskap”, bland annat i dikterna i Den lyckliges väg; det heter hos Linnér: 
”Sinnesintrycken är reducerade till ett minimum, objekten är typiska (’träd-
en, molnen, marken’), de karakteristiska adjektiven ’stereotypa’.”12 Karakte-
ristiken gäller i hög grad även för dikterna i Ångest. Den gäller också de 
sparsamma miljöglimtarna i samlingen. 

Endast i enstaka fall skymtar i Ångest-dikterna en miljö.13 Den välkända 
dikt som börjar ”Nyss fann en människa Gud”, har försetts med en titel: På 
frälsningsarmén – och titeln är det enda i dikten som för oss till frälsnings-
mötets miljö. Det finns i dikten ett obetydligt inslag av yttre personskildring: 
den skildrade gestalten har ”trånga grå kläder”. Men beskrivningselementet 
ges omedelbart en symbolisk innebörd: det torftiga fysiska höljet kring själ-
ens heta himmelslängtan (på Lagerkvists speciella och poetiskt effektiva sätt 
anknytes känslan till en kroppsdetalj: ”med fötter så heta”): 

En liten mänska i gråa 
och slitna kläder som sluta 
sitt torftiga skal kring kroppen,  
kring lemmarna smala och ljumma,  
hon famlar med bävande händer 
i rymden den blåa och höga, 
hon stiger med fötter så heta 
högt upp mot de svävande stjärnor. 

Utanför denna evighetslängtans skådeplats skymtar i dikten en kontraster-
ande miljö; också den är sammansatt av ”typiska” element, och den är utförd 
med långt större tonvikt på känsla än på skildring: 
                                                      
12 Linnér a. a., s. 51. 
13 I samband med en jämförelse mellan prosadikter av Vilhelm Ekelund och Pär Lagerkvist 
skriver Sven Linnér (Pär Lagerkvists livstro, s. 28): ”Om de stämningar Lagerkvist uttrycker 
kan man sålunda säga... att de är naknare än hos Ekelund, avskalade det mesta av den omgiv-
ande verkligheten. Där finns föga eller ingenting av landskap, samhälle och medmänniskor.” 
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Hur larmar ej staden, hur stöna  
ej bilar på torget och gatan,  
hur skynda ej vandrare framåt  
mot mål som ligga helt nära! 

Det finns i originalupplagan av Ångest ännu en dikt som för oss till en åt-
minstone antydd miljö; men naturligtvis har skildringen samtidigt en viss 
s y m b o l i s k  giltighet. Det är en egenartad interiörbild från vad som bör 
vara något slags samlingslokal en vinterafton – ett slutet, trångt rum under 
dödens och evighetens rymd: 

Människor, människor. Guld och ljus.  
Utanför faller tung snö. 
Heta drycker på marmorborden stå, 
heta små ådror i kropparna gå, 
ur mänskornas hjärtan de ila 
att genom deras händer sila. 
– – – – – 
Ack, utanför väggarnas varma guld 
står likväl natten, står kölden, stel och stum; 

Dikten är förvisso befriad från varje personbeskrivande inslag; dess första 
rad markerar med all tydlighet det ”syntetiska” framställningssättet:14 ”Män-
niskor, människor. Guld och ljus.” Det finns emellertid några ytterst knappa 
beskrivningsinslag: ”tung snö”, ”väggarnas varma guld” och den visserligen 
ingalunda realistiskt precisa miljöglimten ur lokalen: ”Heta drycker på mar-
morborden stå.” Den relativt konkreta verklighetsdetaljen glider emellertid, 
som synes, omedelbart över i en fysiologisk bild för mänsklig känsla: ”heta 
små ådror” – redan ordet ”små” antyder hjälplösheten i människans strävan 
att värja sig mot mörkret och döden. 

Men glimtarna av mänsklig miljö spelar en försvinnande liten roll i Ång-
est i jämförelse med dikternas landskap, det celesta och jordiska. Natur-
scenen i dikterna är alltid tecknad i de stora, generella dragen, aldrig indi-
viduellt konturerad eller nyanserad i färgen (samlingens enda färgord är 
”svart(nande)”, ”grå”, ”blå” och ”vit”).15 Landskapsbilden är alltid genom-
                                                      
14 Termen ”syntetisk” användes av Sven Linnér om Lagerkvists landskap. Se t.ex. Linnér, Pär 
Lagerkvists livstro, s. 52. 
15 En sammanställning av färgadjektivens bruk ger belägg både för det ”stereotypa” och för 
det känslobetecknande i skildringen. Ordet ”blå” används, nästan formelaktigt, framför allt 
om himlen: ”under rymdens blå”, ”rymden den blåa och höga”, ”under himmelens blå” och, 
med mer överraskande adjektivsamman ställning: ”en ung blå stig / mellan stjärnor”. ”Svart” 
användes  likaledes om celesta företeelser i symboliska bilder, i förbindelse med en föreställ-
ning om hårdhet: ”himlens svarta järn”, ”Hur hårt är allt, / hur stelnat, svart och stilla!”, 
”Blodiga skogar dåna / under en svartnande sky. / Mitt hjärtas slag bli så hårda”. Ordet ”vit” 
figurerar i samband med död och mörker: ”Men ini mörkret / skrämma mig de vita / benen 
som smyga / kring i min kropp”, ”Heliga röster i natten tala, / vita örter på marken gro”. Om 
ordet ”grå” i en beteckning för det torftiga och tryckande jordiska höljet kring själens him-
melslängtan har tidigare talats (s. 9): ”gråa / och slitna kläder”, ”trånga grå kläder”. I en annan 
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trängd av diktarens känsla, symboliserar hans livsupplevelse. Urvalsprincip-
en för landskapselementen är den expressionistiska: kompositionen av natur-
element tjänar det intensiva känslouttrycket, ofta gestaltat med hjälp av 
känslobärande adjektiv: 

Min ångest är en risig skog  
där blodiga fåglar skrika. 
– – – – – 
Jag sitter och glor under torra träd 
– – – – – 
Jag ligger snart still under tomma träd. 

Den som närmare studerar hur diktaren bygger upp de naturbilder som blir 
känslornas uttryck och bärare, kan naturligtvis särlägga dem i deras element, 
t.ex. notera de substantiv som betecknar naturens ting och företeelser (därvid 
räknas i det följande både med mer sammanhållna ”landskap” och med 
naturelement i metaforer av typen ”dödens dånande hav”). Och den som vill 
tillmötesgå ett önskemål om kvantitativa uppgifter i stilanalys kan räkna ele-
mentens förekomster. För diktaren är måhända en sådan dissektion en stygg-
else; för analytikern kan det vara ett steg på vägen mot en analys av annan 
art. Här redovisas till en början resultatet av en särläggning och räkning 
(siffrorna inom parentes betecknar antalet förekomster): 

stjärnor (13), därtill uttrycken ”himmelsk stjärneskrud” och ”stjärnevalvens 
brud”; sol (3); rymd (9), himmel (6), valv (= himlavalv, 2), därtill ”rum” i 
ordförbindelserna ”himmelens rum”, ”O höga rum” och ”O helga rum” i 
dikten O vinternatt..., vidare ”Heliga rum” i slutdikten Under stjärnorna och 
”detta dunkla rum” i samlingens inledningsdikt; moln (3), sky (4); mark (6), 
ängd (1), berg (4), skog (5), höjd (2), klippa (1); örter (3; däremot av örtnamn 
endast det symboliska ”lilja djupt i mitt hjärta”, 4 gånger i samma dikt); träd 
(3), stam (1), rot (1), men aldrig specificerade trädnamn; hav (2), bölja (1), 
älv (1), flod (1), källa (1); storm (4), vind (2), regn (1), snö (1); stig (4), väg 
(3); ödemark (3); fåglar (1), därtill ”fågelliken” (1), hind (2 gånger i omedel-
bar upprepning). Om ”jord, mull, järn, malm, djup” skall senare talas. 

Något kan väl siffrorna säga den som vill karakterisera dikterna i Ångest, 
och en enkel ordräkning skall här på några punkter få vara utgångspunkt för 
några kommentarer om motiv, stil och attityder.  

Det stora antalet ord för himmelsföreteelser är ett utslag av dikternas i 
viss mening universella anläggning: de handlar till stor del om människan 
under rymden – en ödslig oändlighet utan förnimbar Gud, såsom i den dikt 
som innehåller strofen: 

 
 

                                                                                                                             
kontext ges ordet ”grå” en känslonyans bl.a. genom ett därmed samordnat adjektiv: ”Jag kän-
ner hur molnen gå / så sträva och grå kring min barm”. 
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Runt omkring mig ljusa ödemarker,  
höljda i en himmelsk stjärneskrud.  
Vem är du som bor i ödemarken?  
Vem är du, o stjärnevalvens brud? 

Den praktfulla religiösa vokabulären i detta citat står i en egenartad motsätt-
ning mot tomheten i kosmos. I den därefter följande strofen ger diktaren 
både en stilistisk kontrast och en innehållslig. Mot den ovan citerade strofens 
lyriskt högstämda diktion, med dess lyrisk-retoriska parallellism, bryter sig i 
den följande strofen krasst ord som ”unken” och ”surögd”. Och i sig inne-
sluter denna tredje strof i dikten Runt omkring mig ligger evigheten... en 
skarp kontrast mellan stjärnerymden och jordevarelsen:16  

Liten kryper jag ur unken håla,  
lyssnar krokig, ser mig surögd kring.  
Evighetens tysta stjärnor stråla. 
Det är stilla. Det är ingenting. 

Det är inte ointressant att se vilken ringa frekvens ordet ”sol” (3 gånger) har 
i jämförelse med nattliga företeelser som t.ex. ”stjärnor” (13). Belysningen 
över diktlandskapen i Ångest är överhuvudtaget mörk, mörkare än i de flesta 
svenska diktsamlingar. Ordet dag förekommer en enda gång i samlingens 27 
dikter – ordet ”natt” 8 gånger (fördelade på 5 dikter). Orden ”mörk” och 
”mörker” (även pluralen ”mörkren”) återfinns 12 gånger (fördelade på 10 av 
samlingens 27 dikter); ”ljus” (”ljusna”) finns i åtta dikter. Men naturligtvis 
är ordens sammanhang alltid avgörande för intrycket; det gäller i hög grad 
”ljus”-orden. Mörkret vilar ännu över en strof som innehåller både ”ljusna” 
och ”morgon”: 

Lilla hand, dina ögon dem finner jag nog  
en gång när det ljusnar till morgon. 
Lilla hand, som gråter, du är mig nog,  
om det aldrig, aldrig blir morgon. 

I den nyss citerade Runt omkring mig... är ”ljusa ödemarker” ingalunda 
något språkligt tecken för en solbelyst scen, utan för nattens tomma stjärne-
valv. Och i en annan dikt skymtar vi ljuset i det ögonblick som det för-
vandlas till sin motsats: ”Nu skymmes ljuset, det sista”. Av naturens ljus 
återstår i samlingen inte stort mer än det som kan betecknas med ordet 
”strålande”: stjärnor, liljan i hjärtats djup. 

Väsentligare än blotta intrycket av ljus och mörker i naturmotiven är de 
skiftande känsloattitydema till dem. I en dikt som har analyserats i det före-
gående (Stinkande avskrädeshög...) är attityden till solljuset verkligen posi-
tiv: det är tecken för den temporära befrielsen från livsäcklet, från den häf-
tiga protesten. Men i dikten Kärleken är intet. Ångesten är allt... heter det: 
                                                      
16 Se därom Hörnström, a. a., s. 106. 
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”Efter solen vill jag ej treva.” I ett egenartat stycke på blandad vers och 
prosa – uteslutet i Samlade dikter – visar oss inledningsorden en tredje före-
komst av ordet ”sol”; attityden ser ut att vara positiv: 

Min själ är allena i dunkelt djup,  
själv skrattar jag uppe i solen; 
vi träffas ibland 
men trivs ej ihop, 
och söka ej längre varandra. 

Men det blir snart klart för styckets läsare att dagtillvaron representerar 
mindre väsentliga livsvärden än dem som finns i det dunkla djupet. 

Den som läser Lagerkvists Ångest, bevarar i minnet en vandring i mörko 
lande. Men attityderna till mörkret är skiftande – att följa dem är också att ta 
del av de kontrasterande känslorna och livsattitydema i denna diktsamling, 
som mer än de flesta är komponerad med kontrasten som princip för sam-
lingen som helhet. Den mörka scenen kan vara ett den kvävande ångestens 
landskap. Så i den första dikten, Ångest, ångest är min arvedel... Erik Hörn-
ström har i en utmärkt analys visat, hur diktens jag här kämpar häftigt för att 
bryta sig ut ur det trånga rummet, ”detta dunkla rum”, med ”mörknad skog” 
och ”himlens svarta järn”.17 Det är också i mörkret som livet griper sitt tag 
om diktjagets strupe, i dikten Aldrig glömmer jag dig, o liv, / sen den natt... 
Men i samma dikt tycks också mörkret stå för något positivt, stimulerande: 

Jag såg mig leva 
stort och tungt 
och ana de öde djupen; 
mot mörkren vällde mitt blod så ungt... 

En annan attityd: det är i mörkret som diktaren finner sin ovissa glimt av 
gemenskap: ”Lilla hand, inte gråta! / Jag smeker dig varm. / Du är inte 
ensam i mörkret.” Det är en gemenskapskänsla som kan väcka längtan bort 
från mörkret ”in i de ljuvliga gårdar, / där våra ljus brinna”. Men denna 
stämning är sparsamt företrädd i samlingen, den finns endast i de lika få som 
spröda kärleksdikterna, som bildar en grupp för sig, tvärt bruten av orden: 
”Kärleken är intet. Ångesten är allt.” Mörkret attraherar, och mörkret skräm-
mer: ”Pinad av syner / söker jag mörkret. // Men ini mörkret / skrämma mig 
de vita // benen som smyga / kring min kropp.” Men i en diktgrupp mot 
slutet av samlingen häves ambivalensen mellan ångest och attraktion: mörk-
ret representerar ett positivt värde, till vilket diktaren söker sig för att nå för-
nyelse, intensitet, ett slags livsnärhet. Den första dikten i gruppen är denna: 

 
 
 

                                                      
17 Hörnström, a. a., s. 102. 
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Blodiga skogar dåna 
under en svartnande sky.  
Mitt hjärtas slag bli så hårda.  
Se, hela världen är ny! 

Nu skymmes ljuset, det sista.  
Se mörkret, ungt och stort!  
Mitt hjärtas slag bli så friska.  
Jag vill leva så som jag bort. 

Dikten rymmer en för denna diktgrupp karakteristisk ord- och motiv-
kombination: blod, en svartnande sky, mörker, hjärta. I den följande dikten 
kombineras de med andra ord som är centrala i denna egenartade motivkrets: 
mull, jord, moln, järn och malm, sot. Orden är inslag i en återgivning av en 
drift mot det låga och djupa, det tunga, hårda och ångestfulla, det blodfyllda 
och jordbemängda som också är livet, modern och hemmet.18 Med retorisk 
intensitet – och med Ångestdiktarens fysiologiska konkretion – varieras 
motiven i ännu några dikter, bland andra denna: 

Hur ville jag ej äta sot och mull  
ur din hand, 
o liv, 
min mor! 
Dricka ur dina dyiga hav, 
tills min mun blev mörk, 
mina ord så tunga... 

Sorg, slå mig, 
smärta, bryt mig ned! 
På mina knän vill jag ligga, 
och medan stjärnorna sippra fram där ovan mig  
blott om mull och ångest tigga. 

I dikten Jag är mull, jag är jord, jag är tung av mitt kött... kontrasteras klart 
detta djupens och mörkrens mystiska modershem mot det som stjärnorna 
representerar:19 

Jag trodde jag följde en ung blå stig  
mellan stjärnor, en spenslig och fin, 

 
jag var utanför världen och utanför mig,  
en lånad, späd violin. 

Nu vet jag, jag gick aldrig bort från mig själv,  
min moders var varje mitt ord. 
I mitt hjärta bröt fram en gammal älv,  
mina händer voro fulla med jord. 

                                                      
18 Om motivkretsen jord–blod–hjärta se Hörnström, a. a., s. 114 ff. 
19 En tolkning av dikten finns hos Hörnström, a. a., s. 114. 



Om ordbruk och komposition i Pär Lagerkvists Ångest 
 

74 

Motställningen av stjärnor och hjärta, av himlavalvet och blodet ger en bak-
grund till några rader i den dikt som nu skall bli föremål för en mer ingående 
stilanalys: 

Ingenting är som du, som du,  
lilja djupt i mitt hjärta. 

Bergen mörka på jorden stå,  
väldiga stormar sjunga, 
strålande stjärnor i himmelen gå,  
i rymden den sotiga, tunga. 

Ingenting är som du, som du,  
lilja djupt i mitt hjärta, 
inte de väldiga berg som stå  
stolta i stormens vrede, 
inte de längtande stjärnor små  
djupast i rymdens rede. 

Ingenting, ingenting är som du, 
lilja djupt i mitt hjärta,  
ingenting strålar som du, som du, 
lilja djupt i mitt hjärta. 

Var morgon skall jag vattna din ljusa rot,  
bittida om morgonen 
med blod, 
med mitt blod, 
att inte du må förvissna. 

Dikten ger ett vackert exempel på den stränga komposition – i upprepningar 
och tematiska variationer, i parallella eller kontrasterande passager – som 
Lagerkvist eftersträvar och uppnår i dikterna i Ångest. Diktens form har av-
lägsen likhet med musikalisk rondoform. Det lyriska inledningstemat åter-
vänder efter en strof, och det klingar ut på nytt – efter ännu några rader – i 
fördubblad form, med lätt variation: 

Ingenting, ingenting är som du,  
lilja djupt i mitt hjärta, 
ingenting strålar som du, som du,  
lilja djupt i mitt hjärta. 

Det är inte betydelselöst att ordet ”strålar” ingår i en av varianterna: det 
knyter raden samman med en tidigare rad om ”strålande stjärnor”. Och sam-
manknytningens innebörd är att värdera strålglansen hos liljan i hjärtats djup 
högre än glansen hos stjärnhimlen. 

De strofer som står emellan ”omkvädets” fyrfaldiga intonering, ger stor-
linjiga bilder av det som är på jorden och på himlavalvet. Den som har till-
ägnat sig samlingens till antalet knappt tillmätta krets av naturmotiv med 



Sten Malmström 

75 

deras skiftande känslobelysningar, kan fylla stroferna med associations- och 
känslovärden från andra dikter. I den första av de två stroferna – citerad 
nedan – fyller varje motiv en rad (Lagerkvists meningsbyggnad har ju ofta 
denna enkla karaktär). Och till några av motiven knyter sig naturligt an-
klanger från andra dikter i Ångest: 

Bergen mörka på jorden stå,  
väldiga stormar sjunga, 
strålande stjärnor i himmelen gå,  
i rymden den sotiga, tunga. 

Storm har framträtt som ett positivt, livsstimulerande element i en dikt om 
jagets ödsliga tomhet: ”Ingen storm blåser tung och stark, / liten och tom är 
min smärta” (s. 7 i nytrycket 1966 av originalupplagan; sidhänvisningarna 
här gäller nytrycket) och i den egenartade kombinationen ”inga stormar sko-
la dig smeka” (s. 13; dikten utesluten i Samlade dikter). I strofen här ovan 
ges självfallet ordet ”stormar” en positiv ton genom verbet ”sjunga”. 

Stjärnorna framträder i samlingen med skiftande känsloton: de lyser som 
pärlor över människornas trånga rum (s. 28); människorna vilar tryggt, ”av 
eviga stjärnor kyssta” (s. 18); ”de svävande stjärnor” och ”de eviga stjärnor” 
är målet för den frälsningslängtandes heta åtrå (s. 30); stjärnorna lyser ur den 
stora tomheten i den dikt som talar om ”ljusa ödemarker / höljda i en him-
melsk stjärneskrud” (s. 71); de kan av den desperata protesten ses som ”stjär-
nornas bleka trynen”; de är föremål för stilla, djup andakt i slutdikten Under 
stjärnorna.  

Här, i strofen ur Ingenting är som du, som du..., är accentueringen positiv, 
tonen nästan hymniskt högstämd: ”strålande stjärnor i himmelen gå”. Men 
överraskande är sammanställningen med raden ”i rymden, den sotiga, 
tunga”. De två raderna låter sig inte väl förenas i en och samma ”naturbild”. 
De är snarare två separatmotiv ur samlingens bestånd av genomgångsmotiv. 
Men man må erinra sig det positiva värde som ordet ”sot” (och ”tung”) har i 
den diktgrupp som nyss berördes: orden ingår i diktarens poetiska skildring 
av sin dragning till livets dunkla urkrafter. De skenbart kontrasterande rad-
erna kan bägge ingå i en känslomässigt positiv himmelsbild – låt vara att den 
sista raden, om ”rymden, den sotiga, tunga” har en positiv accent av annan 
art.  

I den andra mellanstrofen varieras motiven:  

inte de väldiga berg som stå  
stolta i stormens vrede,  
inte de längtande stjärnor små  
djupast i rymdens rede.  

Det är karakteristiskt för den poetiska tekniken i Ångest, att ett begränsat 
antal åskådliga motiv och stämningsbärande adjektiv kombineras på olika 
sätt och därmed ger skiftande känsloton.  I den senare varianten av ”natur-
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strofen” (citerad ovan) har adjektivet ”väldiga” fogats till ”berg” i stället för 
till ”stormar”, och ”Bergen mörka... stå” har bytts till ”berg som stå / stolta”. 
”Stormar sjunga” har fått annan känsloton – men samma nästan religiöst ton-
ade storhet – i varianten ”stormens vrede”. Mest påfallande är förändringen 
av himmelsbilden. Mot den ståtliga visionen av hur ”strålande stjärnor i him-
melen gå” står i den senare varianten en bild av långt mjukare stämningston, 
i raderna om ”de längtande stjärnor små”. Genom denna förändring av 
stämningsvärdet i stjämemotivet skapas också en klar kontrast inom den 
strof som utgör den senare varianten av ”naturstrofen”: mot de två första rad-
ernas ”väldiga”, ”stolta” och ”vrede” står i de två sista raderna känslotonen i 
”längtande”, ”små” och ordet ”rede” med dess möjliga associationer av 
värme och trygghet. Så formar Lagerkvist sin dikttext i ett slags kontrast-
erande plan, oförmedlat ställda mot varandra. Det stämmer, allmänt sett, 
med orden i programskriften Ordkonst och bildkonst, att konstverket skall 
vara ”en intressant, rikt skiftande komposition av stämningar och tankar som 
ständigt bryts mot varandra”. 

I dikten sedd som helhet står ”naturstroferna” – i en symmetriskt av-
balanserad komposition – mot stroferna om liljan i hjärtats djup, av vilka den 
sista är följande, tillika diktens slutstrof: 

Var morgon skall jag vattna din ljusa rot,  
bittida om morgonen 
med blod, 
med mitt blod, 
att inte du må förvissna. 

Stilistiskt ger strofen ett prov på den varierade upprepningen som poetiskt 
grepp: ”Var morgon... bittida om morgonen”, ”med blod, / med mitt blod.” 
På grund av det bibelassocierande ”bittida” och det arkaiserande ”att inte du 
må förvissna” kan tekniken föra tanken till t.ex. biblisk variationspoesi. Vi 
möter här också det för samlingen typiska kontrastspelet av ljus och mörker, 
fastän inte helt explicit uttryckt i orden: den strålande liljans rot är ljus – i 
hjärtats djup, vattnad av det mörka blodet. Om symbolens tolkning har Erik 
Hörnström skrivit tänkvärda ord: 

Liljan är människans åtrå efter det eviga, men som allt andligt har den sin rot 
i hjärtat, liksom blomman har sin rot i jorden. Jorden och hjärtat var ju 
identiska, och därför är bilden för Lagerkvist mycket nära till hands liggande 
och helt i linje med hans bildvärld i övrigt. Ur blodets, känslans och drift-
ernas hem, växer det sköna, sträcker sig vår längtan upp ur ursprunget mot 
högre rymder.20 

Hörnströms tolkning av liljan som symbol för ”människans åtrå efter det 
eviga” kan inte gärna utläsas ur dikten som separat enhet. Den förutsätter att 

                                                      
20 Hörnström, a. a., s. 120. 
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man kan tolka utifrån parallellställen i samlingen i övrigt, vilka ger uttryck 
för denna ”längtan mot högre rymder”. Sådana finns också, klarast i dikten 
På frälsningsarmén – men där har diktaren genom titeln angivit att skild-
ringen gäller inte människan i allmänhet, utan en religiös individ. Hörnström 
har också riktat uppmärksamheten på ett par prosastycken i samlingen, vilka 
gestaltar människans längtan uppåt, mot himlen. Det ena av dem börjar så: 

När du möter en människa på gatan skall du inte försumma att iakttaga hur 
kroppen vid hälen plötsligt kröker sig uppåt, lämnande ensamt åt foten att 
vila mot jorden, själv i former, fulla av längtan, stigande upp från marken... 

Men stycket slutar: ”Aldrig såg jag något med en sådan oändlig längtan in 
mot sitt eget hjärta.” Här sammanställes alltså inom ramen för ett kort prosa-
stycke två åtminstone skenbart skilda former av längtan, två riktningar: upp-
åt och inåt. Den som är förtrogen med Lagerkvists kompositionsteknik i 
Ångest, kan fråga sig: är det fråga om motsatta tendenser i människan, eller 
finns det ett direkt sammanhang mellan längtan in mot hjärtat och den obänd-
iga strävan att lyfta sig upp från jorden? I det senare fallet skulle prosa-
stycket erbjuda en parallell till det som liljan i hjärtats mörka djup symbol-
iserar enligt Hörnströms tolkning. 

Likaså kan ”lilja djupt i mitt hjärta” för en eventuell abstrakt tolkning 
sammanställas med de dikter i samlingen som går omedelbart före och efter 
”Ingenting är som du...” 

Hörnström hänvisar till att de efterföljande dikterna (samlingens slutdikt-
er) ”handla just om Gud och evigheten”, och till att diktaren i den närmast 
följande dikten vänder sig mot rymden med en direkt fråga: ”... Vem är du 
som bor i ödemarken? / Vem är du, o stjärnevalvens brud?” Men det bör då 
tilläggas, att slutdikterna också innehåller rader där diktaren avstår från all 
strävan mot evighetens rymd: 

Den starke må ropa mot himmelens rum,  
den stolte sitt huvud höja. 
Min tanke blir liten, min mun blir stum  
när över mig stjärnorna dröja. 

Det är väl inte heller så säkert, att de efterföljande dikternas motiv kan 
nyttjas för tolkningen av ”Ingenting är som du, som du...” Vad hindrar att det 
i den kontrastrika diktsamlingen går en motivisk gräns mellan denna dikt och 
de slutdikter som – med Hörnströms formulering – vill ”rikta läsarens blick 
mot rymderna”? Det förefaller mig naturligare att i stället sammanställa 
dikten om liljan i hjärtats djup med den närmast föregående (”För mig på 
stigar, hårda och svala...”). Dessa två dikter ingår ju i en diktgrupp som (så-
som här har visats) företer en rätt stor enhetlighet i ordbestånd och attityder. 
Det finns uppenbarligen ett nära samband mellan ”Ingenting är som du, som 
du...” och den dikt som börjar med raderna: 
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För mig på stigar, hårda och svala,  
hem till mitt hjärta, hem till ro. 

Också i denna dikt lyser något fram ur hjärtats mystiska mörker: 

Heliga röster i natten tala,  
vita örter på marken gro. 

Ljuvliga, ljuva i mörkret tändas  
ljusen jag släckte, när jag gick bort;  
om mina ögon mot djupen vändas,  
hem till mitt hjärta är vägen kort. 

Här finns intet som tyder på att de groende vita örterna skulle ha någon inne-
börd av strävan mot högre rymder. Och de ljus som strålar fram på nytt i 
hjärtat, i natten, hos modern, behöver inte ges någon abstrakt tolkning. Det 
synes rimligt att uppfatta den strålande liljan ”djupt i mitt hjärta” på likartat 
sätt: som bild för en känsla snarare än för något begreppsligt såsom ”män-
niskans åtrå efter det eviga”. 

I Erik Hörnströms analys heter det (efter en tolkning av Almqvists dikt 
Hjärtats blomma): ”Är inte också Lagerkvists lilja vår strävan mot Gud?” 
Det torde vara klokt att framhäva frågetecknet. Den eggande gåtfullheten i 
Ångest-dikternas bildvärld kan locka till en intellektualiserande tolkning i 
stil med Hörnströms förslag. Men dikternas hela karaktär av känsloprojek-
tion gör det rimligt att i första hand uppleva den strålande liljan som tecken 
för en känsla, som bara kan omskrivas i ytterst vaga formuleringar: något 
underbart som strålar fram vid kontakten med de elementära livsmakter som 
betecknas av hjärtat och blodet.  
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Den litterära symbolen 

Barbro Söderberg 

I problemöversikten från Linköpingstemat 1979, Kommunikation mellan 
människor, efterlyser Gunnar Hansson i ett avsnitt om den estetiska sym-
bolen ”systematiska undersökningar av hur diktare och bildkonstnärer under 
olika tider eller inom olika genrer och skolbildningar har utnyttjat sina 
medier för att utforma estetiska symboler” (s. 86). Han betonar därvid också 
de svårigheter som är förbundna med ett klargörande av symbolbegreppet i 
konsten eftersom ”de estetiska symbolernas betydelse inte styrs av några 
fasta konventioner utan etableras inom ett speciellt verk” (s. 87; min kursiv-
ering). I min avhandling, Flykten mot stjärnorna. Struktur och symbol i 
Eyvind Johnsons Hans nådes tid (1980), behandlar jag bl.a. just frågan om 
hur litterära symboler etableras i en roman på c. 125 000 ord. Vid det här 
Linköpingssymposiet vill jag därför ta tillfället i akt att samtidigt som jag 
presenterar några huvuddrag i den språkliga delen av min undersökning, för-
söka förtydliga några av de ståndpunkter som bildat utgångspunkt för den – 
därtill stimulerad både av temaskriften och annan litteratur som jag vid tid-
punkten för min undersökning inte var bekant med. 

En grundläggande distinktion vid behandlingen av den litterära symbolen 
utgör skillnaden mellan författaren, texten och läsaren. Författaren skapar 
enligt min mening symbolerna genom att projicera en bild av en värld på ett 
språkflöde. I den ”världsbilden” spelar då analogier en väsentlig roll,1 och i 
språkflödet utnyttjas de konventionella medel som språk och litterär tradition 
tillhandahåller för att skapa något nytt, nämligen texten.2 

Läsaren, inklusive kritikern, tolkar texten, bland annat med avseende på 
om något element skall tolkas som en litterär symbol eller inte. Om element-
et accepteras som en symbol, så försöker läsaren fastställa dess innebörd. 
Den senare delen av tolkningen kan då ske bl.a. i relation till ledande idéer i 
verket eller till författarens personliga erfarenheter eller till en litterär tradi-
tion. 

Mycken energi har lagts ner på tolkningar av litterära symboler, men be-
tydligt mindre på att studera det tekniska underlaget för att man över huvud 
taget uppfattar ett element i ett verk som en symbol. För mig har den senare 
uppgiften varit den väsentliga och mitt intresse är framför allt koncentrerat 

                                                      
1 Jfr Beardsleys resonemang om den naturliga, konventionella och vitala basen för symboler 
(1958:288 ff.). När det gäller nyskapade symboler är enligt min mening den naturliga och i 
synnerhet den vitala basen av primärt intresse. 
2 För distinktionen text – värld, se Söderberg 1980:23. 
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till den ordvärld som texten utgör. Detta betyder emellertid inte att jag kun-
nat undvika läsaraspekten. Som Gunnar Hansson också påpekar i temaskrift-
en måste man nämligen om det inte är alldeles uppenbart att ett element har 
en symbolisk innebörd – och det är det sällan i modern litteratur – i forsk-
ningssituationen gå en av två vägar för att avgöra om något skall betraktas 
som en symbol eller inte; ”antingen [...] inrikta sig på författarsidan och där 
försöka ta reda på om avsikten var att skapa en symbol, eller [...] inrikta sig 
på läsarsidan och där ta reda på om några läsare i sina tolkningar av texten 
ger den symboliska innebörder” (s. 87). Själv valde jag den senare vägen, 
men eftersom det föreföll mig viktigt att utgå från kvalificerade läsare tog 
jag min utgångspunkt i litteraturkritikens påståenden om Eyvind Johnsons 
roman. I denna lanseras i stort sett två olika tolkningar. I den ena läsningen 
framstår Hans nådes tid som en historisk-realistisk roman om europeiskt 
800-tal. I den andra tolkas boken som en mytiskt-symbolisk roman om män-
niskans eviga villkor, och därvid framstår vissa element i romanen som sym-
boliska. Till dessa hör då huvudpersonerna Hans nåde (Karl den store), 
Johannes och Angila samt naturelement som månen och stormen och kultur-
element som spegeln och tygeln. Jag tog alltså symbolerna för givna och in-
riktade undersökningen på själva symbolbygget i romanen, på frågan om vad 
det är som konstituterar symbolerna i texten och vilka drag i denna som gör sym-
boliska tolkningar möjliga och rimliga. 

Eftersom personliga och litterära symboler bygger på det konventionella 
språkets fundament – även om detta inte är tillräckligt då ju diktaren strävar 
efter att ge plusinformation som Gunnar Hansson uttrycker det (s. 83 f.) – 
skall jag här först något redovisa en del antaganden om det konventionella 
språkets funktioner. 

Rent teoretiskt skulle jag då närmast vilja hävda att orden saknar betyd-
else: orden betyder strängt taget ingenting utan betydelsen finns hos språk-
utövarna och orden utgör bara delar av ett signalsystem som tillåter kommu-
nikation om betydelser. Förstår mottagaren inte vad ordet signalerar så beror 
det endera på att signalen inte gått fram som avsett eller på att mottagaren 
saknar tillräcklig kunskap om koden eller världen. (Den här extrema tesen 
styrks ju i viss mån av bl.a. minnesforskningen som visat att man, om inte 
speciella skäl föreligger, lagrar information i icke-språklig form.) 

Men även om man accepterar ett så extremt påstående som ett teoretiskt 
faktum, så är det likväl ett praktiskt faktum att orden av språkbrukarna både 
betraktas och studeras som betydelsebärare. Enligt ett mer sofistikerat syn-
sätt bär då det enskilda ordet bara en ytterst primitiv betydelse: först i bruket 
tillskrivs det genom samspel med kontext och situation olika funktioner. 
Enligt ett mer konventionellt sätt att se saken (jfr t.ex. betydelseordböcker) 
är orden mångtydiga och vad bruket gör är att avgränsa den aktuella betyd-
elsen med hjälp av kontext och situation. För båda förhållningssätten utgör 
emellertid det som man brukar kalla skillnaden mellan bildlig och bokstavlig 
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betydelse en stötesten (jfr t.ex. betydelseordböcker som Östergrens indelning 
i bokstavlig eller egentlig betydelse respektive bildlig betydelse). Lingvister 
och språkvetare brukar beskriva den bildliga betydelsen som ett avvikelse-
fenomen, vilket får sin innebörd inte ur språkregler utan ur bruksregler (jfr 
t.ex. Sadok och Searle 1980; jfr även Beardsley 1958). Psykologerna verkar 
närmast luta åt att bokstavlig och bildlig betydelse inte går att särskilja, var-
ken i språktillägnandet, i språkproduktionen eller i språktolkningen (jfr Rumel-
hart, Ortony och Paivio 1980). De två kategorierna får därför närmast ses 
som olika poler i ett kontinuum, och det kan förklara varför det är så svårt att 
finna några säkra kriterier på att bildlig betydelse är aktuell (jfr t.ex. Black 
1980). Men hur man än ser på saken, så kvarstår problemet: vissa uttrycks-
sätt blir bokstavligt tolkade endera språkliga anomalier som svär mot vår 
normala verklighetsuppfattning, eller – om vi håller fast vid den bokstavliga 
tolkningen – språkligt korrekta uttryck som kräver att vår verklighetsuppfatt-
ning i något avseende ändras. När det gäller litterära texter skulle enligt 
Levin den senare processen kunna vara relevant (1980:131). Ett försök att 
lösa det problem som följer med Levins synsätt utgör Millers förslag (1980: 
212): läsaren skiljer mellan ”true in fact” och ”true in the model” (modellen 
är här ett psykologiskt instrument för tolkningen av en text). 

Själv skulle jag för ögonblicket vilja förenkla den här diskussionen ge-
nom ett allmänt antagande om en konvention för ordens syftning. Om man 
bortser från referens till individer, klasser och begrepp, tänker jag mig bilden 
av ordens referens på följande sätt. Ett och samma ord kan peka på: 

1. 
Naturföreteelse, artefakt 
o.d. som utgör underlag 
för ett KONVENTIONELLT 
kategoriseringssystem för 
ICKE-SYMBOLISKA före-
teelser 

2. 
Naturföreteelse, artefakt 
o.d. som utgör underlag 
för ett MER ELLER MINDRE 

KONVENTIONELLT 

kategoriseringssystem för 
SYMBOLISKA företeelser 
(trafikljus, metaspråk, 
emblematik etc.) 

3. 
Naturföreteelse, artefakt 
o.d. som visar LIKHET 

MED eller NÄRHET TILL  
1 och 2 

Exemplet spindel får illustrera tankegången. Ordet spindel kan syfta på ett 
djur som kryper på mitt ben (1), på en emblematisk figur förknippad med 
symboliska övertoner som i Stiernhielms Hercules (2) och på exv. en person 
av ränksmidande karaktär (3). De innebörder som vi tillskriver de olika fall-
en skiljer sig sannolikt åtskilligt åt, och man kan påstå att linjen från (1) till 
(3) ger allt större utrymme för fri betydelsebildning. I den meningen illu-
strerar också linjen från (1) till (3) en utveckling från relativ enkelhet till 
sammansatthet, från relativ entydighet till mångtydighet, från konvention till 
nybildning. I och med (3) riskerar också sändaren att bli alltför privat i sitt 
språkbruk, något som Hasse Alfredsson utmärkt illustrerat i sin framställning 
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om vad som händer den som med hjälp av ordet aftonklänningar försöker 
köpa biljetter i luckan på Centralen. 

Det sista kommunikationsproblemet är i någon mån varje språkutövares 
bekymmer, men alldeles särskilt författarens, åtminstone om man utgår från 
den litterära teori som hävdar att författarens uppgift är att skapa, eller åt-
minstone återskapa, en värld och att göra den världen synlig. Författaren 
måste då arbeta med framhävning genom fördröjning, vilket bl.a. kan inne-
bära att han laddar orden med innebörder som går långt utöver de konven-
tionella och definitionsmässiga för att hindra läsaren att göra alltför vardag-
liga och triviala tolkningar. 

Som exemplet med ordet spindel visat kan alltså lexikonet betraktas som 
en lättillgänglig lagerlokal för byggbitar i textbildningen. När det gäller den 
första referenstypen kan sambandet mellan form och kommunikations-
funktion betraktas som godtyckligt, men i synnerhet när det gäller den tredje 
typen är sambandet att betrakta som motiverat av de tidigare förbindelserna. 
Att ordet spindel kan användas om en person motiveras av någon slags 
likhetsassociation mellan den konventionella referenten, djuret, och person-
en. I exemplet ”Grytan kokar” motiveras emellertid inte ordvalet av likhets-
association utan av närhetsassociation, ordet gryta står ju för innehållet – vad 
det nu kan vara – i grytan. 

Med detta är jag inne på en av hörnstenarna i min undersökning av sym-
bolbygget i Hans nådes tid. För att studera detta måste jag nämligen bygga 
på någon teori om hur motiverade symboler byggs upp, och här erbjuder 
bl.a. lexikonets stelnade och konventionaliserade men en gång motiverade 
uttryckssätt faktiskt ett mönster för nybildning. Den teoretiska ryggraden 
består Roman Jakobson med (f.f.a. 1974). Hans fruktbara begrepp metonymi 
och metafor,3 som alltså inte får förväxlas med de retoriska termerna men väl 
kopplas samman med den traditionella indelningen i närhets- och likhets-
association och med strukturella begrepp som syntagm och paradigm, har för 
övrigt inte bara bildat utgångspunkt för min symbolundersökning utan också 
för David Lodge’s klassificering av den moderna romantradition där också 
Hans nådes tid hör hemma (1979).4 

                                                      
3 Utvecklingsmöjligheterna hänger bl.a. samman med att de två centrala begreppen, metafor 
och metonymi, är applicerbara både på den paradigmatiska teckenbildningen och syntagmat-
iska textbildningen samt tolkningen av tecken och texter. 
4 Genom Jakobsons Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak (1935, i: Slavische 
Rundschau VII) har termerna kommit att införlivas i René Welleks och Austin Warrens Litte-
raturteori (första gången publicerad 1942). Där används termerna både på traditionellt sätt, 
som benämningar för olika metafortyper, och – om än bara i förbigående – i anslutning till 
Jakobson som benämningar på två olika dikttyper. Det senare bruket har bl.a. David Lodge 
tagit fasta på som utgångspunkt för en typologisk beskrivning av den moderna prosakonsten i 
The Modes of Modern Writing (1979). Lodge utgår från Jakobsons Two Aspects of Aphasic 
Disturbances (i: Fundamentals of Language 1956, eds. R. Jakobson & M. Halle), varav 
kapitlen 2 och 5 på svenska återgivits under den tidigare nämnda titeln De metaforiska och 
metonymiska polerna (1974; i: Poetik och lingvistik, utg. K. Aspelin & B. Lundberg). 
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Själv använder jag de Jakobsonska termerna metonymisk och metaforisk 
på två, eller snarare fyra, olika sätt för att beteckna semantiska relationer. 
1. För att beteckna två olika typer av relationer inom ett tecken; de två rela-
tionerna utgör sedan grund för en indelning i två olika symboltyper (jfr även 
Wellek & Warren 1967:177). Relationen avser här föreställnings- eller be-
tydelsesidan. 2. För att beteckna två olika relationer mellan tecken; de två 
relationerna utgör sedan grund för en indelning av två olika typer av refe-
renskoppling. Relationerna avser här referenterna. 

I fråga om relationen mellan tecken syftar alltså termerna metaforisk och 
metonymisk på två olika typer av relationer mellan referenter i textens värld. 
Att ordens konventionella syftning utlöser associationer till mer eller mindre 
konventionella referenter i verklighetens värld bortser jag för ögonblicket 
ifrån. Följande meningar får tjäna som exempel på metaforisk respektive 
metonymisk relation mellan tecken. 

Metaforisk relation mellan  
(1) och (2) 

Metonymisk relation mellan  
(1) och (2) 

 Hans vrede (1) är den storm (2),  som (1) piskar upp havet (2) 

 Stormen på Adriatiska havet i slutet 
av fastan år 775 (1) bevarade han i 
sitt hjärta under resten av livet (2). 

 

Det första exemplet talar för sig självt. Det andra innehåller som alltid när 
det gäller konstverk som Hans nådes tid en komplikation. Här kan den första 
nominalfrasen (1) betecknas som en metonymi i traditionell stilistisk mening 
(ordet stormen får ersätta frasen ”minnet av stormen”) och med den tolk-
ningen måste förbindelsen mellan (1) och (2) fattas som en metaforisk rela-
tion. Relationerna inom respektive nominalfras däremot är metonymiska till 
sin karaktär (jfr Jakobson 1974:132 ff.). 

De här två typerna av relationer mellan olika referenter i en text har jag 
sedan kopplat till textlingvistikens referensbindning, så att metaforisk kopp-
ling får stå som sammanfattningsterm för bindning genom identitet, modifi-
erad identitet, synonymi inklusive metaforik, specifikation, hyponymi och i 
vissa fall kontrast, medan metonymisk koppling får sammanfatta bindning 
genom tid och rum, orsak–verkan och partitions- eller tillhörighetsrelationer 
(se vidare Söderberg 1980:108 ff.). Med hjälp av dessa begrepp har jag för-
sökt visa hur symboliken i Hans nådes tid byggs upp bl.a. genom nätverk av 
referenser i texten. Följande bild (som skall läsas uppifrån och nedåt) är 
hämtad ur min avhandling och avser att översiktligt illustrera hur en paral-
lellt framväxande symbolik fördjupar skildringen av langobardernas uppror 
och drivkrafterna bakom detta. 
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Pilarna markerar relationer. De vertikala pilarna längst till vänster anger 
orsakssamband (månen åstadkommer den storm som kommer gnistan att 
falla). De övriga vertikala pilarna markerar både sådana och andra typer av 
metonymiska samband. De horisontella pilarna markerar metaforiska rela-
tioner och kopplingar. Under grundled är de konkreta textmotiven placerade 
och under bildled sådana textmotiv som ingår i metaforer och jämförelser. 

Med pilarnas dubbla riktning har jag också velat visa att jag omfattar en 
interaktionistisk syn på samspelet mellan de föreställningar som ordens refe-
rens kan utlösa, och denna interaktionistiska syn gäller inte bara samspelet 
mellan de föreställningar som de olika termerna i ett bildligt uttryck kan 
skapa utan också samspelet mellan de föreställningar som de olika termerna i 
en syntagm över huvud taget kan generera, vare sig de fattas som bildliga 
eller bokstavliga.5 Jag menar också att interaktionen går i båda riktningarna 
(jfr t.ex. Levin 1980:129 f., Reinhart 1980 och Wheelwright 1960), även om 
det inte sällan händer att tolkarna bara uppfattar den ena riktningen (jfr Pai-
vios 1980 redovisade experiment rörande metaforiska uttryck och jfr även 
                                                      
5 Jfr uttryck som ”en slö kniv” och ”en slö person”. Här är det inte bara bestämningen som 
modifierar uppfattningen av huvudordets referent utan också huvudordets referent som modi-
fierar tolkningen av bestämningen. – När det gäller bildliga uttryck finns i stort sett två olika 
metoder att analysera dem. Dessa utgår endera från jämförelseteorin eller från interaktions-
teorin. Den förra går tillbaka till Aristoteles men har även i dag intensiva uppbackare som 
psykologen Miller. Den senare teorin har utvecklats av Richards, Beardsley och Black. Jäm-
förelseteorin förklarar i stort sett metaforen som en likhetsgrundad jämförelse mellan två 
objekt, medan interaktionsteorin förklarar den som en interaktion mellan olika semantiska in-
nehåll, vilken bland annat skapar likhet. Hur man än ser på fenomenet förefaller det emellertid 
mig klart att analogi och likhet spelar en väsentlig roll både för skapandet och för tolkningen 
av det bildliga uttrycket, men lika klart förefaller det vara att de olika komponenterna i meta-
foren interagerar. 
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Searle 1980; dennes uppfattning är enligt min mening alltför förenklad). – 
För mer detaljerade analyser av detta samspel, se Söderberg 1980, kap. 5. 

Figurerna nedan skall illustrera relationerna mellan föreställningar inom 
ett tecken. 

Orden storm och vrede har en konventionell referens som tillåter en inter-
aktion baserad på likhet mellan föreställningar som är knutna till referenter-
na. Exemplet sol skiljer sig från det förra genom att den konventionella refe-
rensen för orden lidande och sol knappast ger utrymme för likhetsassociation 
men väl för närhetsassociation: det mesta av eländet i världen tilldrar sig ju 
under dygnets vakna timmar. Genom referenskopplingarna i en text väcks 
och stäcks delar av de föreställningar som är knutna till den konventionella 
referensen samtidigt som textens eget referenssystem kan aktualisera andra, 
mindre konventionella föreställningar. Relationerna inom tecknet kan alltså 
ses som ett resultat av bl.a. relationerna mellan tecknen i textflödet. 

När det gäller den litterära, personliga symbolen som etableras i en speci-
ell text är det viktigt att hålla i minnet att interaktionen i princip omfattar 
totaliteten av de föreställningar som samtliga inblandade termer kan aktuali-
sera. När det gäller metaforen är det möjligt att den till nöds kan tolkas en-
dast med hjälp av snittet: vi skulle då ha att göra med en s.k. kärntolkning (se 
vidare nedan). En litterär, personlig symbol kan emellertid inte existera med 
en så snäv tolkningsram: den får sitt värde just genom totaliteten. När det 
gäller sådana metaforer som sjunkit ner till klichéer eller konventionella 
språkliga symboler har kontaktytan mellan föreställningarna helt brutits och 
endast den denoterade funktionen kvarstår med de associationer som den kan 
ge. I uttryck som ”Han är verkligen ett kors” finns alltså inget av den frukt-
bara metonymiska relationen och interaktionen kvar, ordet denoterar här kort 
och gott ’plåga’. På samma sätt har det fruktbara i analogi- eller likhetsrela-
tionen brutits i ett uttryck som ”Hon är en apa”; ordet apa markerar här i 
stort sett endast en negativ attityd. 

Det här förslaget att symboliken i en litterär text kan betraktas som en 
tolkning av en serie relationer mellan referenter i textflödet har jag utfört 

Metaforrelation Metonymirelation 

Exempel: ordet storm syftande på vrede 
A: föreställningen om storm 
B: föreställningen om vrede 
C: föreställningen om likhet  
(tertium comparationis)  
t.ex. häftig rörelse 

Exempel: ordet sol syftande på lidande 
A: föreställningen om sol 
B: föreställningen om lidande  
C: föreställningen om närhet  
(semantiskt–pragmatisk domän)  
t.ex. världen under solen 
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något närmare i kapitel 5 i min avhandling. Jag skall därför inte gå vidare in 
på detta här. I stället skall jag med utgångspunkt i det tidigare resonemanget 
fortsätta med några tankar kring olika typer av symboler i en litterär text. 

Symboliken byggs alltså upp genom ett referenssystem grundat på meta-
foriska och metonymiska relationer, och den kan kombineras med andra en-
heter enligt samma principer. De här processerna framstår för mig som kärn-
an i det litterära symbolbygget – och i mindre skala också i metaforbygget 
(se vidare nedan). Men – och nu kommer jag till en punkt som sannolikt 
åstadkommit åtskillig förvirring i all litterär symboldiskussion – all litteratur 
bygger inte upp litterära symboler men nästan all litteratur utnyttjar symbo-
ler: det är alltså skillnad på att använda och skapa sådana. Den äkta litterära 
symbolen skapas i textprocessen samtidigt som den utnyttjar konventionella 
symboler. Låt oss se på ett exempel. I öppningen till en scen i Joyce’s A 
portrait of the artist as a young man står följande att läsa: 

A great fire, banked high and red, flamed in the grate and under the ivy-
twined branches of the chandelier the Christmas table was spread. 

I sin analys av den här meningen framhåller David Lodge att rött och grönt 
symboliserar aspirationerna hos den socialistiska och nationella rörelsen på 
Irland. Färgerna ger emellertid också associationer till julen. Idegranen är 
emblem för både ett politiskt parti och för julen. Meningen skulle alltså i för-
täckt form inrymma den konflikt mellan politiska och religiösa attityder som 
senare kommer till uttryck under julmåltiden. Den här tekniken är enligt 
Lodge ”the method of realism, or of symbolism operating under the con-
straints of realism” (1979:132). 

Den här typen av konventionella symboler skapas inte av texten. De utgör 
enligt min mening egentligen allusioner som via syftningen på konvention-
ella symboler (referenstyp 2) refererar till en verklighet som ger termerna 
dess innebörd. Känner läsaren inte till de konventionella symbolerna – och 
det gjorde i detta fall inte jag – säger texten inte heller något om den. Läs-
aren har ingen eller mycket små tolkningsmöjligheter. 

I det här färgexemplet har vi att göra med konventionella metonymiska 
symboler (tecknen är bildade utifrån en domän som förknippar rött och grönt 
med politik respektive religion), och på samma sätt kan naturligtvis meta-
foriska symboler fungera. För att ta ett enkelt exempel så kan uttrycket 
”Riket är ditt ...” inte förstås om man inte känner till att det alluderar på 
kristen symbolik. Det är alltså inte texten som här skapar tolkningarna utan 
kännedomen om språket och erfarenheten av världen. Sådana här konventio-
nella symboler bör man enligt min mening skilja från den personliga litterära 
symbolen som genereras av själva texten. Följande diagram visar de fyra 
olika typer av symboler som uppstår om vi gör också den här distinktionen. 
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SYMBOLTYP KONVENTIONELL TRADITIONELL 
baserad på koden och 
verklighetsuppfattningen 

LITTERÄR PERSONLIG 
baserad på texten 

METONYMISK Ex: hästarnas färger i Hans 
nådes tid 

Ex: solen i Hans nådes tid 

METAFORISK Ex: guds rike i kristen mytologi Ex: stormen i Hans nådes tid 

Gränsen mellan de olika typerna är naturligtvis oskarp. Bl.a. är, som 
Roman Jakobson formulerat det, de metaforiska och metonymiska mönstren 
närvarande i varje symbolisk process (1974:137). I Hans nådes tid karakteri-
seras emellertid den metaforiska symbolen stormen bl.a. av att den utgör vad 
jag kallat ett metaforiskt centrum i romanen (Söderberg 1980: 114 f.), medan 
solen kännetecknas av ytterligt få metaforiseringar och i stället härleder 
huvuddelen av sin symboliska innebörd ur en återkommande domän (ibid. 
95 f.). Att märka är dessutom att den personliga estetiska symbolen ofta ut-
nyttjar den konventionella symbolen som substrat. Detta gäller både stormen 
och solen i Hans nådes tid (jfr t.ex. de Vries 1974). 

Utanför den här ramen faller en symboltyp som jag i min avhandling (s. 
26) kallat synekdokesymbol. Denna symboltyp karakteriseras inte som de 
metonymiska och metaforiska symbolerna av en interaktion mellan olik-
artade föreställningar som väcks till liv av texten. Snarast kännetecknas den 
av just homogeniteten med allmänna föreställningsschabloner. När Angila-
gestalten i Hans nådes tid tolkas som en symbol, baseras denna tolkning 
enligt min mening i huvudsak på att hon skildras i en så markerat traditionell 
aspekt – som ett inkarnerat objekt vars skönhet gör henne både till ett åtrå-
värt mål och till ett offer för detta förhållande – att hon framstår som en 
representant för ett mytiskt kvinnobegrepp. Hon framträder alltså som en 
representant för en typ, eller som en delmängd av en mängd, vilket tillåter en 
generalisering. Generaliseringen i sin tur kan sägas vara baserad på en prin-
cip för litteraturtolkning: generalisera och maximera tolkningen av en litterär 
text med utgångspunkt i konventionellt språk och egen erfarenhet samt i 
textens restriktioner och utvidgningar så långt att texten inte falsifierar tolk-
ningen. Det är alltså inte texten som skapar sådana tolkningar utan läs-
konventioner. Vad texten gör är att framhäva vissa element, genom syntak-
tiska arrangemang som i Joycecitatet där kiasmen framhäver de röda och 
gröna elementen eller semantiska arrangemang som analogierna mellan 
Angila och stjärnorna i Hans nådes tid (jfr Söderberg 1980:85 ff.). 

De tre huvudtyper av symboler som man kan iaktta i en litterär text 
(synekdokesymbol, konventionell symbol och personlig symbol) skiljer sig 
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alltså väsentligt åt. Enligt min mening karakteriseras den realistiska roman-
en, eller den symboliska roman som ”opererar” under realismens villkor, inte 
bara av konventionella, allusiva symboler av den typ David Lodge påtalar 
utan också av synekdokesymboler (jfr Söderberg 1980:26), medan det som 
kännetecknar den mytiskt-symboliska romanen är just de personliga, litterära 
symbolerna – och symbolkomplexen (jfr Söderberg 1980:26) – som skapas i 
textflödet; att denna romantyp också utnyttjar de två andra symboltyperna 
är en annan sak. 

De tre symboltypernas distribution skiljer sig alltså något, men dessutom 
låter de sig inte studeras på samma sätt. Den personliga, litterära symbolen 
kan undersökas med utgångspunkt i en serie semantiska kopplingar i texten 
och en rad framhävande och aktualiserande grepp. Huvudnycklarna är här 
enligt min åsikt (se vidare Söderberg 1980:kap. 5): 

1. utvidgning av betydelsen genom metaforisk koppling som förbinder 
olikartade tecken till symboler 

2. expansion i texten genom metonymisk koppling som bygger ut teck-
nen och förbinder olika sådana med varandra till större komplex 

3. framhävande grepp som position, kontextart etc. 
4. aktualiserande grepp som ledmotivs- och nyckelordteknik o.d.6 

Synekdokesymbolen däremot baseras på en föreställning om representativitet 
som knappast skapas i texten, bara framhävs och hålls aktuell. Hur detta kan 
gå till har jag beskrivit i kapitel 2 i min avhandling, där jag studerar avvikel-
ser från den historiskt-realistiska framställningsformen till förmån för för-
allmänligande-mytiserande grepp. 

Den konventionella symbolen slutligen baseras på koden och verklighets-
uppfattningen. Den kräver alltså kunskap om referensramar som inte alltid är 
tillgängliga för läsaren, och det är genom allusioner på sådana referensramar 
som symbolen etableras i texten. Hur detta kan gå till har jag försökt visa i 
kapitel 3 och (delar av) kapitel 4 i min avhandling. 

Jag tror alltså med Gunnar Hansson att den estetiska symbolens betydelse 
inte styrs av några fasta konventioner – men väl av konventioner. 

En invändning mot föregående resonemang, åtminstone för den litterära, 
personliga symbolens del, är att med ett sådant synsätt som jag redovisat blir 
det svårt att dra en gräns mot metaforen.7 Den invändningen kan te sig så 
mycket mer motiverad som metaforforskare uppenbarligen är inne på samma 
tankegångar som jag. En uppsats av Erik Andersson, Metaforens mekanism 
och den semantiska representationen (1979), är ganska belysande för läget. 

                                                      
6 Tindalls enastående undersökning av den litterära symbolen (1955) gör inga sådana distink-
tioner och det har enligt min mening olyckliga konsekvenser – se min kritik 1980:24 f. 
7 Att det är svårt att avgränsa både metafor och symbol från bokstavliga uttryckssätt är en sak 
som jag redan berört; jfr även för metaforen exv. Black 1980 och för symbolen exv. Romberg 
1970:126. 
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Här demonstrerar Erik Andersson bl.a. med utgångspunkt i en passage i 
Sven Delblancs Prästkappan, där pastorsadjunkten Hermann kallas ett vand-
rande kadaver, nödvändigheten av att ta hänsyn inte bara till sakledets (pas-
torsadjunkten) inverkan på bildledet (kadaver) utan också bildledets in-
verkan på sakledet, dvs. den ömsesidiga växelverkan mellan de två termerna 
i metaforen. Erik Andersson talar här om vad vi i anslutning till hans termi-
nologi skulle kunna kalla kärntolkning (inriktade på bildledet) respektive 
ramtolkning (inriktad på sakledet). 

Ett liknande resonemang för för övrigt också Tanya Reinhart i en uppsats 
1976 apropå T. S. Eliots rader ur Prufrock’s Lovesong, ”I have seen the mer-
maids riding seawards on the waves”. Hennes motsvarande termer är fokus-
tolkning (kärntolkning) respektive vehicletolkning (ramtolkning). Genom en 
undersökning av engelska nykritikers faktiska metaforanalyser visar hon hur 
viktig vehicletolkningen (ramtolkningen) är för den tränade litteraturläsaren. 
Syftet är här detsamma som Erik Anderssons, att visa att denna tolkning för-
bisetts vid komponentanalytiska studier och att den knappast går att infoga i 
det mönstret. 

Erik Andersson tar emellertid upp också en annan förbisedd sida av meta-
foranalysen apropå en annan bild från Delblancs roman, ”På gårdsplanen 
reste sig den unga eken, skulderbred och självmedveten”. Det första bild-
ledet (skulderbred) utgår från en likhetsrelation, medan det senare bildledet 
(självmedveten) inte gör så. Här ser Erik Andersson ytterligare ett problem 
för metaforteorin och han drar följande slutsatser: ”Vi kan måhända indela 
metaforerna i paradigmatiska metaforer, som får sin motivering genom en 
tydlig likhet mellan den beskrivna företeelsen och det metaforiska uttrycket, 
och syntagmatiska metaforer, som får sin motivering genom att de vidare-
utvecklar en redan etablerad analogi. Komponentanalysen tycks vara jäm-
förelsevis väl ägnad att åskådliggöra mekanismen vid en paradigmatisk 
metafor, även om vi ovan såg att den semantiska representationen måste ut-
vidgas till en tämligen ogripbar pragmatisk encyklopedisk representation. De 
syntagmatiska metaforerna däremot kan inte beskrivas med hjälp av en iso-
lerad pragmatisk representation, utan kräver referens till ett helt nätverk av 
individer och relationer. Det förefaller nödvändigt att komplettera kompo-
nentanalysens metaforteori med en språkpsykologisk teori, som kan förklara 
hur människan associerar och lagrar information i sin hjärna, inte bara språk-
lig utan också utomspråklig information. Först då kan man nå fram till en 
bättre förståelse av de mekanismer som styr alstringen och tolkningen av 
metaforer. Dit är vägen lång, men den är kanske inte helt oframkomlig.” (s. 
281 f.) 

Erik Anderssons termer paradigmatisk och syntagmatisk utgör som jag 
förstår dem ekvivalenter till Roman Jakobsons termer metaforisk och meto-
nymisk. Därmed skulle kanske Jakobsons afasistudier och associations-
psykologernas experiment kunna bilda utgångspunkt för en del av den teori 
som Erik Andersson efterlyser. Också de olika teorierna om semantiskt och 
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episodiskt organiserade minnen (se t.ex. Nilsson 1976:118) kunde kanske 
som jag föreslagit (1980:167) vara av värde i det här sammanhanget. 

När det gäller gränsdragningen mellan symbol och metafor har en rad 
förslag framförts. Jag förbigår här sådana som uppenbarligen har ett ytterst 
begränsat värde, nämligen de som är baserade på spännvidden mellan term-
erna, parafraseringsmöjligheter o.d. Ett bättre kriterium förefaller i så fall 
den psykologiska utgångspunkten vara. Man kan tycka att den kan läsaren 
inte veta något om, men så är det nog inte: den avspeglar sig också i texten. 
Som redan Mjöberg påpekade på sin tid (1924) är metaforens utgångspunkt 
sakledet medan symbolens är ”bildledet” – eller åtminstone ett konkret ob-
jekt eller motiv. I Hans nådes tid börjar t.ex. romanen så här: ”Stormen på 
Adriatiska havet i slutet av fastan år 775”. Och den stormen är det som under 
romanens gång utvecklas till en strukturell tematisk symbol. 

Nära kopplat till det här förhållandet är också symbolens återkomst i 
texten, både som sakled och bildled, och det är detta förhållande som för-
anlett Wellek & Warrens kända distinktion: ”En bild kan framträda en en-
staka gång som metafor, men om den envist återkommer både i företrädande 
och föreställande egenskap blir den en symbol.” (1967:177). Detta synsätt 
kritiseras bl.a. av Tindall som menar att Wellek & Warren lägger allt för stor 
vikt vid upprepningen – och det kan nog vara riktigt. Men om man som 
Beardsley också fäster sig vid själva placeringen av det symboliska motivet 
och den roll som motivet har i de fiktiva personernas – och berättarperson-
ernas – värld samt dess samband med ledande texttemata så framstår Wellek 
& Warrens hållning som mera realistisk (se Söderberg 1980:23). Själv skulle 
jag emellertid just nu i stället vilja formulera de ovan nämnda företeelserna 
på ett litet annat sätt: den litterära symbolen har både en större domän än 
metaforen i det litterära verket – dess förgreningar kan i princip omfatta hela 
verket (jfr också Holmberg 1929:262, Tindall 1955:12 f., Knights 1960:136) 
– och en större relevans för dess centrala tematik. 

I och med detta påstående kan man fråga sig om det över huvud taget är 
rimligt att uppfatta den litterära symbolen som en språklig företeelse. Att så 
är fallet tycks utgöra en implicit förutsättning för många av de forskare som 
jag citerat i det föregående. Ofta hävdas också en sådan ståndpunkt explicit. 
Symbol och metafor skulle båda vara språkliga, om än olikartade element. 
Om man omfattar den åsikten, så kan meningarna i stället gå i sär beträffan-
de relationen mellan symbol och metafor. Det har ovanstående framställning 
redan givit belägg för, men också några andra hållningar skall här nämnas. 
Så menar t.ex. strukturalisten Brooke-Rose (1965:288) att metaforen inte har 
något samband med symbolen, medan t.ex. generativisten Reinhart (1980: 
not 8) tycks anta att symbolen är någon slags omvändning av metaforen. Jag 
kan inte dela dessa meningar. För det första spelar metaforen i vid mening en 
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stor roll för etablerandet och tolkningen av symboler,8 och för det andra kan 
symbolen inte betraktas som en omvändning av metaforen, bl.a. just av det 
skälet att den senare bara är en av flera byggstenar i symbolbygget. För det 
tredje – och viktigaste – finns det metaforer och symboler som inte går att 
skilja åt, nämligen de stelnade metaforerna, klichéerna, de konventionella 
idiomatiska symbolerna av typen ”han är en apa”, ”han är inne (mode-
riktig)”, ”hjässan på berget” etc. Här är det snarast en fråga om aspekt när 
man väljer term. Vill man betona uppkomstprocessen är det naturligt att tala 
om döda metaforer, vill man betona funktionen är det lika naturligt att tala 
om konventionella språkliga symboler av referenstyp 1. Typiskt nog är det 
också sådana metaforer/symboler som vållar problem i alla diskussioner om 
symbol och metafor. När Reinhart hävdar att symbolen tolkas genom en 
omvändning av metafortolkningsprocessen, så gäller det just klichéartade ut-
tryck, och den metafortyp som Brooke-Rose kallar direkt byte (för att ut-
nyttja den svenska ekvivalenten till den engelska termen) fungerar bara när 
det gäller klichéer. Det är just i sitt utnyttjande av en kliché som öppnings-
raden i Creutz’ Atis och Camilla, ”Jag sjunger om den eld som plågar och 
förnöjer” inte kan missförstås. Så fort det bildliga uttrycket avlägsnar sig 
från klichéen, så att dess referens blir skymd, får vi istället att göra med vad 
Eliot kallat ett objektivt korrelat, en ”image”, en variant av den litterära sym-
bolen. 

Den litterära symbolen är alltså enligt min mening till skillnad från meta-
foren inte någon språklig figur. Den utnyttjar språkliga figurer och relationer 
– och kan därför spåras med hjälp av dessa – men den skapas i utforskningen 
av den litterära process som bildar en värld och en text. – Eller hur skall vi 
annars tolka Aspenströms dikt? 

Som i den klara oktobernatten  
när de från norr kommande leoparderna  
genombryter horisonten  
och man samlas på torget för att bedja  
eller endast för att tyst betrakta.  
Varför spärrar ni förstädernas gator?  
Den ni väntar passerar inte förstäderna. 
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Att skriva en notis om rovfiske 

Margareta Westman  

1. Problemet 
I textlingvistiken talar man om välformade texter. Det är inget särskilt enkelt 
teoretiskt begrepp. Ty vad är det som får oss att anse ett stycke språk väl-
format eller ens att det utgör en text över huvud taget? Är välformad text ett 
allmänt begrepp eller hänger egenskapen att vara välformad och att vara text 
samman med situationen? Är detta lingvistiska begrepp eller kommunika-
tiva? 

Även om det är svårt att bestämma vad en text egentligen är finns det 
vissa villkor som allmänt betraktas som nödvändiga eller åtminstone norm-
ala och sedvanliga. För att en text skall vara en text måste det finnas vissa 
relationer mellan de olika delarna av den, och i de flesta fall skall dessa rela-
tioner vara semantiskt baserade eller motiverade. Detta semantiska nätverk 
måste organiseras eller ordnas efter någon princip för att det skall kunna få 
verbal form (se t.ex. Van Dijk 1972, s. 17–19; Schmidt 1973, s. 163; Petöfi 
1975, s. 383). 

Det som frågan här gäller är då hur vi ordnar ett visst semantiskt innehåll 
till en text och varför vi gör som vi gör. Är vissa sätt att ordna innehållet mer 
normala än andra, inom ramen för människans psykologi? Eller är den orga-
niserande principen en funktion av vissa standardsituationer? Situationer som i 
skrift tar sig uttryck som texttyper, bland vilka skribenten väljer efter sina 
kommunikativa avsikter? 

Föreställningen om en underliggande textbas – ett slags textens djup-
struktur – motiveras ibland med att vi kan göra sammandrag, översättningar 
och andra parafraser av existerande texter (t.ex. Van Dijk 1972, s. 6). Så när 
jag ville få reda på något om de strategier vi använder när vi bygger upp en 
text, fann jag det rimligt att pröva en oslipad, intuitiv metod: att låta ett antal 
personer skriva ihop ett givet innehåll till en specificerad sorts text. 

2. Material och försökssituation 
Jag tog en kort tidningsnotis om en grupp fiskare från västkusten som trålade 
strömming på ostkusten, upptäcktes av tullen, så småningom åtalades för olag-
ligt fiske och dömdes till dagsböter och till att betala för den fångade ström-
mingen: 

 

Margareta Westman: Att skriva en notis om rovfiske. I: Gunnel Källgren, Bengt Sigurd & 
Margareta Westman, Tre experiment med text. 1977. S. 73–101. © Akademilitteratur 
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TINGSRÄTTEN FÄLLDE  
FYRA FÖR ROVFISKE 

Det blev fällande domar mot de  
fyra västkustfiskare som åtalats  
för rovfiske vid Norrtälje tings- 
rätt. För samtliga blev det 40  
dagsböter. Dessutom skall de so- 
lidariskt betala 30 öre per kilo  
till kronan för den uppfiskade  
strömmingen eller sammanlagt  
6 000 kr. 

Det var i februari i år som tul- 
len kom på ett lag trålfiskare  
från västkusten som trålade ström- 
ming i Söderarms skärgård. På  
svenskt vatten är det utmed hela  
ostkusten förbjudet att ta upp  
fisk för industriändamål. 

Av de åtta västkusttrålare som  
vid tillfället infördes till  
Gräddö var det bara skepparna  
på fyra trålare som åtalades  
eftersom just deras trålsvep  
noga hade följts från tullbåten.  
(TT, Norrtälje) 

Denna korta notis analyserades och så att säga översattes till sex påståenden, 
vart och ett med någon handlande och/eller någon för handlingen utsatt (dvs. 
agent respektive patient enligt djupkasusmodellen, jfr Brodda 1973 s. 21), en 
handling, en tidpunkt och en plats. 

Påståendena var inga regelrätta kärnmeningar utan bara ganska enkla på-
ståenden. I två fall fick två nära sammanhängande handlingar följas åt i en 
mening, så att det hela skulle se någorlunda normalt ut. Dessa påståenden ord-
nades kronologiskt, med ett allmänt konstaterande på slutet. (Hela uppgiften 
som erbjöds de skrivande återges på nästa sida.) 

Vad denna uppradning av påståenden skulle föreställa var en ”acceptabel” 
textbas, det vill säga acceptabel för folk som inte är språkvetare eller ling-
vister, utan med ett normalt förhållande till språket. Dessutom fick skribent-
erna en instruktion. De ombads att skriva en tidningsnotis på grundval av de 
presenterade meningarna och att lägga märke till att det inte var nödvändigt 
att följa den kronologiska ordning som meningarna hade i uppgiften. Kanske 
borde meningarna ha presenterats i olika slumpvisa ordningar men det kunde 
ha lett till att alltför stor vikt hade lagts vid frågan om vad det hela handlade 
om och gjort alltsammans till något slags gissningslek. 
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Vid tre olika tillfällen presenterades denna uppgift för tre olika grupper av 
vuxna välutbildade personer bland vilka de flesta var vana att skriva i sitt 
arbete utan att de för den skull var journalister eller författare. 

(Grupperna bestod av en grupp kvällsstuderande i Praktisk svenska vid ett 
universitet, en grupp tjänstemän vid ett centralt ämbetsverk och en grupp 
aspiranter vid ett departement – allt som allt 65 personer.) 

Alla dessa människor skrev korta texter med det erbjudna materialet som 
underlag – huruvida dessa texter kan kallas tidningsnotiser kan naturligtvis 
diskuteras. Men man kan påstå att 64 av texterna rent intuitivt kan anses ut-
göra tidningsnotiser, även om en del är bättre och andra sämre. Den återstå-
ende texten, som skrevs av en man, liknar mer en kort skoluppsats – vilket ju 
är en artificiell texttyp. För den skribenten blev det den verkliga situationen,

Uppgift: Att sätta ihop en tidningsnotis 

Här nedan serveras ett antal fakta i tidsföljd. Skriv en tidningsnotis med hjälp av 
dem. Fakta presenteras i tidsföljd här, men det är självfallet inte nödvändigt att 
de ordnas i samma följd i notisen. 

Material för notisen 

 personer handling plats tid  

1. åtta väst- 
kustfiskare 
(=skeppare  
på trålare) 

trålade 
strömming 

Söderarms 
skärgård 

februari 
1975 

2. tullen såg trålarna  
och följde  
noga fyra av dem 

” ” 

3. trålarna fördes in till Gräddö ” 

4. de fyra av  
tullen noga  
följda trål-
skepparna 

åtalades för  
rovfiske 

Norrtälje  
tingsrätt 

november 
 1975 

5. ” fick fällande  
domar, nämligen 
40 dagsböter var  
samt måste beta- 
la 30/kg ström- 
ming eller sam- 
manlagt 6000 kr 

” ” 

6. OBS: Bakgrundsbelysning 
Längs hela svenska ostkusten råder förbud mot att fiska för industriändamål. 
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nämligen att skriva en övning i en kurs i praktisk svenska, som styrde hans 
val av texttyp, eller också hade han inte samma uppfattning om vad tidnings-
notiser är som de övriga. Betydelsen av ens uppfattning om vad för sorts text 
det är man skriver diskuteras vidare i avsnitt 5. 

3. Analysen 

3.1 Protokollen över satsatomer 

För att kunna analysera fram strategierna i de skrivna texterna blev jag tvung-
en att sönderdela de ursprungliga påståendena i mindre delar. I en omskriv-
ningsuppgift av den här typen gör inte folk så att de bara kombinerar det giv-
na materialet och använder de presenterade bitarna som de är. Man bryter 
även upp påståenden och får nya bitar att arbeta med, man drar slutsatser, 
man utelämnar vad man anser överflödigt etc. För att kunna hantera texterna 
delade jag därför upp de ursprungliga påståendena i vad som kan kallas sats-
atomer (Sigurd 1974, s. 4). 

Att plocka isär innehållet i en text till satsatomer är inte något som kan 
göras på ett enkelt odiskutabelt sätt. Man kan till exempel gå olika långt när 
det gäller att plocka fram de minsta enheterna. Uppdelningen får göras med 
hänsyn till vad man avser med den. Efter att ha läst igenom texterna delade 
jag upp de ursprungliga texterna i följande satsatomer: 

a 8 västkustfiskare trålar strömming 

b trålningen sker vid Söderarm 

c trålningen sker i februari 1975 

d tullen upptäcker de 8 västkustfiskarna 

e tullen följer efter 4 av fiskarna 

f tullen för in de 4 fiskarna till Gräddö 

g de 4 fiskarna åtalas för rovfiske 

h åtalet äger rum i november 1975 

i  de 4 fiskarna får fällande domar (döms för rovfiske) 

j  de 4 fiskarna döms att betala 40 dagsböter 

k de 4 fiskarna döms att betala 30 öre/kg strömming = 

sammanlagt 6 000 kronor 

l  fiske för industriändamål är förbjudet 

m förbudet (i atom 1) gäller ostkusten 

n fria tillägg ur egen fatabur 

För var och en av de 65 texterna upprättades ett protokoll som visar i vilken 
ordning dessa satsatomer förekommer i texten. (Ett sådant protokoll över text-
en i den tidningsnotis som låg till grund för det hela återges i bil. 1 efter 
texten.) Klart implicerade fakta räknades som förekomster av den satsatom 
som implicerade dem. Till exempel nämnde åtskilliga av skribenterna de fyra 
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fiskare som klarade sig undan; detta har registrerats som en förekomst av 
atom e ovan. De fria tilläggen är av en annan karaktär, de består av kommen-
tarer och fritt påfunna yttranden, som citerade uttalanden från fiskarnas fack-
förening och liknande. 

3.2 Val av startpunkt och val av slutpunkt 

När alla 65 texterna var protokollförda jämfördes först deras val av start-
punkt. Här bör observeras att med startpunkt menas det allra första om-
nämnandet i texten – vare sig detta sker i en mening, en sats, en nominal- 
fras eller en adverbialfras. Valen av startpunkt visas i diagram 1. 

 

Det syns tydligt i diagram 1 att valet av startpunkt inte skedde slumpartat. 
Närapå varannan text (31 av 65) började med atom i, den fällande domen, 
som det första som nämndes. Det därnäst populäraste valet var atom c, tid-
punkten för trålningen (11 texter). Det tredje valet var atom g, åtalet (7 text-
er). Värt att lägga märke till är att ingen började med vare sig atom e (tullen 
följer efter 4 fiskare) eller med atom j (domen på 40 dagsböter). 

Jag registrerade också valen av slutpunkt. De framgår av diagram 2. 
Också i fråga om valet av slutpunkt finns överensstämmelser mellan text-

erna. De flesta (37 personer) valde att avsluta sin text med atom k (straffet 
att betala 6 000 kronor). Ingen annan slutpunkt hade valts av fler än 5 per-
soner. Och ingen valde att avsluta sin text med atom a, b, c, d eller g. 

När jag studerade texterna och protokollen fick jag intrycket att texterna 
på försök kunde grupperas efter hur de började, vilket föreföll ha större be-
tydelse för strategivalet än valet av avslutning hade. 

En grupp skulle då bestå av dem som började med någon av de sex första 
atomerna på listan, dvs. med någon av de händelser som utspelade sig i feb-
ruari (trålningen, dess plats, dess tidpunkt, upptäckten, förföljandet, inför-
andet). Detta gjorde 17 texter (jfr diagram 1). 



Att skriva en notis om rovfiske 
 

98 

 

Nästa grupp skulle bestå av dem som började med atom g eller h (åtalet 
eller dess tidpunkt). Gruppen bestod av 10 texter. 

Den tredje gruppen skulle vara de texter som började med atom i, j eller k 
(domen och påföljderna). Den gruppen var störst, 33 texter. 

Den fjärde gruppen slutligen, skulle bestå av dem som började med lag-
budet, atom g eller h. Det gjorde bara fyra personer, men det finns en väsent-
lig skillnad mellan den startpunkten och de andra eftersom förbudet som så-
dant inte ingår i själva historien. 

Den återstående texten av de 65 var den redan nämnda skoluppsatsen. 
Den texten börjar på egen hand och det är inte förrän i andra stycket som det 
givna materialet börjar användas. Cirka hälften av den texten utgörs av egna 
fria funderingar. Sådant förekommer i flera av de andra texterna också men 
aldrig i samma utsträckning. Denna fria uppsats hålls utanför den följande 
diskussionen. 

De här fyra grupperna skulle, fortfarande på försök, kunna delas in i en 
kronologisk (med det första först), två emfatiska (med det viktigaste först) 
och en resonerande (med ett grundläggande villkor först) grupp texter. Den 
grupperingen skulle då tjäna som bas för vidare analys. 

3.3 Användningen av satsatomerna 

En sak som stod klar redan när jag först läste igenom texterna var att skrib-
enterna inte bara hade tagit de givna påståendena och ordnat om dem i någon 
rimlig följd. Detta blev ännu tydligare när protokollen över satsatomerna var 
färdiga. Protokollen visade inte bara följden av satsatomerna i varje text utan 
också hur många gånger varje satsatom hade använts. Det hände att en atom 
upprepades och att en annan utelämnades, och detta kunde kanske ha något 
att göra med vilken strategi som valts. 
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I boken The thread of Discourse säger Joseph Grimes (1975, s. 257): 
”Different kinds of discourse seem to select different kinds of information 
around which to organize the rest.” I mitt experiment var skribenternas möj-
ligheter inte så stora och man kan knappast tala om olika slags texter (”diffe-
rent kinds of discourse”). Men ändå skulle antalet gånger en satsatom nämn-
des i de olika grupperna kanske kunna ge en antydan om strategiska skill-
nader. 

I diagram 3 visas hur många gånger varje satsatom nämns, i var och en av 
de fyra grupperna. 

 

Det framgår ganska tydligt av diagram 3 att den andra och tredje gruppen 
liknar varandra. De texter som börjar med åtalet eller med domen nämner 
sammanlagt domen oftast – vilket syns på kurvornas höjdpunkter vid sats-
atom i. Båda dessa grupper har sin andra höjdpunkt vid satsatom b (platsen 
för trålningen, dvs. Söderarm). Båda grupperna nämner atom k (de 6 000 
kronorna) mycket oftare än atom j (de 40 dagsböterna). 

Grupp ett, de texter som börjar med någon av händelserna i februari, 
nämner att tullen förde in trålskepparna – eller grep dem – oftare än någon 
annan satsatom, dvs. höjdpunkten i diagrammet ligger vid satsatom f. I den 
här textgruppen nämns den fällande domen (atom i) ungefär lika ofta som 
straffet att betala 6 000 kronor (atom j) och som de 40 dagsböterna (atom k). 

Den fjärde gruppen, de texter som började med förbudet, är så liten att det 
är svårt att urskilja några klara val. 

Det bör dock framgå av diagram 3 att i alla textgrupperna upprepades och 
uteslöts satsatomer, även om det också förekom enstaka skribenter som i 
sina texter använde varje satsatom en gång och inte gjorde några tillägg – 
dessa skribenter utgjorde dock en minoritet. 
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Denna enkla räkning av antalet gånger en satsatom nämns tycks antyda 
likheter och skillnader mellan olika strategier. Men jag hade också ett in-
tryck att den form som innehållet i en satsatom fått, dvs. valet mellan huvud-
sats, bisats, adverbialfras och nominalfras också i viss mån markerade dess 
vikt i texten. Därför noterade jag för varje text och textgrupp hur många 
gånger som varje satsatom uttrycktes i en huvudsats. Härvid avgjordes ett 
par knepiga fall enligt följande. Vid emfatisk omskrivning ansågs endast den 
del av meningen som låg utanför relativsatsen såsom utgörande huvudsats. 
När samma subjekt uppträdde med koordinerade verbalfraser räknades end-
ast det första verbet och subjektet som huvudsats. Den konstruktionen upp-
trädde framför allt på två ställen i historien: ”fick syn på och följde...” och 
”åtalades och dömdes”. 

Eftersom det redan av undersökningen av själva omnämnandet av sats-
atomerna (diagram 3) framgått att grupperna två och tre visade så stora lik-
heter lade jag samman dem till en grupp. Den lilla grupp fyra, de texter som 
startade med förbudet, borde också slås ihop med någon annan grupp av 
praktiska skäl. Protokollen över dessa fyra ”resonerande” texter visade att 
själva historien ofta relaterades i kronologisk ordning, så därför ansåg jag det 
rimligast att slå ihop dessa texter med den kronologiska grupp ett. På detta 
vis uppstod två huvudgrupper av texter: de kronologiska (inklusive de reso-
nerande) och de emfatiska. 

I diagram 4 och 5 visas i vilken utsträckning vardera av dessa grupper 
dels nämner satsatomerna, dels låter dem konstituera huvudsatser. Eftersom 
de två grupperna är olika stora är skalorna i diagrammen också olika så att 
man lättare skall kunna jämföra förhållandena. 

För bägge grupperna skiljer sig kurvan för huvudsatserna från kurvan som 
visar rent omnämnande. Men dessa båda linjer följs åt mer i de emfatiska 
texterna än i de kronologiska. Man kan lägga märke till hur satsatom d (upp-
täckten) hanteras i de kronologiska texterna (diagram 4). Den nämns inte så 
särskilt många gånger, men som utsaga i en huvudsats är den en av de allra 
mest frekventa. Det står också klart att åtalet (satsatom g) är jämförelsevis 
betydelsefullt i den kronologiska textstrategin. Praktiskt taget varje gång det 
nämns så görs det till en huvudsats, till och med oftare än domen blir till 
huvudsats. I de emfatiska texterna däremot betonas åtalet mycket mindre och 
domen mycket mer – jämför satsatomerna g och i i diagram 4 och 5. 

Naturligtvis finns det också likheter mellan de två grupperna. Satsatomer-
na b, c, h och m konstituerar i regel inte huvudsatser, trots att de nämns gan- 
ska ofta i båda grupperna. Det är dessa satsatomer som har sänkningarna i 
huvudsatskurvorna. Vad de innehåller är nämnandet av plats (b, m) och tid-
punkt (c, h). Men det finns ett undantag mot regeln att tid och plats inte görs 
till huvudutsaga i en huvudsats och det är satsatom c i den emfatiska text-
gruppen. Så ofta som fjorton gånger har februari 1975 gjorts till huvudutsaga  
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i en huvudsats i emfatiska texter. Det här förhållandet undersöktes mer nog- 
grant och det befanns bero på bruket av emfatisk utbrytning i dessa texter 
(bruket av emfatisk omskrivning eller utbrytning diskuteras vidare i avsnitt 4
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nedan). En tidsangivelse som huvudutsaga i en huvudsats påträffades en 
enda gång i de kronologiska texterna. Meningen löd: ”Detta hände i februari 
1975.” Det intressanta är att den texten – som började med den citerade 
meningen – var skriven av den ende av alla skribenterna som inte är infödd 
svensk. 

De här skillnaderna mellan textgrupperna kan kanske anses antyda vissa 
skillnader mellan strategier med avseende på vilka satsatomer som betonas 
och förhållandet mellan olika satsatomer. 

3.4 Den linjära följden 

Så här långt kan läsaren möjligen ha fått uppfattningen att de 65 skribent-
erna, med det enda undantaget, betedde sig enhetligt och efter att ha valt en 
av två tre strategier följde den strategin på ett likartat sätt. Så var det natur-
ligtvis inte. Det finns variationer inom grupperna. 

I protokollen markerades ju inte bara hur många gånger varje satsatom 
användes i varje text utan också i vilken ordning de förekom i texten (jfr 
exemplet på ett protokoll i bil. 1 till denna uppsats). Att på ett klargörande 
sätt redovisa alla dessa olika följder av satsatomerna är inte praktiskt möjligt. 
Det finns dock vissa observationer som kan vara av betydelse för resone-
manget. 

Det är helt klart att satsatomerna såsom de har atomiserats i listan är olika 
starkt beroende av varandra, de tenderar att uppträda i klungor på två tre sats-
atomer. Dessa klungor återspeglar naturligtvis ofta de ursprungliga påstå-
endena som skribenterna fick att utgå från, men de gör inte alltid det. 

Den linjära organisationen i texterna skulle alltså kunna analyseras på två 
nivåer. Den första nivån skulle då vara följden av klungor och den andra 
nivån skulle vara följden av satsatomer inuti klungorna. 

Men de två nivåerna är inte helt åtskilda. Det mest talande exemplet i 
texterna är det sätt som atom i (den fällande domen) uppträder på. Det var 
den satsatom som nämndes oftast i de emfatiska texterna. I dessa 43 texter 
förekom satsatomföljden i – j – k (fällande domen – dagsböterna – 6 000 
kronor för strömmingen) hela 23 gånger, dvs. i drygt varannan text. I de 
kronologiska (och resonerande) texterna var denna satsatomföljd till och 
med ännu vanligare, den förekom i 17 av 21 texter. 

Det såg alltså ut som om det ”normala” sättet att fortsätta från satsatom i 
skulle vara att välja atom j och därefter atom k. Men för jämförelse under-
sökte jag särskilt de första meningarna i de texter som började med den 
fällande domen. Såsom redan har visats i diagram 1 var det hela 31 texter 
som började så. I den positionen tycktes valet av fortsättning vara mycket 
friare, vilket visas i tabell I. 

Variationerna i tabell I tycks peka på att det finns en verklig skillnad mel-
lan början av en text och texten för övrigt. Det ser ut som om skribenterna 
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har ansett det viktigt att fixera tidpunkten för domen när de inledde sin text 
med den. Ty när domen har fått inleda texten har fler personer valt att låta 
den följas direkt av händelserna i februari än av påföljderna. 

Nu framgick det av diagram 2 att de allra flesta texterna slutade med på-
följderna. För dem som började med domen tycks två vägar ha erbjudit sig. 
Antingen gick de tillbaka i händelseförloppet och arbetade sig fram till dom-
en och upprepade detta faktum denna gång följt av påföljderna, eller också 
arbetade de sig fram till åtalet och hoppade därifrån direkt över till påföljd-
erna. Det här problemet, att få tillbaka en historia till utgångspunkten har 
observerats och diskuterats av Grimes (1975, s. 267). 

Den här skillnaden mellan början av en text och texten för övrigt gäller 
bara för vissa av satsatomerna. 

Tabell I 

Hur satsatom i (den fällande domen) följs när den inleder en text 

 Satsatomföljd antal texter 

i – a (trålningen)   1 
i – b (trålningsplats)   3 
i – c (trålningstidpunkt)   2 
i – d (upptäckten)   3 
i – e (förföljandet)   0 
i – f (införandet)   1 
i – g (åtalet)   2 

i – h (åtalets tidpunkt = domens) 12 
i – j (dagsböterna)   5 
i – k (betaln. f. strömmingen)   1 
i – 1 (förbudet)   0 

i – m (förbudets geogr. räckvidd)   1 

  31  

De första tre satsatomerna på listan bildar normalt en klunga och ofta 
ingår också atom d i den klungan (a – trålningen, b – dess plats, c – dess tid-
punkt, d – upptäckten). Den vanligaste linjära följden för dessa satsatomer är 
c – a – b, några gånger d – c – a – b. Kombinationen c – a – b förekommer i 
de emfatiska texterna 14 gånger och i de kronologiska (och resonerande) 10 
gånger. Det är den vanligaste följden av dessa satsatomer i båda textgrupp-
erna. Åtta kronologiska texter inleds med den kombinationen. För den sats-
atomklungan finns det alltså ingen skillnad mellan början och övrig text. De 
därnäst vanligaste följderna av dessa satsatomer är a – b – c och c – d – a –b 
som båda förekommer 9 gånger var. 

Jag undersökte också hur satsatom f (införandet) omgavs i texterna, efter-
som det var den satsatom som nämndes oftast i den kronologiska textgrupp-
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en. Endast tre texter inleddes med den, så det går inte att jämföra dess an-
vändning i början och övrig text. I båda textgrupperna var satsatom e (för-
följandet) den vanligaste föregångaren till satsatom f. Kombinationen e – f 
förekom 33 gånger i de emfatiska texterna och 16 gånger i den andra grupp-
en. (Här kan vara värt att observera att satsatomerna e och f båda konstitu-
erar en handling och att de var åtskilda i de ursprungliga påståendena.) 

Men medan alltså valen av satsatom att föregå satsatom var enhetliga, så 
var valen av efterföljare åt satsatom f desto mer varierande. De visas i tabell 
II. 

Tabell II 

Hur satsatom f (införandet till Gräddö ) följs i de två textgrupperna 

 Satsatomföljd förekomst i  
emfatisk text 

förekomst i  
kronologisk text 

f – a (trålningen)   0   0 
f – b (tråln.plats)   0   1 
f – c (tråln.tidpunkt)   1   0 
f – d (upptäckten)   0   0 
f – e (förföljandet)   5   1 
f – g (åtalet) 10 10 

f – h (åtalets tidpunkt)   5   6   
f – i (domen)   3   3 
f – j (dagsböterna)   2   0 
f – k (betaln. f. strömming)   1   0 
f – 1 (förbudet)   3   0 

f – m (förbudets  räckvidd)   1   0 

f – n (eget tillägg)   7   1 

  38  22  

Naturligtvis finns det en viss tendens att låta införandet (och det däri im-
plicerade gripandet) omedelbart följas av åtalet, i synnerhet gäller detta i de 
kronologiska texterna. Men det näst vanligaste valet i de emfatiska texterna 
bör observeras. Det inträffade hela 7 gånger att ett fritt personligt tillägg fick 
följa just på omnämnandet av införandet till Gräddö. 

Det har antagligen framgått av denna uppsats att dessa små texter är orga-
niserade och även att skribenterna har ordnat de hophållna klungorna av sats-
atomer efter vissa mönster. Det finns emellertid en klunga som uppträder 
mycket mera fritt än de övriga. Den tycks inte ha bara ett par rimliga eller 
normala ställen att uppträda på i historien. Denna klunga är naturligtvis den 
som består av satsatomerna 1 och m (förbudet och dess räckvidd). Den inre 
ordningen mellan 1 och m är lika ofta 1 – m som den är m – l, när förbudet 
över huvud taget nämns. Men vad som är intressant är vilken plats som 
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skribenterna har valt att plocka in förbudet på, när de nämner det. De ”reso-
nerande” texterna kallas just så därför att de började med förbudet, men detta 
gäller bara 4 texter. I fråga om alla de övriga texterna finns det inga särskilt 
ofta valda platser i satsföljden, förbudet plockas in praktiskt taget var som 
helst. Bland de emfatiska texterna är det 32 som alls nämner förbudet. Och i 
dessa 32 texter finns 24 olika kombinationer av föregångare och efterföljare 
till de två satsatomerna som rör förbudet. Det vanligaste valet har valts bara 
5 gånger och det är denna följd: trålningen – förbudet – förföljandet. Ingen 
annan kombination har valts mer än 2 gånger. Detsamma gäller de kronolog-
iska texterna: fler än två personer placerar inte någonsin in förbudet på sam-
ma plats. 

4. Övriga textuella egenskaper 

4.1 Länkande uttryck 

Texterna undersöktes i några andra avseenden också. Man kunde tänka sig 
att om de olika valen av startpunkt innebar skillnader i textstrategi, så kunde 
en sådan skillnad också visa sig i bruket av språkliga länkande uttryck. 

Uttryckliga språkliga länkar som tjänar till att ange hur händelser eller ut-
sagor förhåller sig till varandra, är till exempel satsadverb, konjunktioner 
och fria prepositioner. Vad de uttrycker är ofta tidsförhållanden, logiska för-
hållanden och kontrasterande förhållanden. (Av praktiska skäl görs här den-
na förenkling. Den intresserade hänvisas till Enkvist 1974, s. 191–196 och 
till Grimes’ diskussion om retoriska predikat, 1975, s. 207–209.) Exempel på 
dessa kategorier skulle då vara sedan, för att och trots. 

Men de här enkla kategorierna täcker inte alla fall, vilket står klart för en 
när man jämför olika texter som skrivits på samma utgångsmaterial. Även 
verbalfraser och nominalfraser kan få en länkande funktion i texter. I denna 
undersökning inkluderades därför några få fall av uttryck som och detta 
innebär och fick sitt efterspel. 

De länkande uttrycken i texterna noterades och delades in i sådana som 
uttrycker förhållanden i tiden (temporala), förhållanden av logisk eller reso-
nerande natur och övriga. Den sistnämnda gruppen bestod av ord som dess-
utom, vidare, också, dock. 

Dessa funktionellt indelade länkuttryck räknades och bruket i de två text-
grupperna jämfördes. Det visade sig då att det faktiskt inte fanns någon skill-
nad i bruket av uttryck som anger temporala eller logiska förhållanden. Inte 
bara inte signifikanta skillnader utan inga skillnader alls mellan de två text-
grupperna. Däremot var sådana uttryck som anger tillägg eller kontrast en 
aning vanligare i de emfatiska texterna. De faktiska siffrorna visas i tabell 
III. 
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Såsom framgår av tabell III ledde inte olikheterna i val av startpunkt till 
olikheter i antalet länkande uttryck. Inte heller kan man konstatera några 
säkra skillnader i valet mellan olika kategorier av länkande uttryck. 

Tabell III 

Bruket av länkande uttryck 

Textgrupp log. uttr. temp. uttr. övr. uttr. 

kronol./reson. 
= 21 texter 

15 20   4 

emfatiska 
= 43 texter 

31 38 16 

4.2 Sättet att introducera personer och företeelser (textens referenter) 

Nästa textuella egenskap som undersöktes var sättet att introducera personer 
och företeelser i texten. Jag hade en misstanke att den valda textstrategin på 
något sätt borde ha betydelse för huruvida perso§nerna och händelserna i 
historien introducerades i bestämd form eller med hjälp av en nödvändig 
relativsats, dvs. om de antogs som kända (presupponerades) eller inte. 

Det här problemet diskuteras av Van Dijk (1972, s. 42–59). Han hänvisar 
till Karttunen och gör följande generella påstående: ”If a noun (noun phrase) 
applies to a discourse referent it may regularly be made definite in the sen-
tences which follow. Its initial introduction, however, if no specific prag-
matic conditions are fulfilled (see below) is indefinite.” (1972, s. 44) Man 
kan också jämföra vad Östen Dahl säger om detta (1976, s. 41): ”The dis-
tinction between KNOWN and UNKNOWN concepts is above all relevant for 
the choice between definite and indefinite noun phrases”. 

I det här fallet kunde greppet att introducera personer och händelser så-
som kända användas om västkustfiskarna, åtalet, den fällande domen, på-
följderna och förbudet mot industriellt fiske. Att använda den bestämda for-
men om tullen är ju alltid nödvändigt. 

Till en början fann jag inga skillnader i det här avseendet mellan text-
grupperna. Men sedan insåg jag att det borde vara praktiskt och pragmatiskt 
– inte teoretiskt – omöjligt att börja historien från början och ändå intro-
ducera fiskarna som om de vore kända, och trots det så tycktes man ha gjort 
just så i fem av de kronologiska texterna. Detta borde innebära att de text-
erna började ungefär så här: 

De åtta västkustfiskarna trålade strömming 
i februari i Söderarms skärgård. 

Men så började naturligtvis ingen text. En sådan början är inte rimlig såvida 
inte dessa personer hade varit de enda fiskarna på västkusten (och sålunda 
identifierats åv benämningen). De kunde också ha introducerats på detta vis 
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om de hade varit till exempel huvudpersoner i nyheterna i massmedierna en 
tid och nu hade givit sig ut på ett nytt verksamhetsområde. – Ett annat sätt att 
introducera dem som kända skulle ha kunnat se ut så här: 

Trålade strömming i februari vid  
Söderarm gjorde de fyra fiskare  
som igår fick fällande domar i  
Norrtälje tingsrätt. 

Men en sådan formulering verkar egendomlig, och ingen skrev heller någon-
ting i den stilen. Vad de fem kronologikerna hade gjort var att börja med 
trålningen i en nödvändig relativsats som ett medel att identifiera fiskarna, 
ungefär så här: 

De fyra fiskare som trålade  
strömming vid Söderarm i  
februari fick igår fällande  
domar i Norrtälje tingsrätt. 

Så för att uttrycka sig mer exakt kan man säga att dessa kronologiker var 
pseudo-kronologiker i sitt val av inledning till texten. Deras inledande men-
ing var praktiskt taget samma inledningsmening – fast i omvänd ordning – 
som den som användes som utgångspunkt i vissa av de emfatiska texterna, 
ungefär så här: 

Domen föll igår i Norrtälje  
tingsrätt mot de fyra fiskare  
som trålade strömming  
vid Söderarm i februari. 

Bortsett från dessa fem kronologiska eller pseudokronologiska texter tycktes 
det alltså finnas en verklig skillnad i sättet att introducera textens referenter, i 
synnerhet i fråga om fiskarna. Om man väljer att börja berätta en historia vid 
den mest dramatiska punkten, kan man använda någon händelse ur det tidig-
are skeendet till att identifiera de agerande med, som en textuell presupposi-
tion (med textuella presuppositioner menar jag sådana som har klart språk-
ligt uttryck, alltså inte pragmatiska eller situationella, jfr Brodda 1976, s. 
73). Det sättet att skriva är ganska vanligt i tidningsspråk. När man under en 
tidsperiod kontinuerligt skall ge rapporter om en serie händelser, måste man 
för varje gång skriva så, att både de som vet vad som har hänt fram till ”nu” 
och de som inte vet det, kan läsa texterna. För att klara det här dubbla syftet 
kan man använda textuella presuppositioner. 

Men att introducera till exempel personer på det andra sättet, dvs. identi-
fiera dem i ett tidigt skede av historien – när man börjar från början – med 
hjälp av något som hände dem senare, det är inte vanligt i nyhetsartiklar. Det 
är ett helt annat knep som används i helt andra sammanhang och fyller andra 
funktioner: 
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Den lilla flickan som slukades av vargen  
hade fått en röd luva av sin mormor. 

Pojken som senare skulle skriva Vårt språk  
ville inte dricka upp sin mjölk. 

Det råder en klar kommunikativ skillnad mellan att tala om vad som senast 
har hänt och att ta det för givet. 

4.3 Bruket av emfatisk utbrytning 

Ytterligare ett språkligt drag undersöktes: bruket av emfatiskt utbrytning. 
Allt som allt fanns det 17 fall av detta. Och alla dessa förekom i texter som 
började med domen eller med åtalet, dvs. emfatiska texter. De kronologiska 
(inklusive de resonerande) texterna innehöll inte ett enda fall av emfatisk ut-
brytning. Vad kunde skälet vara till detta? 

Återigen tycks det vara frågan om att organisera textens innehåll i sådant 
som (man låtsas) redan är känt respektive okänt. Om man börjar med följd-
erna, resultaten eller det som inträffade sist, måste man finna en bro tillbaka 
till det som ledde fram dit. Ett sätt att överbrygga är just att använda em-
fatisk utbrytning. I det här fallet tog åtskilliga av emfatikerna språnget till-
baka till historiens början genom att bryta ut tidpunkten för trålningen och 
presupponera själva fisket (jfr Kiefer 1976, s. 169), ungefär så här: 

(Fyra västkustfiskare fick igår fällande  
domar vid Norrtälje tingsrätt.) 

Det var i februari i år som tullen upptäckte  
åtta fiskare som trålade strömming vid Söder- 
arm etc. 

Det är just det här sättet att bryta ut tidpunkten som förklarar den skenbara 
orimligheten i diagram 5, där det framgick att satsatom c (trålningens tid-
punkt) konstituerade huvudutsaga i huvudsats i så många fall som 14 i de 
emfatiska texterna. Platsen där trålningen ägde rum fokuserades inte någon 
gång på detta sätt, inte heller någon annan tidpunkt eller plats. Det tycks 
alltså som om tid snarare än plats är det som framhålls i den här sortens text. 
Om det förhåller sig så stämmer detta bra med att tidsadverbial oftare än 
platsadverbial utgör fundament i svenska meningar (jfr Westman 1974, s. 
151 och 160 i fråga om skriftlig bruksprosa och Jörgensen 1976, s. 102 i 
fråga om olika slags talad svenska). 

Det här sättet att organisera informationen skulle alltså kunna anses till-
höra kontinuerlig rapportering: en fällande dom förutsätter (semantiskt eller 
pragmatiskt?) något slags brott och också en upptäckt av detta brott. Vissa av 
dem som läser en sådan här tidningsnotis känner antagligen till en del av de 
föregående händelserna och många andra läsare gör inte det. Detta informa-
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tionsdilemma kan då lösas genom att man använder tydliga textuella pre-
suppositioner – hela den nödvändiga bakgrundshistorien kan berättas som 
om den vore känd, dvs. i formuleringar som ”det var … som”. För de flesta 
läsarna är säkerligen sådan presupponerad information i själva verket ny. 

Man skulle väl kunna fråga sig om inte detta sätt att presentera informa-
tion är ganska vanligt också utanför tidningarna. En stor del av vårt tal och 
vårt skrivande ingår som delar i en kontinuerlig process, och varje gång man 
säger eller skriver något måste man etablera en utgångspunkt. För att fixera 
denna utgångspunkt kan man då använda ett par förklarande textuella pre-
suppositioner och därefter gå vidare med det man vill få sagt. 

Denna strategi är bara skenbart motsatt den allmänna direkta metoden att 
börja med den givna, kända informationen och lägga till den nya, okända (jfr 
Dahl 1976, s. 38). När man undersöker textstrategier måste man kanske 
räkna med möjligheten att de uttryckta textuella presuppositionerna inte bara 
är till för att påminna läsaren om vissa företeelser utan faktiskt för att över-
föra för budskapet väsentlig information om händelser, processer och till-
stånd: Vad Sandulesco (1976, s. 213) kallar ”the balance between assertion 
and presupposition” har både en funktionell och en formell sida. Och jag tror 
att Östen Dahl (1976, s. 49) har rätt när han tolkar ett citat från Grice, ”Do 
not make your contribution more informative than is required”, såsom syft-
ande på information i form av direkta påståenden (– förutsatt att lag har 
tolkat Dahls ”propositional information” rätt!). 

5. Slutkommentar 
Man kan ställa sig frågan om ett sådant här experiment alls har något att 
säga. Jag tror att det har det av följande skäl. 

Eftersom vi tillägnar oss skrivkonsten genom planerad inlärning och inte 
utan vidare besitter den vid en ålder av 8, 15 eller 31 år, så får vi en viss 
vana vid artificiella situationer. När vi skall skriva något försöker vi erinra 
oss ”hur man brukar göra”. Betydelsen av texttyper och föreställningen om 
textmönster betonas av bland andra Van Dijk (1972, s. 5, 275), Schmidt 
(1973, s. 130, 163),och Gülich & Raible 1975. 

Denna föreställning om texttyp är i allmänhet starkare, tror jag, när vi 
skriver än när vi talar. (När man skriver måste man göra klart för sig vilka 
intentioner man har redan i första omgången – det kanske inte kommer några 
fler tillfällen. När vi samtalar kan språkspelet byta inriktning mycket snabbt 
och deltagarna kan ändra sina strategier allteftersom turerna växlar.) Be-
greppet texttyp eller textmönster har både social och kommunikations-
ekonomisk betydelse. Det sociala värdet ligger i att läsaren känner igen att 
texten tillhör en viss typ och därför bör vara avsedd att fylla en viss kommu-
nikativ funktion. Det kommunikationsekonomiska värdet ligger i att skrib-
enten har en ide om hur en viss sorts text brukar se ut. Och utan att nöd-
vändigtvis känna till vilka speciella språkliga drag man brukar använda i den 
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särskilda texttypen, så kan han imitera och sikta in sig på typen som helhet, 
så länge hans föreställning om texttypen inte står i direkt strid med hans 
syften. 

De här textmönstren är mer eller mindre fasta, och det tvång de utövar 
kan variera från texttyp till texttyp. Detta mönstertvång hos en texttyp 
innebär inte utan vidare att texttypen är formell i betydelsen traditionell-
högtidlig-konventionell-stel. Textmönsters inverkan är mer generell. Vi har 
en benägenhet att skriva som man ”skall” skriva och som vi har sett det 
göras; och det är då inte så mycket en fråga om t.ex. välformade meningar, 
vilket jag tror är ett mindre bekymmer. Mycket viktigare är sådana problem 
som hur man börjar, hur man fortsätter och hur man avslutar hela texten. (Ett 
intressant exempel på hur ganska fasta textmönster snabbt kan uppstå har 
visat sig i spalten Brev till B.O. (=barnombudsmannen) i kvällstidningen 
Expressen. Nästan alla brev inleds med ”Hej B.O.” och därefter följer 
mycket ofta någon variant på formeln ”Jag är en tjej på 10 vårar/höstar”. – 
Se Textbilaga till Svartholm 1974 och tidningen Expressen, någon vecka.) 
Naturligtvis vill jag inte påstå att textmönstren bara skulle vara sociala 
konventioner – de har i allmänhet en funktionell motivering, men det är inte 
säkert att den motiveringen är fullt giltig varje gång ett visst mönster tar sig 
uttryck i en text. 

Ju mindre van vid situationen och texttypen en skribent är, desto större är 
hans behov av ett mönster, vare sig han har någon föreställning om ett sådant 
eller inte. Detta tror jag var vad som visade sig hos de två grupperna i mitt 
experiment. De emfatiska texterna låg närmare den textutformning som den 
ursprungliga tidningsnotisen hade, de kronologiska texterna följde ett mer 
allmänt mönster. 
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Chronschough på kommunalstämman 
Hur folket erövrade ett offentligt språk för hundra år 
sedan 

Olle Josephson 

Det här ska handla om kommunalstämmor och hundskatt. Men låt oss börja 
med kärleken. 

Försmådda friare är ett klassiskt litterärt motiv. Berömdast i svensk litte-
ratur är nog stackars ingenjör Planertz som får korgen av den skira fabrik-
örsdottern Märta Avik i Birger Sjöbergs Kvartetten som sprängdes 1924: 

Jag har länge sökt mig en följeslagerska genom livet och har efter sorgfällig 
prövning icke kunnat finna någon, som jag anser vara så intagande och därtill 
i övrigt så passande som fröken Märta. Jag har anledning förmoda, att ni upp-
tar denna min fråga på rätta sättet. 

Planertz är inte först ut. Tjugo år tidigare låter August Bondeson sin folk-
skollärare John Chronschough pröva lyckan hos Nilla, dotter till den väl-
beställde Petter Jönsson i Boarp. Chronschough vänder sig först till fadern, 
”Fläbben i Boarp”, och går direkt på väsentligheterna: 

Min årsinkomst, d.v.s. lönen, är visserligen ännu ej så stor, att jag kan göra 
anspråk på den högsta medborgerliga utmärkelsen, att blifva riksdagsman, 
men den dagen och den stunden torde för oss lärare icke vara långt aflägsen, 
då vi genom obrytlig viljekraft och energi genom statens eget rättmätiga bi-
stånd kämpat oss fram äfven till den inkomst, som svarar emot en sådan ut-
märkelse. Men min årslön är dock för närvarande icke sämre, än att den, med 
sparsamhet och omtanka, bör kunna räcka för underhållet af en familj. 

Nilla föredrar dock Sven på Lyngen. 
Både Chronschough och Planertz är uppkomlingar som gör sig löjliga 

inför den tillbedda och inför sina mer bildade läsare. Löjligheten kommer av 
språkbruket. De använder en kanslispråksartad utredningssvenska, ett offent-
ligt språk, för att uttrycka det mest privata och personliga, och så kan man 
inte tala om kärleken. 

Eller kan man inte? Låt oss gå till ”protokoll fört vid diskussionsövning 
den 17 februari 1915” vid Örebro Läns Folkhögskola i Kävesta. Vinter-
kursens elever, 25 bondsöner kring 20 år, håller en av sina många diskus-
sionsövningar. Ämnet: ”Vilka fordringar bör man ställa på en följeslagarinna 
genom livet?” 

Olle Josephson: Chronschough på kommunalstämman. I: Svenskan i tusen år. Glimtar ur 
svenska språkets utveckling. Red. Lena Moberg & Margareta Westman. 1996. S. 123–141. 
© förf. + Svenska språknämnden + Norstedts Ordbok AB (Norstedts Förlag AB)  
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Rydberg tyckte att den tanken att skaffa sig en följeslagarinna uppstår i rätt 
unga år, så man skulle hinna utse en som har de bästa egenskaperna. 

Arvid Sjölund tyckte att hon skulle vara stor och kraftig så hon kunde bi-
träda vid varjehanda göromål. 

Georg Karlsson bemötte den föregående talarens yttrande angående stor-
leken, att den spelade nog ingen viktigare roll, utan fastmer hur hon kunde 
sköta ett hem. 

Kand. Netz [läraren] framhöll att frågan vore mycket allvarsam, så att den 
borde diskuteras med eftertanke. Tal. yttrade, att ju större krav man ställer på 
en kvinna, desto större fordringar bör man ställa på sig själv. Vidare framhöll 
talaren, att rikedom ej bör spela någon viktig roll, utan om äktenskapet är 
grundat på verklig kärlek kunde det nog bli lyckligt även under ganska ringa 
omständigheter. Och betonade dessutom, att denna fråga bör ses från alla 
synpunkter innan något äktenskap ingås. 

Hugo Karlsson ansåg att ekonomien ofta spelade en icke obetydlig roll för 
ett gott hems bildande, ty om de skulle lida nöd, trodde talaren det ej skulle 
bliva någon varaktig lycka. 

Julius Eriksson instämde med föregående talare, att ekonomien spelade en 
stor roll, men föredrog ungkarlslivet. 

Protokollet är för långt för att återges i sin helhet. Den som vill följa en hel 
folkhögskolediskussion i detta ämne hänvisas till andra kapitlet i tredje delen 
av Vilhelm Mobergs självbiografiska Soldat med brutet gevär. Det är ett av 
de kapitel i protokollform som dyker upp ibland i arbetarförfattarnas själv-
biografiska verk – protokollet var inte sällan den första text de skrev för nå-
gon annan än sig själva. I Mobergs protokoll från ”Åkerslids folkhögskola” 
möter samma argument som i Kävesta-protokollet. Men Mobergs alter ego 
Valter Sträng skriver lite bättre protokoll än John Karlsson från Tysslinge 
och gör diskussionsinlägg med en politisk radikalism och en analytisk skär-
pa, som Kävingeeleverna inte kunde visa upp. 

Vad vi möter hos Planertz, Chronschough, Valter Sträng och folkhög-
skoleeleverna i Kävesta är nya samhällsklassers kamp med det offentliga 
språket. Det rör sig verkligen om en kamp: behärskningen är inte alltid den 
bästa (se t.ex. den haltande meningsbyggnaden i Georg Karlssons replik), 
och inte vet man riktigt i vilket sammanhang språket är det rätta. Men det är 
uppenbart att dessa stilistiskt osäkra unga män oavbrutet flyttar fram sina 
positioner både samhälleligt och språkligt – avvisande fina flickor till trots. 

Årtiondena kring 1900 är en tid av stora omvälvningar i svensk språk-
historia. Det beror på mycket: det moderna genombrottet i litteraturen med 
Strindberg och nittiotalisterna, dagspressens snabba expansion, folkskolan, 
industrialiseringen och de utbyggda kommunikationerna, den nya språk-
vetenskapen som ser talspråket som det primära. Men den grundläggande 
orsaken är kanske att nya stora befolkningsskikt gör sig hörda i det offentliga 
livet, tar dess språk i besittning och därmed också formar om det. 

Hur det gick till har redan antytts. Det finns några nyckelgrupper och 
nyckelorganisationer. Bönder och folkhögskolor är en. Med andrakammar-
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riksdagens införande 1866 och framför allt med 1860-talets kommunallagar 
skaffar sig de självägande bönderna en framskjuten politisk ställning. Lands-
bygdskommunernas stämmor blir deras sak. För att klara sina nya uppgifter 
behöver de formell skolning. Därför grundas folkhögskolor länsvis fr.o.m. 
1870-talet. Initiativtagarna finns vanligen i kretsarna kring hushållnings-
sällskapen, dvs. framåtblickande storbönder och godsägare och en och annan 
ämbetsman. Men eleverna är inte sällan småbondesöner. På folkhögskolan 
får de sig tre saker till livs: den naturvetenskap som behövs för att sköta ett 
modernt lantbruk; kommunalkunskap i form av räkning, skrivning, diskus-
sionsövningar och fingerade kommunalstämmor; en nordisk, nationalroman-
tisk kultur som hade sitt ursprung i danska folkhögskolor men omformas i 
sekulariserad och något mer storsvensk riktning. Så kan de återvända hem, 
skaffa självnedmyllande såningsmaskin, bilda diskussionsförening, motion-
era på kommunalstämman om nytt skolhus och läsa Karlfeldt. Pedagogiken 
med diskussionsövningar och fingerade kommunalstämmor återfinns också 
på de folkrörelsedrivna folkhögskolor, Brunnsvik och andra, som börjar 
dyka upp efter 1900. 

Folkskollärarna är en annan nyckelgrupp. I själva deras yrke ligger ju 
uppgiften att i viss mån framträda offentligt och sanktionera språknormer. 
Ofta kom de ur mycket fattiga förhållanden och hade låg status under folk-
skolans första årtionden. Många folkskollärare hade börjat i den frikyrkliga 
väckelsen och där gjort sina första offentliga framträdanden. Dräng-kolportör-
folkskollärare var en inte helt ovanlig karriärväg under 1850- och 60-talet. 
Med 1878 års normaltimplan och förbättrad seminarieutbildning förbättras 
deras ställning under 1880-talet. Det handlar kanske inte så mycket om vad 
de gör i klassrummen. Minst lika viktigt är att de ofta fungerar som den nya 
kulturens och det nya språkets introduktörer. Chronschoughs språk är en kari-
katyr, men det är inte mycket karikatyr när han håller föredrag en afton Om 
naturvetenskapernas nytta, eller när han etablerar kontakt med Nillas far ge-
nom att åta sig att skriva rent en motion om lingonplockning. 

Ännu viktigare än folkhögskola och folkskollärare är nykterhetsrörelsen. 
Den moderna nykterhetsrörelsen efter anglosaxisk förebild introduceras i 
Sverige 1879, och tre årtionden senare, då den når kulmen, har den nästan en 
halv miljon medlemmar, de allra flesta ur arbetarklass och lägsta medelklass. 
Ur språkhistorisk synpunkt har den tre geniala egenskaper. 

Den första är mötestätheten; nykterhetsrörelsens grundidé är att man ska 
gå på möte ofta för att hålla sig borta från spriten. Den som uteblivit från 
veckomötet tre gånger i rad blir uppsökt av besökskommittn. Mötestätheten 
skapar så fasta band mellan medlemmarna att djupare förändringar i språk-
ligt beteende blir möjliga. 

Den andra är det formulärbundna språket. Ett möte i nykterhetslogen för 
hundra år sedan följde ritualen, och den stod tryckt i ritualhandboken som 
mötesdeltagarna kunde läsa högt ur. Hur avslutar man t.ex. ett vanligt loge-



Olle Josephson 

115 

möte i IOGT? Jo, så här, om vi följer ritualhandboken från 1895 – L.T. 
betyder logetemplar, L.U. logeuppbördsman, V.L.T. vice logetemplar osv.: 

LT. Vi äro nu redo att afsluta detta möte. Loge-Uppbördsman, hvad utgöra 
inkomsterna för aftonen? LU. Loge-Templar, de utgöra ... LT. Har skatt-
mästaren mottagit de samma? KL.Sk. Loge-Templar, det har jag. Tre klubb-
slag. LT. Tjänstemän och medlemmar, jag tackar eder för eder närvaro och 
uppmärksamhet denna afton. Låtom oss, då vi skiljas, lyssna till följande råd. 
V.L.T. Bröder och systrar, låtom oss icke glömma de grundsatser denna 
orden ålägger oss. Vi hafva afgifvit vårt heliga löfte att afstå från allt som kan 
berusa, och att genom alla rättskaffens medel som äro i vår makt söka utrota 
rusdrycksbruket. Vi önska eder närvaro vid vårt nästa möte. 

Inte bara öppnings-, avslutnings- och intagningsceremonier kan gå efter for-
mulär. Höjdpunkten på logemötet var ofta det som kallades programpunkten 
eller till ordens fromma. Då kunde det bli exempelvis föreläsning, diskus-
sion, musik eller frågetävling. Här kunde man inte använda ritualen utan fick 
lita till handboken. Där stod förlagor för protokoll, rapporter, undersökningar 
om löftesbrott m.m. och där stod också hur man ordnar ”fråglåda”, leken 
”frågor och svar” eller diskussionsövning: ”Programkommittén utväljer nå-
gon fråga af intresse; fyra medlemmar lofva att tänka öfver frågan samt att 
vid nästa möte yttra sig öfver någon synpunkt, som berör densamma. /... / 
De, som äro ovana vid att yttra sig offentligt, må ha rätt att nedskrifva det de 
vilja ha sagdt och läsa upp det från papperet. I detta fall bör det dock ej upp-
taga större plats än en sida vanligt brefpapper. /... / En hvar söker uttrycka 
det han vill ha sagdt med minsta möjliga antal ord och med ytterlig upp-
märksamhet på, att ingen blir stött eller förnärmad.” Ja, den utmärkta hand-
boken ger till och med instruktioner om vad man bör tala om på väg till loge-
mötet. En äldre medlem bör göra en nyare medlem sällskap, men ”Gör till 
honom aldrig sådana antydningar, som att han bör gå på det eller det mötet, 
ty då blir det något extra intressant e.d. Därigenom väckas förväntningar som 
kanske icke kunna uppfyllas ...” Man ska skolas in i att möten brukar vara 
tråkiga. (Det var de nu inte alltid. Underhållning och inslag som talade mer 
till känslan än förnuftet hade sin väl tillmätta plats på programmet.) 

För det tredje slår nykterhetsrörelsen en brygga mellan ett religiöst och 
sekulariserat offentligt språk. Många medlemmar i de första logerna hade i 
stort sett ingen annan erfarenhet av en offentlighet än kyrkorummets. De 
kunde känna igen sig i logemötet där man hade fasta platser, genomförde 
ritualer och på vissa ställen i mötet vände sig till Gud. Samtidigt fanns det 
plats att rapportera medlemsavgifter, redogöra för inträdesansökningar, plan-
era en utflykt och andra världsliga ting. Ett tidigt logemöte påminner därför 
om en sällsam kombination av gudstjänst och kommunalstämma – det fram-
går kanske av exemplet ovan. Men några årtionden senare är det snarare 
kommunalstämman och skollektionen som kombineras. Lägger man de olika 
upplagorna av ritualer och handböcker bredvid varandra, framträder det grad-
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visa avkristnandet tydligt: Gud nämns allt mera sällan, samtidigt som utrym-
met för ett icke formulärbundet språk ökar. 

Folkhögskolor, folkskollärare och nykterhetsloger hade kanske störst be-
tydelse på landsbygden. I städer och industrisamhällen kunde ofta arbetar-
rörelsen, särskilt ungdomsklubbarna, fylla samma uppgift. Skillnaderna är 
inte stora. Folkhögskolans och logens övningar i diskussion och protokoll-
skrivning går igen med lite radikalare förtecken. 

Vi tänker oss ofta denna folkbildnings- och folkrörelsekultur som fylld av 
klang och jubel, flammande tal, upprörda möten och svulstig deklamations-
lyrik. Visst förekom det i rikt mått. Det var nödvändigt för att skapa entusi-
asm och gemenskap. Men det är ändå undantaget, det minnesvärda inslaget 
vid det högtidliga tillfället, det som bestods av den professionelle talaren el-
ler den välrepeterade deklamatören. Det har dokumenterats av samtid och 
eftervärld därför att det var så påfallande. Men vardagen, det språk som togs 
i aktivt bruk av hundratusentals vecka efter vecka och som inte bara blivit en 
klangfylld parentes i språkhistorien, det var något helt annat 

Vad var det nya i denna vardag? Vill vi svara på den frågan är det lämp-
ligt att gå till bestsellern Medborgarens bok, en handbok i medborgarkun-
skap författad av folkhögskolerektorn (vad annars?) Gustav Aldén. Den gick 
i väldiga upplagor från 1880-tal till andra världskriget. Många kan fortfar-
ande hitta den i en låda på vinden med morfars efterlämnade diverse, och 
trots att den t.o.m. förekommit som kurslitteratur på universitetet bär den en 
outplånlig underklasstämpel. Se t.ex. Gustaf Hellströms Storm över Tjurö, 
som är en rolig bok om maktkamp på en skärgårdsö men som lämnar obe-
haglig eftersmak. Den borgerlige realisten Hellström skildrar sina intriger-
ande skärgårdsbor med en nedlåtenhet som röjer den bildade medelklassens 
skräck för folket, och bland de värsta är den late kommunisten Gottfrid som 
ständigt citerar ur Medborgarens bok. 

Kanske läser Gottfrid de instruktiva kapitlen 12 och 13 i femte delen, där 
man kan följa en misslyckad och en lyckad kommunalstämma från början till 
slut. Aldén är ingen dålig dramatiker. Så här framställer han i 1886 års upp-
laga den ”oriktiga” stämmans diskussion om hundskatt: 

Ordf.: ”Nu ha vi frågan om hundskatten. Hur viljen I med den saken?” 
Flere röster höres ropa. ”nej, nej”; andra åter: ”jo, det ska vi ha.” 
Adamsson: ”Jag vill ej veta af någon hundskatt. Skulle jag inte ha rätt att 

ega en gårdvar eller jagthund utan att skatta, då jag själf föder den. Vi ha inte 
haft hundskatt förr. Det är bara galna påhitt.” 

Bengtsson: ”Här äro så många lösa hundar, som skada ej blott vildbrådet, 
utan småboskapen. Nu till rötmånaden kunna de bli galna och bita folk med. 
Jag vill ha hög hundskatt, minst 10 kronor.” 

Buller i salen. Röster om hvarandra ropa: ”nej” och ”ja”. Hansson: ”Hund-
en är nyttig och trogen. Kattor äro värre djur, jag föreslår en kronas skatt på 
varje katt.” (Skratt) Olsson föreslår 5 kronor hundskatt och Nilsson vill ej 
hafva högre skatt än 2 kronor. 
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Algren: ”Hundskatt är orättvis, enär den icke drabbar skattegifvarne efter 
deras förmögenhet. Jag hemställer, att frågan uppskjutes. Den är för sent 
väckt detta året.” (Bifall från flere håll.) 

Ordf.: ”Ja, nu är det så många förslag, så det är tillräckligt. Skall vi besluta 
oss för 5 kronors hundskatt?” 

”Ja, ja, ja, nej, nej, nej.” 
Ordf.: ”Men viljen I ej förena er därom, det kan vara skäligt och ordent-

ligt. Eller skan vi att börja med endast taga 3 kronor?” ”Ja, ja, nej, nej” 
Ordf.: ”Hör du, Bengtsson, du kan gärna nöja dig med 3 kronor och du har 

ju ingen hund för resten.” 
Bengtsson: ”Just därför vill jag gärna ha högre skatt, ty jag har olägenhet 

af andras byrackor. Jag håller på 10 kronor.” 
Ordf.: ”Ja, då måste vi rösta igen. Ja det blir 10 kronor och nej blir 3 

kronor!” 
En röst: ”Hundegare äro väl jäfviga.” 
En annan: ”Nej de andre ha mindre med saken att göra.”  
Ordf.: ”Ni få rösta allihop. Men nu är det långt fram på dagen, så nu kun-

na vi rösta på det viset, att de, som rösta ja, stiga upp, och de, som rösta nej, 
sitta stilla.” 

Ett par personer resa sig. 
Ordf. (sedan han räknat): ”Det är bara 2 ja, och minst 14 nej. Således blef 

det 3 kronors skatt.” 
Flere röster: ”Men vi vill inte ha någon skatt alls.” 
Ordf.: ”Nu är det beslutet, så nu kom ni för sent.” 

Aldén räknar upp tretton formella fel i denna överläggning. Sedan får läsaren 
vara med på den riktiga stämman: 

Ordf.: ”Vidare förekommer såsom sista ärende frågan om hundskatten. Som 
bekant uppsköts ärendet vid sista ordinarie decemberstämman och anmod-
ades kommunalnämnden att däröfver inkomma med utlåtande. Detta före-
ligger i följande” [här följer uppläsning av ett längre protokollsutdrag]. 

Stämmans ordförande redogör därefter enligt Med.bok II, 57 för gällande 
lagbestämmelser om hundskatt och frågar sedan: ”vill någon yttra sig i ären-
det?” 

Nyberg begär ordet. Strax efter honom Adamsson och Algren. 
Ordf.: ”Hr Nyberg har ordet.” 
Nyberg: ”Jag yrkar bifall till nämndens förslag på de skäl, som nämnden 

anfört.” 
Ordf.: ”Hr Adamsson har ordet.” 
Adamsson: ”Vi ha ej haft hundskatt förr. Hundar äro nyttiga i många 

stycken. Det är orätt att göra det svårt för den fattige att hålla hund. Jag yrkar 
afslag.” 

Ordf.: ”Hr Algren har ordet.” 
Algren: ”Då meningarna om hundskatten äro så delade, hemställer jag att 

ärendet uppskjutes.” 
Bengtsson begär och får ordet: ”Vi öfversvämmas af löshundar. Hundskatt 

är nödvändig. Men 5 kronor är för litet. Skatten bör vara så hög, att den 
verkar. Jag yrkar på 10 kronors skatt.” 
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Olsson begär och får ordet: ”Äfven jag anser hundskatt nödig, men yrkar 
att vi till en början ej bestämma den högre än 3 kronor:” Flere personer in-
stämma. 

Adamsson: ”Ja, Bengtsson kan nog förorda hög hundskatt, då han icke 
näns att ha en hund. Det är som att skära breda remmar ur andras...” 

Ordföranden fäller klubban och yttrar: ”Jag ber att få erinra den ärade tal-
aren om lämpligheten af att hålla sig till saken och icke ingå på personlig-
heter.” 

Adamsson sätter sig utan att fortsätta sitt yttrande. 
Ordf.: ”Är öfverläggningen slutad?” ”Ja.” 
Han fortsätter: ”Under öfverläggningen har yrkats bifall till kommunal-

nämndens förslag om 5 kronors hundskatt. Vidare har yrkats rent afslag samt 
dels 10 och dels 3 kronors skatt. Först måste vi bestämma om frågan skall 
uppskjutas …” [här vidtar nu komplicerade voteringar som fyller ytterligare 
två sidor i Medborgarens bok]. 

Aldéns exempel är ju inte autentiska, men också en jämförelse mellan skräck-
bilden och idealbilden säger en hel del om det nya språkets säregenheter. Det 
är på flera sätt mer skriftspråksnära. Dels är talet inte sällan uppläst skrift – 
protokoll, stadgar och skrivelser citeras. Dels är skriftens ordföljd och form-
ord mer dominerande på den riktiga stämman. Här förekommer icke, ej; där-
öfver; på den oriktiga stämman går det också bra med inte, bara, för resten, 
alls och ju. Det är bara Adamsson som i sin andra replik på den riktiga stäm-
man förgår sig och säger nog och näns, men så blir han också vederbörligen 
tystad. På den oriktiga stämman kan hjälpverben ska och vill stå i singular-
form till plurala subjekt, skall vi, vi vill inte, men några motsvarigheter finns 
inte på den riktiga stämman. Verb i passiv form, uppsköts, anmodades, yrk-
ats, är däremot vanligare på den riktiga stämman, och där förekommer också 
s.k. inversion med predikatet före subjektet, och anmodades kommunal-
nämnden, och relativt långa rums-, sätts- eller tidsadverbial på satsadverb-
ialets plats: ”att vi till en början ej bestämma den...”. På den oriktiga stäm-
man kan däremot korta adverbial slutställas på ett talspråkligt sätt: ”kunna de 
bli galna och bita folk med”; ”du har ju ingen hund för resten”; ”ni få rösta 
allihop”, ”vi vill inte ha någon skatt alls”. På den oriktiga stämman börjar 
också flera repliker på ett talspråksvis med men, ja eller nej, medan endast 
den obalanserade Adamsson kan göra så på den riktiga stämman. 

Den riktiga stämmans språk är också mer distanserat och sakinriktat. 
Mötesdeltagarna verkar ha större avstånd mellan varandra. Bortsett från ord-
förandens fördelning av ordet förekommer knappast direkt tilltal. Och ett 
Hör du Bengtsson, som yttras på den oriktiga stämman, är alldeles otänkbart 
– här tilltalas med hr. Till distanseringen hör också att man inte så gärna åbe-
ropar personliga erfarenheter. Argumenteringen är sakinriktad och relativt 
allmängiltig: ”Hundar äro nyttiga i många stycken”; ”Hundskatt är nöd-
vändig”. På den oriktiga stämman är den mer personlig och bunden till tid 
och rum: ”Skulle jag inte ha rätt att ega en gårdvar”; ”Nu till rötmånaden 

•
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kunna de bli galna”; ”jag har olägenhet av andras byrackor”. På den riktiga 
stämman är det återigen bara Adamsson i ett upprört ögonblick som kan ta 
till personliga argument. Intressant är också att Adamsson i samma replik 
använder ett äldre, folkligt bildspråk: ”Det är som att skära bredar remmar ur 
andras (hud eller rygg)”. Argumentation genom bildspråk förutsätter en 
värdegemenskap och närhet som inte är lika nödvändig vid de andra mer 
sakinriktade argumenten. 

Mest påfallande på den riktiga stämman är dock hur många ord och hur 
mycket tid som går åt till att ordna mötet och tydliggöra olika talhandlingar. 
Det är ett språkmedvetet språk på så sätt att språkbrukarna hela tiden be-
skriver det egna språket. Talarna hemställer och yrkar. På den oriktiga stäm-
man kvalificeras inte replikerna på detta sätt. Där finns inte särskilda ordför-
anderepliker för fördelning av ordet och inte heller någon ordförandefråga 
”är öfverläggningen afslutad?” Den moderne kommunalpolitikern är på ett 
helt annat sätt medveten om varför han säger något och klargör det också för 
åhörarna. 

Slutligen är det nya språket mer standardiserat. En inte obetydlig del av 
överläggningen upptas av standardfraser som ”jag yrkar bifall”, ”herr X har 
ordet”, ”vidare har yrkats”. (Andra liknande fraser är de friaren Planertz 
prövar: ”efter sorgfällig prövning” och ”har anledning förmoda”.) Standard-
fraserna var naturligtvis en förutsättning för att formellt oskolade – med eller 
utan folkhögskola och nykterhetsloge i bagaget – snabbt skulle ta till sig det 
nya språket och klara av att driva mötet framåt. 

Men är nu detta skriftspråksnära, distanserade, medvetna och standard-
iserade språk verkligen nytt? Är det inte tvärtom så att folkhögskolorna, log-
erna och fackföreningarna berövade bönder och arbetare deras vardagliga, 
uttrycksfulla språk och gav dem ett gammalt kanslispråk? 

Nej, så är det inte. Visst går det att finna drag ur äldre kanslisvenska, lik-
som ur äldre religiöst språk, både på logemötet och kommunalstämman. Ett 
nytt språkbruk uppstår aldrig ur tomma intet. Men just det faktum att det 
gamla språkets uppgifter övertogs av nya befolkningsskikt för delvis nya 
syften innebar också att det omformades. Det blev enklare, klarare och mer 
rakt på sak. 

Det gamla offentliga språket lät annorlunda. Vi kan lyssna på riksdagens 
första kammare, vid denna tid hemvist för godsägare och ämbetsmän, när 
den debatterar kommunal rösträtt onsdagen 24 februari 1886. Protokollet 
återger lika litet som Aldéns exempel vad som verkligen sagts, eftersom 
1880-talets riksdagsstenografer tog mycket lätt på det ordagranna, utan åter-
igen möter vi ett slags idealbild av offentligt språk: 

Herr Bergström: Herr Grefve och Talman! Frågan om en begränsning af den 
kommunala rösträtten på landet har så ofta blifvit handlagd, att man väl, utan 
att göra sig skyldig till öfverdrift, kan säga, att alla argument, både för och 
emot, blifvit uttömda. Om jag tilltrodde mig att i frågan kunna säga något
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nytt, skulle jag visserligen icke försumma att andraga detta för att derigenom 
framkalla en så liflig och energisk öfverläggning i den vigtiga frågan som 
möjligt vore; men jag måste tillstå att jag icke kan det. 

--- 

Friherre Klinckowström: Oaktadt jag förut inser hvilken utgång frågan får i 
denna Kammare, vill jag icke underlåta att afgifva mitt votum till protokollet, 
viss att denna fråga en gång vinner bifall i Första Kammaren. Jag tackar den 
förste talaren, som, om jag rätt förstod hans yttrande, ville biträda den delen i 
betänkandet, som afser en rättelse i den kommunala rösträtten för kommun-
ens inre angelägenheter, men befarade, att denna förändring skulle inverka i 
politiskt hänseende för sammansättningen, eller, såsom han uttryckte sig, 
”den karaktäristiska skilnaden” mellan de båda Kamrarne, hvilken skilnad 
han var angelägen att upprätthålla, sådan som den nu befinnes. 

--- 

Herr Lindahl: Redan vid föregående riksdagar då denna fråga varit föremål 
för behandling i kammaren, har jag biträdt deras åsigt, som anse en föränd-
ring i den kommunala rösträtten på landet vara nödvändig. Hvad som sedan 
har passerat har icke kunnat rubba denna min öfvertygelse. Alla de talare, 
som yttrat sig mot det föregående förslaget, hafva i hufvudsak medgifvit de 
nu gällande bestämmelsernas obillighet, så snart frågan gält endast beskatt-
ningen inom kommunen, och de hafva fäst sig vid den fara, som skulle i 
politiskt hänseende uppstå genom att rösträtten blefve begränsad. För min del 
tror jag, att, så länge denna fråga står på dagordningen, faran i politiskt hän-
seende kan vara lika stor, med den nuvarande rösträtten, emedan, då fråga 
blir att utse ledamöter till Första kammaren, det inom många landsting ofta 
blir fråga om kandidaternes ställning i detta hänseende vid öfvervägande om 
deras väljande. 

Detta är som synes långt från Aldéns stämmodeltagare och än mer från elev-
erna på Kävesta. Syntaxen är minst sagt tung, här kombineras bisatsinskott 
och långa fraser där ett abstrakt substantiv som huvudord byggs ut med ofta 
satsvärdiga bestämningar: de nu gällande bestämmelsernas obillighet vid 
öfvervägande om deras väljande. Att substantiven genomgående är abstrakta 
(med undantag för talare och kammare) gör det ännu svårare att begripa vad 
det handlar om. Dispositionen är omständlig. Herr Bergström uttrycker sig 
uppenbarligen inte i godtemplarhandbokens anda när använder 85 ord för att 
tala om att han inte har något att säga. Det är detta offentliga språk som drivs 
tillbaka kring 1900. 

Denna utveckling gäller inte heller bara vad som sägs på kommunal-
stämmor och i diskussionsövningar. Den kan sökas på mycket bredare front i 
det slutande 1800-talets svenska. Många människors uttal tar ett stort steg 
mot en mer skriftspråksnära och standardiserad form. Det skriftspråksnära 
uttalet från logemöten och diskussionsövningar kom att gälla i alla situa-
tioner där privatspråket inte riktigt räckte till – och de blev många när de 
stora samhällsomdaningarna satte in kring 1900. Detta uttal, den s.k. bok-
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svenskan, var för all del inte nytt; det kan beläggas i folkliga skikt redan på 
1700-talet. Men det nya var att det kom att omfattas av så många fler och 
brukas vid så många fler tillfällen samtidigt som utrymmet för de genuina 
dialekterna minskade. Nu grundläggs antagligen sådana vanföreställningar 
som att det i talspråk skulle vara naturligare, riktigare och ”ursprungligare” 
med exempelvis talade och inte tala som dåtidsform eller flickor och inte 
flicker som flertalsform. 

För eftervärlden är dock kanske förändringarna i stavning de mest påfall-
ande. De handlar om förenkling och standardisering. Förenklingen består i 
att några ljudstridiga stavningar rensas ut vid stavningsreformen 1906: f, fv 
och hv för v-ljudet (af, öfver, hvilken) och dt för t-ljudet (rödt). Standard-
iseringen tar form i de stora stavningsstriderna från 1870-tal till tidigt 1900-
tal – där helt följdenligt folkrörelser, folkskollärare och unga språkvetare 
driver reformkraven under segt motstånd från ämbetsmannasverige med 
Svenska Akademien i spetsen. Ännu 1886 varierar stavningen betydligt mer 
än idag. Jämför t.ex. riksdagsprotokollets derigenom med Aldéns däröfver 
och därom; ä-stavningen var en tydlig signal om politisk radikalism. 

På det stilistiska planet kan man exempelvis i tidningsspråk konstatera 
tilltagande distansering, sakinriktning, skriftspråklighet och i viss mån stand-
ardisering (den som visat det är tidningsspråksforskaren Per Ledin). I det 
äldre tidningsspråket finns antingen en ganska grov och närgången stil, som 
ligger talspråket nära, eller ett litterärt tonfall som på sitt sätt också är per-
sonligt och nära – fast på ett bildat vis. Den grova och närgångna stilen finns 
bland annat i den allra äldsta arbetarpressen. Redan på 1890-talet rensas den 
ut, men den som 1892 köpte exempelvis den socialdemokratiska tidningen i 
Göteborg, Ny Tid, kunde läsa notiser som ibland såg ut så här: 

Nykterhetsfest på ”trettioettan” var af metodisterna anordnad i söndags. /... / 
Tolf à fjorton voro talens rad, jag fick nog af de åtta. Äras den som äras bör 
biskop Joyce kom först ”spikade englisch junå”, men blef öfversatt! Bäst var 
dock en norrman, den brunette, icke den rödhårige som var för mycket farisé. 
(Ny Tid 25 aug. 1892) 

Blev man missnöjd med det starkt värderande och lite slängiga uttryckssättet 
kunde man gå över till konservativa Göteborgs-Posten och ta del av lika 
värderande men mer högtravande notiser: 

Våra turistleder. Från Dals-Ed meddelas till Karlst.-Tidn. att man derpå orten 
börjar alltmera intressera sig för att af den täcka, lifliga platsen göra ett allt 
mera omtyckt uppehållsställe för turister. 

Som bekant är Ed slutpunkten för Sveriges kanske vackraste farled, Dals-
landskanalen, och allt mera ökas under den vackra årstiden antalet af turister, 
som hänförda af naturens skönhet, stanna qvar någon längre eller kortare tid 
på Ed för att få njuta af äkta nordisk natur, fagra sommarkvällar, förtrollande 
solnedhgångar och i hög grad lifvande bergs- och skogsluft. 
(Göteborgs-Posten 23 aug. 1892) 
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Tjugo år senare är inte denna tidningläsarens stilistiska valfrihet lika påtag-
lig. En typisk notis i exempelvis den socialdemokratiska tidningen i Eskils-
tuna, Folket, börjar så här: 

Förhöjd skatt å rusdryckerna samt försvårad åtkomst av denna anser magi-
straten i Strängnäs bäst befordra nykterhetens intresse. I ett utlåtande ifråga 
om kommunens frigörande från ekonomiskt beroende av rusdrycksmedlen ut-
talar magistraten denna mening. Då enligt magistratens mening rusdrycks-
förbud aldrig kan uppnås, finner den, att full ersättning från statsverket bör 
lämnas. 
(Folket 17 aug. 1912)  

Och en typisk notis i den största borgerliga konkurrenten, Eskilstuna-Kurir-
en, börjar så här: 

Sörmlandsbankens W.C. Som bekant hade Södermanlands enskilda bank av 
hälsovårdsnämnden lämnats tillstånd att inreda vattenklosetter i bankens 
nybyggnad enligt s.k. silbrunnssystem. Hos stadsfullmäktige hade därefter av 
banken begärts att få vatten till klosetterna. Drätselkammaren, som nu be-
handlat ärendet, har med 6 röster mot 3 beslutat tillstyrka bifall till framställ-
ningen, då det kunde vara av visst intresse att erfara huru systemet i längden 
fungerar. 
(Eskilstuna-Kuriren 22 nov. 1912) 

Man kan invända mot denna historieskrivning att 1912 års notiser behandlar 
helt andra ämnen än 1892 års. Men detta är själva poängen. Kommunalstäm-
mans ämnen lägger beslag på tidningarnas utrymme och därmed också dess 
språk. 

Frågan är om inte distanseringen och sakinriktningen tränger in också i 
privatspråket; nykterhetslogens språk blir köksbordets. Språksociologer brukar 
tala om två slags samtalsstilar som kan känneteckna olika kulturer, s.k. nega-
tiv och positiv artighet. Negativ artighet (som inte är så negativ som den miss-
lyckade termen låter ana) innebär att man visar sin respekt och uppskattning 
för samtalspartnern genom att inte vara påträngande och ta upp intimiteter, 
genom att vara ganska kortfattad, inte avbryta, göra ordentliga pauser, und-
vika såväl utvikningar som direkt tilltal. En begäran formuleras försiktigt 
negativt: ”inte skulle det vara möjligt att få lite hjälp med flytten”; ett bejak-
ande på samma sätt: ”det skulle man kanske kunna tänka sig”. Positiv artig-
het är precis tvärtom: man visar respekt och uppskattning för samtalspart-
nern genom att ta upp närgångna frågor, entusiastiskt avbryta, raskt kasta sig 
mellan olika ämnen, se till att det aldrig blir tyst och tilltala direkt. En 
begäran formuleras trosvisst positivt: ”du hjälper mig med flytten, Olle”; ett 
bejakande likadant: ”jättegärna, Anna”. 

Det är oomtvistligt att svenska vardagssamtal de senaste årtiondena för-
ändrats i riktning från negativ till positiv artighet. Det är lika oomtvistligt att 
negativ artighet ligger närmare det ideal som gällde för diskussionsövningar 
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och föreningsliv vid seklets början. Orsakssambanden är dock oklara – det är 
exempelvis svårt att veta något om hur vardagssamtalet i mitten av 1800-
talet såg ut. Men det är inte otänkbart att det vi länge uppfattat som ett typ-
iskt svenskt sätt att samtala till stora delar är ett resultat av den folkliga eröv-
ringen av det offentliga språket. 

Också inför litteraturspråket kan man pröva liknande spekulationer. Den 
moderna skönlitterära prosa som tar form kring 1930 med Pär Lagerkvist, 
Ivar Lo, Eyvind Johnson och andra kännetecknas visserligen inte av större 
distans; tvärtom bidrar ju nya tekniker som inre monolog, plötsliga perspek-
tivskiften och glidande anföring till att berättaren blir mindre synlig och att 
läsaren kommer romanfigurerna närmare in på livet. Men enkelheten, sak-
inriktningen, språkmedvetenheten och den stilistiska upprensningen påmin-
ner om idealen från ungdomsklubbar och diskussionsövningar – någon gång 
kan man också ana att diskussionsprotokollets anföringsteknik och plötsliga 
perspektivbyten underlättat steget in i en nyare berättarteknik. (Även om det 
bara var den tidige arbetarförfattaren Martin Koch som gick så långt i form-
experiment att han 1915 skrev en hel liten roman i protokollform; den heter 
Vattendroppen och handlar om en nykterhetsloge.) Det behöver inte bara 
vara den starka förankringen i folkligt talspråk och impulser från Proust och 
Joyce och Hemingway som förklarar arbetarförfattarnas förnyelse av roman-
prosan. 

Att det är författare av enkelt ursprung som står för förnyelsesen ligger 
helt i linje med den språkhistoria som beskrivits här. Den har ju starka inslag 
av klasskamp; det är det enkla folket som låter sig höras med det nya språket. 

Möjligen finns det också inslag av könskamp. Distans, sakinriktning och 
instrumentell språksyn brukar förknippas med manligt språk. Erfarenheter 
och insikter som rör vid det djupt personliga och inte skyggar för privatlivet 
brukar kvinnor formulera bättre än män, men det blev nog svårt att tala om 
dem med aldénska anvisningar i bakhuvudet. Kvinnorna träder in på folk-
högskolorna på 1890-talet, de spelar stor roll i nykterhetsrörelsen, och under 
mellankrigstiden blir det vanligare med kvinnliga folkskollärare – i arbetar-
rörelsen har kvinnorna däremot länge en mycket underordnad position. Ser 
man till protokoll och verksamhetsberättelser tycks kvinnorna ha ägnat sig åt 
samma saker som männen, men undersöker man exempelvis retoriken hos 
folkrörelsetraditionens kanske främsta kvinnliga agitator, Elise Ottesen-
Jensen, möter något betydligt mer personligt och känslofyllt än hos hennes 
manliga samtida. 

Det kan knappast vara en tillfällighet att nästan inga kvinnor synts till i 
detta kapitel. Ingenjör Planertz hämtar sig nog och skaffar sig en redig och 
dådkraftig maka, men väljer Märta Åvik rätt när hon tar den poetiske och 
inte alltför handlingsduglige journalisten Cello? Chronschough blir måhända 
riksdagsman, medan Nilla blir sittande med sin tröge bonde. Kanske är dessa 
fina flickor det nya språkets verkliga förlorare? 
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Tal och skrift i samspel i den tidiga 
språkutvecklingen 

Ragnhild Söderbergh 

Även om man under de senaste 20 åren inom läsforskningen alltmer har 
kommit att betrakta läsinlärning som en språklig process, har praxis för 
läsundervisningen i stort sett förblivit vid det gamla. Det skrivna språket lärs 
ut i skolan genom formell undervisning. Inlärningen av det skrivna språket 
styrs därför av ett strikt socialt regelverk, som bl.a. bestämmer ålder för 
introduktionen (= åldern för skolstarten) och undervisningsmetoden. 

I våra nordiska länder är åldern 6–7 år och metoden väsentligen kod-
baserad. Med tiden har det kommit att utbildas en föreställning om att just 
skolstartsåldern och den gängse metoden skulle vara det enda ”naturliga” – 
en föreställning som delas också av undervisningsansvariga i andra länder, 
oavsett vid vilken ålder man där börjar skolan. I detta tänkande har begrepp-
et läsmognad (reading readiness) kommit att inta en central ställning, där 
mognad har definierats utifrån förmågan att lära sig enligt rådande metod 
och undervisningspraxis. Föreställningen om läsmognad har i praktiken an-
tagit en närmast dogmatisk karaktär. Riitta-Liisa Korkeamäki nämner i sin 
doktorsavhandling (1996, s. 17) att så sent som 1995 en artikel i den finska 
tidskriften Anna – med åberopande av forskning – förklarar att läsinlärning 
kräver mognad och en ålder av 6,5 år. 

Läsforskningen har huvudsakligen kommit att fokuseras på de fall då det 
blir problem med läsinlärningen; det är en tillämpad forskning som söker 
finna lämpliga åtgärder att vidta inom det rådande systemets ram. De senaste 
10–15 åren har man dessutom i förskolan forskningsmässigt prövat före-
byggande åtgärder som skall underlätta den kodbaserade inlärningen när 
barnet väl kommit i skolan. Det är här fråga om läsförberedande övningar av 
bl.a. rimkaraktär, där man vill göra barnet medvetet om det talade språkets 
ljud innan dessa i undervisningen relateras till bokstäver (se bl.a. Lundberg 
& Höjen 1989). 

Emergent literacy 
Från slutet av 1970-talet och framåt har en bräsch slagits in i det solida mur-
verk som byggts upp med det sociala regelverket som grund. En helt ny 
forskningsinriktning av grundforskningskaraktär, Emergent Literacy, tar form 
(Ferreiro & Teberosky 1982/1979; Teale & Sulzby 1986 etc. För en översikt 
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över Emergent Literacy-forskningen, se Lancy 1994, Korkeamäki 1996). 
Bland nordiska forskare i denna anda märks Bente Hagtvet (Hagtvet 1997), 
och Caroline Liberg (Liberg 1990). Emergent Literacy-forskningen har visat 
hur barn, i en läsande och skrivande omgivning, under förskoletiden själva 
börjar upptäcka det skrivna språket och själva experimentera med läsning 
och skrivning. Det som till en början kan betraktas som ”låtsasläsning” och 
”låtsasskrivning” utvecklar sig småningom alltmer mot konventionell läs-
ning och skrivning. Även om barnen inte själva når fram till konventionell 
läsning och skrivning förrän efter det att de börjat skolan, så betraktar forsk-
arna barnens läsande och skrivande som verklig, äkta läsning och skrivning: 
”Emergent literacy is the reading and writing behaviors of young children 
that precede and develop into conventional literacy” (Sulzby 1986 cit. i 
Korkeamäki 1996). Jämför att nutida forskning i barnets talspråksutveckling 
på samma sätt betraktar jollret som föregångare till talet (se Lindblom 1997). 
Emergent Literacy-forskarna gör sålunda rent hus med begrepp som läs-
mognad – reading readiness – och s.k. prereading. 

Tidigare läsforskning har koncentrerat sig på inlärningsprocessen hos 
barnen och då stött sig huvudsakligen på Piaget, som tagits till intäkt för ett 
stadietänkande. Emergent Literacy-forskarna ser inte enbart på barnets in-
lärning utan betraktar även barnet ur ett interaktionsperspektiv, som en med 
redan läskunniga personer interagerande individ i färd med att inkultureras i 
ett litterat samhälle. De åberopar följaktligen såväl Vygotskij som Piaget. 

Granskar vi Emergent Literacy-forskningen närmare skall vi finna, att de 
vuxna som barnen samspelar med är starkt präglade av ett samhälle där det 
rådande sociala regelverket utgör ett dolt hinder för ett verkligt fruktbärande 
samspel i Vygotskijs anda. Ett samspel där de vuxna genom sitt stöd gör det 
möjligt för barnen att agera på en nivå där de småningom kommer att kunna 
röra sig fritt och självständigt, ett samspel som skulle kunna leda fram till 
full läs- och skrivkunnighet före skolstart utan traditionell undervisning. De 
vuxna är fångar i ett samhälle där man är rädd för att ”börja för tidigt” och 
där man sitter fast i ett kodtänkande. 

Ett exempel finner vi i artikeln ”The Interplay between Information and 
Assimilation in Beginning Literacy” (Teale & Sulzby 1986) där Ferreiro i 
god Piagetanda har visat hur små barns assimilation av ny information är 
beroende av de system barnen tidigare byggt upp. Ett av barnen i hennes 
studie är pojken Santiago, som man läst mycket och ofta för. Han vet redan 
strax efter två års ålder att det är texten i böckerna och inte bilderna som man 
läser. Han talar också om bokstäver. När Santiago och hans mamma sitter 
tillsammans med en bok om katter uppslagen framför sig och hon frågar ”Var 
ska jag läsa om katterna?” så pekar han på texten. Mamman pekar då på bild-
erna och frågar ”Inte här?” och pojken svarar ”Nej, det är katterna”. 

Vid 2 år och 5 månader vill Santiago skriva. Han vill ha förebilder och 
hjälp av den vuxne. Man skriver då hans namn SANTIAGO och ger honom 
även begynnelsebokstäverna till namnen på några släktingar och vänner: R 
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för Ruben, P för Pappa, I för Irma etc. Man talar om för honom att det är 
Rubens, Pappas, Irmas bokstav. 

Två månader senare har Santiago på detta sätt lärt sig känna igen 14 bok-
stäver som hörande till 14 olika personer. Detta skapar emellertid problem. 
När mamman skrivit SANTIAGO pekar pojken i tur och ordning på olika 
bokstäver som ingår i hans namn och säger: ”Santiagos, Nelsons, Teres, 
Irmas, Annes, Gabriels, Omars”. Då frågar mamman: ”Varför sätter jag ihop 
alla” och Santiago svarar efter något funderande: ”För då blir det tre, och jag 
ska bli så här gammal” (håller upp tre fingrar). ”Men vad står det här?” frågar 
då mamman. Santiagos svar blir: ”Santiago tvättade händerna, gick ut och 
lekte, åt ett kex”. Samtidigt kör han med fingret över sitt namn, först från 
höger till vänster och sedan från vänster till höger. 

Vid 2 år och 10 månader har han gjort ett nytt antagande. Om bokstaven S 
säger han ”Det står Santiago”, om R ”Det står Ruben”, om T ”Det står Tere” 
etc. Men vid 3 år och 2 månader är han tillbaka i tanken att bara en bokstav 
inte är nog för att det ska stå någons namn. Han skriver då själv GDAS, för 
fingret först från vänster till höger och säger ”Gabriel” sedan från höger till 
vänster och säger ”Santiago”. Sedan förklarar han: ”Gabriel är med Santiago, 
för Gabriel leker alltid med mig”. 

Vi ser här hur Santiago kört fullständigt fast i ofruktbara hypoteser genom 
att mamman har låst honom vid bokstäverna i stället för att ge honom en vink 
som skulle kunna föra ut ur dödläget: skriva personernas namn och säga ”Här 
står det Gabriel, Omar, Irma (etc)” och samtidigt visa honom läsriktningen 
genom att peka från vänster till höger. 

Yetta Goodman (i Teale & Sulzby 1986) skriver: ”Growing up in a literate 
environment children invent their own literacies”. Detta är visserligen sant, 
men för att dessa idiosynkratiska ”literacies” så småningom skall utvecklas 
till konventionell läsning och skrivning är barnet helt beroende av samspelet 
med den vuxne. Man lär sig en kulturs konventioner bara genom att inkultur-
eras. 

Vi kan här jämföra med hur barn lär sig det talade språket i samspel med 
vuxna, i samtal och samhandling som gör det möjligt för dem att genom 
kreativt egenarbete återskapa det talade språket. Vad blir följden om detta 
samspel av någon anledning minimeras – utan att barnen fördenskull blir 
försummade materiellt och emotionellt av sin vuxna omgivning? Detta sker 
ofta med tvillingar, där föräldrarna har ett så krävande arbete med att sörja 
för bägge barnens skötsel och matning att det inte blir mycket kraft över för 
något mer. Eftersom tvillingarna hela tiden har sällskap med varandra ställer 
de inte samma krav på de vuxnas umgänge som ensambarn gör, och interak-
tionen vuxen–barn kan därför lätt komma att bli minimal. Vi har ett utmärkt 
exempel i ett tvillingpar som Luria studerade (Luria och Yudovich 1959). 
Enligt Luria utvecklade detta tvillingpar sinsemellan ett ”eget” språk. Som 
emellertid Saviç (1980) genom en grundlig analys klarlagt, bestod deras ord-
förråd och fraser av element från det omgivande vuxenspråket, som de 
plockat upp, bearbetat och använt i sin interaktion med varandra, där dessa 
element fått delvis annorlunda form, betydelse och funktion. Genom brist-
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ande inkulturering i vuxenvärldens talspråk missade dessa barn att lära sig 
talspråkets konventioner och skapade i stället ett idiosynkratiskt språk, som 
svarade mot deras behov i kommunikationen med varandra. 

Literacy from Infancy 
Det finns en forskningstradition parallell med Emergent Literacy, som jag – 
efter ett nätverk som bildats av forskare som arbetar inom denna tradition – 
här kallar Literacy from Infancy. De barn man studerar där upptäcker det 
skrivna språket genom egenarbete, precis som de barn som dokumenterats av 
forskarna inom Emergent Literacy, men förvånansvärt mycket elegantare 
och tidigare. Skillnaden beror på samspelet. Dessa barn stimuleras i lekfullt 
samspel baserat på hela ords betydelser och funktion. Textade ordlappar 
knyts till personer, ting, företeelser och skeenden som speciellt intresserar 
barnen. Och orden läggs småningom samman till fraser, meningar och slut-
ligen texter, där man visar läsriktningen genom att peka från vänster till 
höger. Också vid byggandet av meningar och texter är det barnens eget 
intresse som styr – ofta är det egna upplevelser som ger stoffet. Via enkla 
pekböcker och bilderböcker kommer man till slut in på barnlitteraturens 
kapitelböcker. 

Genom att ta sin utgångspunkt i ord och deras betydelser gör Literacy 
from Infancy-forskarna rent hus med kodfixerandet. Detta gör det möjligt att 
också bryta mot ålderstabut: i de äldsta studierna är barnen från 2 år gamla 
vid starten och uppnår självständig läsförmåga vid 4–5 år eller tidigare 
(Söderbergh 1977/71, 1976, 1991, Past K. E. C. 1975, Past A. W. 1976, Lee 
O. R. 1977). Forskarna är lingvister och står därför måhända friare än peda-
gogerna i förhållande till det rådande systemet. Men genom att de bryter mot 
systemets bägge huvudregler har de kommit att betraktas med misstro av 
sina beteendevetenskapliga kolleger. 

Uppslaget att pröva detta nya okonventionella sätt att låta barn göra be-
kantskap med det skrivna språket fick lingvisterna ursprungligen från den 
amerikanske läkaren Glenn Doman, som först prövat det i sin praktik med 
svårt handikappade barn (Doman 1964). Det har senare visat sig att 
”Doman-metoden” ingalunda är något modernt påfund. En nästan identisk 
praxis fanns utbildad och tillämpades i Sverige så tidigt som år 1800 (Cad-
mus 1800 – jfr Söderbergh 1991). Eftersom Cadmus kommit att bli led-
stjärna både vid uppläggningen av senare forskning och för de många sven-
ska förskolor där Literacy from Infancy numera praktiseras (se bl.a. Thorsjö 
1994) skall här lämnas en kort resumé. 

Cadmus, en pseudonym för Israel Gustaf Wänman, reformpedagog, hov-
predikant och kyrkoherde, vänder sig i det lilla häftet ”Julklapp af Cadmus 
eller Lättaste Sättet att lära Barn läsa” speciellt till föräldrar. Han inleder med 
att kritisera ”det fordom brukliga, allmänt kända, sättet att lära Barn Läsa”. 



Ragnhild Söderbergh 

129 

Detta var en bokstavsbaserad inlärning, som gav barnet avsmak: ”Ty knappt 
hade Barnet begynnt lära A och B, förrän det redan ledsnat”. Denna negativa 
erfarenhet av lärande kunde komma att få ”ett skadligt inflytande på allt, 
hvad det sedan borde lära”. 

Cadmus säger sig i stället vilja presentera ”ett nytt och redan försökt sätt”, 
en lek med ordkort som skall lekas när barnet börjar tala, ty ”blott i den späd-
aste barndomen kunna dessa slags lekar roa”. Detta för vår tid nästan chock-
erande uttalande följs inte av någon ytterligare stödjande argumentation. 
Eftersom någon allmän folkskola ännu inte inrättats fanns inga åldersrestrik-
tioner. 

Läskorten skulle tillverkas genom att man på brädlappar klistrade upp de i 
slutet av häftet förtryckta orden, fraserna och korta meningarna, av vilka 
några bildar en liten historia. De skulle visas för den lilla ”med en förtroendes 
min”. Cadmus betonar starkt det positiva känsloklimatet, inlärning i lekfullt 
samspel som drivs av barnets eget intresse; lek, aldrig plikt och hellre för litet 
än för mycket, ty ”ingenting brådskar”. 

Det är ett barncentrerat ordförråd Cadmus presenterar: pappa, mamma, 
och den lilla; ord för kroppsdelar, godis, djur och leksaker. Han säger också 
uttryckligen att man inte får ge barnet ord ”som det icke skulle kunna förstå”. 

Cadmus hyllar självlärandets princip. De första 48 korten är tryckta med 
gemena (små) bokstäver, men de följande 48 med såväl gemena som versaler 
(stora). Meningen är att man skall klistra dessa två versioner på var sin sida 
av brädlappen: ”Barnet förvärfvar sig derigenom en kännedom till, utan att 
man behöfver sysselsätta sig dermed”. Han påpekar också att med dessa 
ordkort ”Början göres ... af sig sjelf till den eljest svåra och alldeles icke 
nöjsamma bokstafskännedomen”. Cadmus fördjupar detta resonemang i 
andra upplagan (1819), där han efter ordkorten går vidare med bokstavskort: 
”Barnet, som nu af de förra Korten, redan känner figurerna ser något kändt 
föremål, och kan vara roadt af att höra och lära dess namn. Hvaremot vid den 
vanliga början med Alfabetets lärande först, ett Barn alldrig kan inse någon 
orsak, hvarför det skall lära sig namn på figurer, som säga ingen ting, kan 
icke känna något nöje deraf eller finna något intresse deri.” 

Självlärande i lek och glatt samspel med den vuxne är vad som utmärker 
Cadmus ”läspedagogik”. Liksom Cadmus betonar även Doman (1964) leken 
och det positiva känsloklimatet mellan vuxen och barn: slutkapitlet i hans 
bok heter ”Om glädjen”. Det är i denna anda som Literacy from Infancy be-
drivs – ett faktum som är viktigt att hålla i minnet när vi nu går vidare till att 
i huvuddrag och med några få konkreta exempel presentera de resultat man 
kommit fram till då man studerat dessa barns läsning. (Deras skrivning har 
bl.a. av utrymmesskäl ej kunnat behandlas i denna artikel.) 

Läsutvecklingen vid Literacy from Infancy – data från 
tvååringar 
Barnen lär sig snabbt känna igen de skrivna orden. Lättast går det med ord 
för ting med starkt positiv emotionell laddning. De leker också gärna sym-
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bollekar med sina läslappar: håller lappen telefon till örat, bäddar åt lappen 
docka, dukar med lapparna saft och tårta etc. 

Så småningom har barnen fått ett litet läsordförråd. Redan efter ett par 
månader visar sig tydliga tecken på att de observerar och visar intresse för de 
skrivna ordens grafiska struktur. Detta framgår dels av vad barnen gör i 
ensamhet med sina läskort, dels av hur de beter sig i samspelet med den 
vuxne under lässtunderna – speciellt deras kommentarer till och frågor om 
de skrivna orden. 

HELENA, som fick sin första läslapp vid 1 år 10 mån., sitter vid 2 år 2 
mån. ensam och plockar med sina lappar. Hon pekar på bokstaven m i mage 
och mugg, r i sover och skor och ä i säng, äter och näsa. ASTRID, som 
började vid 2 år 4 mån., säger en månad senare ”mage liknar öga”. Efter 
ytterligare två månader får hon den nya lappen precis och konstaterar ”precis 
liknar pappa, men i pappa är det tre stycken”. MARIANA, som får läskort 
på både engelska och spanska från 1 år 11 mån., påpekar efter två månaders 
läsning att ”it has a dot”. Från samma ålder börjar hon ge bokstäver namn 
efter för henne välkända och centrala ord som börjar på dessa bokstäver: 
bokstaven d kallar hon ”a daddy letter”, j ”a jumping letter”, g ”a gato 
letter”(K. Past 1975). Initialbokstäver tycks särskilt tilldra sig intresset – 
jämför att ASTRID vid c. 2 år 6 mån. kallar bokstaven m för ”mammans 
fotadefi” dvs. mammans fotografi. 

Iakttagelser av ords grafiska struktur kommer småningom att kopplas till 
observationer på det talade språket. Flera föräldrar har påpekat att barnen 
visar stort intresse för rim i tvåårsåldern (se K. Past 1975, Wester 1994). Det 
faktum att barnen börjar få både en visuell-grafisk representation och en 
auditiv-fonologisk av en mängd ord gör att de kan jämföra de grafiska repre-
sentationerna av två ljudlika ord, vilket småningom leder till insikten att det 
som låter lika också ser lika ut. Denna gryende insikt speglas i HELENAS (3 
år 8 mån.) uppmaning till sin mamma: ”på finns i påse (iakttagelse av ord i 
talet) – mamma skriv på och påse!” (Söderbergh 1976). 

Slutligen når barnen full förståelse av vårt skriftsystems natur, att bok-
stäverna svarar mot ljud. Denna insikt kan nås på skilda vägar beroende på 
strukturen hos det språk barnet lär sig läsa och barnets kännedom om denna 
struktur (Söderbergh 1976). Den svenska flickan ASTRID (Söderbergh 
1977/71), som lärde sig läsa från den ålder då hon i sitt talade språk hade 
börjat etablera den svenska ordböjningen, nådde sin insikt huvudsakligen via 
den rika floran av ändelsemorfem, med början i ändelsen -s. Processen har 
kunnat följas på grund av det faktum att flickan från femte läsmånaden valde 
att själv försöka läsa alla nya ord hon fick. Sålunda läste hon korrekt det nya 
ordet ugglan på basis av det tidigare kända ugglans och i hennes läsordför-
råd kontrasterande par som Anna–Annas, Astrid–Astrids, mamma–mammas 
etc. (Ofta avslöjas processen genom själva läsandet – så lästes ugglan ovan 
först som ”ugglans” med en omedelbar rättelse till ”ugglan”). 
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Men alla bokstavstecken ingår inte i våra svenska böjningsändelser. Vad 
beträffar konsonanterna kan insikten om bokstävernas möjliga ljudmotsvar-
igheter här nås via sinsemellan ljudlika ord eller orddelar där skillnaden 
utgörs av kontrasterande stavelser, där kontrasten oftast ligger i konsonanten 
medan vokalen är densamma. Ett tydligt exempel är ASTRIDS (2 år 11 
mån.) korrekta läsning av det nya ordet marken på basis av ett tidigare känt 
parken, där kontrasten är densamma som i de gamla välkända orden mam-
ma och pappa, där det ena ordet har ljudet/bokstaven m framför a, där det 
andra har p. (Vokalerna utgör i svenskan inte något problem, eftersom barnet 
efter några månaders läsning får lära sig bokstävernas namn, där varje 
vokalbokstav har ett namn som är identiskt med vokalens långa variant). 

I språk där böjningsändelserna inte har en lika framträdande position som 
i svenskan eller där de helt saknas nås insikten att bokstäverna svarar mot 
ljud huvudsakligen genom lika och kontrasterande stavelser. Det var på den-
na väg som MARIANA – med början i spanska ord – mellan två och tre års 
ålder lyckades ”bryta koden” och läsa för henne tidigare i skrift helt obe-
kanta ord (K. Past 1975, A. Past 1976). 

”Kodbrytningsprocessen” ovan visar hur barnens färdighet i det talade 
språket hjälper fram deras insikter i det skrivna språkets struktur. Studier av 
gravt hörselskadade barns tidiga läsning på basis av hela ord, som den vuxne 
vid läsandet knyter direkt till deras referenter, visar delvis den motsatta 
gången: ”språket för ögat” gör barnen medvetna om ändelser som t.ex. s, 
som de är oförmögna att höra, men där de nu med särskild uppmärksamhet 
studerar de vuxnas munrörelser vid de ohörbara ljuden och själva i sin arti-
kulation försöker efterlikna dem. Genom läsandet tillförs dessa barn också 
ett ordförråd som de annars inte skulle fått. Samtidigt lär de sig genom läs-
andet svenskans morfologi – t.ex. böjningsändelser, prepositioner och andra 
formord som saknar motsvarighet i teckenspråket och som för hörselskadade 
kan vara svåra att uppfatta – samt fraseologi och syntax (Söderbergh 1976, 
1981). För dessa barn blir läsning språkgivning (Söderbergh 1985). 

Också normalhörande tidigt läsande barns talade språk påverkas av 
läsning, vilket blir särskilt påfallande när barnen börjat läsa böcker (jfr 
Söderbergh 1982). Belägg för detta får man också i Margaret M. Clarks 
studs ”Young Fluent Readers” baserad på data från 32 skotska barn som vid 
skolstarten vid fem års ålder befanns kunna läsa flytande. I sjuårsåldern 
utmärkte de sig både genom sina berättelser och genom sina uppsatser, som i 
vokabulär, fraseologi och syntax visade stor rikedom och variation och bar 
tydliga spår av skriftspråklig påverkan (Clark 1976). 

Det skrivna språket som stimulans för det talade framgår särskilt tydligt i 
nya data från och med 1990-talet, data från barn som när de fått sina första 
läslappar varit upp till ett år yngre än 70-talets tidiga läsare. Två av dessa – 
NANNA och AGNES, jfr nedan – har redan dokumenterats (Wester 1994; 
Söderbergh 1994, 1995 – i Söderbergh 1994 har Nanna och Agnes beteck-

 



Tal och skrift i samspel i den tidiga språkutvecklingen 
 

132 

nats med symbolerna W resp. N). Data från dessa två barn och ytterligare tre 
kommer härnäst att presenteras. 

Fem läsnoviser i ettårsåldern 
De fem barn vi här ska granska är NANNA, f. juni 1991, AGNES, f. maj 
1993, EMIL, f. maj 1993, MITRA f. nov. 1994, och FREDRIK, f. nov. 1994. 

NANNA, som fick sina första läslappar vid 14 mån., har följts regel-
bundet upp till c. 2 1/2 års ålder, då hon brutit koden och obehindrat läste 
texter på den nivå som man annars brukar läsa högt för barn i samma ålder. 

AGNES fick läslappar från c. 9 månader och hade uppnått självständig 
läsförmåga strax före 3 års ålder. Hennes läsning och skrivning dokumen-
teras fortlöpande och kommer att redovisas noggrannare i annat samman-
hang. EMIL började läsa lappar från 15 månader och dokumentation finns 
för honom upp till 18 månader. När han fyllt två år meddelade hans pappa att 
han då läste ihop ord till meningar. MITRA fick de första lapparna vid 11 
månader, och då på både svenska och persiska. Dokumentation finns för 
henne upp till 20 månaders ålder. För FREDRIK slutligen, som hade läs-
lappspremiär vid 12 månader, finns data upp till 15 månaders ålder. 

Vid några tillfällen har föräldrarna kontrollerat hur många ord barnen 
kunde läsa. En översikt i tabellform lämnas nedan. Uppgiven ålder är i mån-
ader. Åldern vid lässtarten har markerats med ett kryss. För de barn där vi 
har mätdata från flera tillfällen ser vi att läsordförrådet ökar jämnt och säk-
ert. Det försprång de tidigast börjande barnen AGNES och MITRA har 
jämnar ut sig – MITRA, som började vid 11 månader läser 230 ord vid 20 
månader, medan NANNA, som började tre månader senare läser 235 ord vid 
21 månader. Visserligen ligger den vid 9 månader börjande AGNES med 
sina 93 ord vid 18 månader något över den vid 14 månader börjande 
NANNA med sina 70 ord vid 19 månader. Men å andra sidan uppnår 
NANNA självständig läsförmåga tidigare än AGNES (jfr ovan). EMIL, som 
börjar en månad senare än NANNA, läser vid 19 månader 60 ord, medan 
NANNA läser 70. 

Ett undantag utgör FREDRIK. Efter tre månader med läslappar hade han, 
vid 15 månader, fått 51 ord, men av dessa läste han bara 5. Medan de andra 
barnen deltagit i läsleken med liv och lust har FREDRIK enligt sin mamma 
inte visat någon större entusiasm. Märkas bör att FREDRIK är en sen talare 
– när han började med lappar vid 12 månader hade han överhuvudtaget inga 
ord i sitt talspråk, men mamman har trots detta givit honom lappar för saker 
och ting han visat intresse för. Inte förrän inpå nyåret 1995 lossar hans 
tungas band och några veckor senare, vid omkring femton månaders ålder, 
inträffar något nytt. FREDRIK visar tecken på att han vill ha lappar och vill 
veta vad som står på dem: han ber sin mamma skriva namnet Mårran (en 
Muminfigur) och han börjar plocka upp sina gamla läslappar, den ena efter 
den andra, och titta frågande på sin mamma för att hon skall säga vad där 
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står. Vi ser här en repetition på barnets initiativ, precis som när man i samtal 
med barn leker titta-peka-benämna-leken och barnen om och om igen vill 
upprepa samma ord (Söderbergh 1995). 

Ålder NANNA AGNES EMIL MITRA FREDRIK 

9    X  
10   
11      X  
12    5     2    X 
13    20  
14    X   25   50  
15    5     X   80    5 
16   60  
17   25   
18   93  
19   70    60  
20  230  
21 235   
22   
23 *     

* Läser alla ord hon har i sitt talspråk. 

En annan sen talare är EMIL, vilket emellertid inte hindrar honom att läsa 
lapparna. Cadmus uppmanar som bekant föräldrarna att aldrig ge barnen ord 
som de ”inte skulle kunna förstå”, men han varnar inte för att ge ord som 
barnen inte kan säga. Det är språkförståelsen som är basen för den tidiga 
läsningen, och precis som vid titta-peka-benämnaleken förstärks förståelsen 
genom att man knyter ordet till referenten. Vi skall nu se hur barnen visar 
tecken på att förstå och kunna läsa ord som de ännu inte kan säga. 

Lässtrategier när man inte har ord i sitt talspråk 
När det skrivna ordet betecknar något konkret som finns i rummet kan barnet 
peka på, vidröra eller visa fram referenten. Särskilt vanligt är detta vid be-
teckningar för kroppsdelar, där den vuxne bygger vidare på kroppsdelsleken 
”Var har du näsan?” etc. och där barnets roll är just att peka. EMIL, som var 
trög att tala, använde ofta denna strategi – ofta i kombination med ”här” som 
han kunde säga. AGNES, som fick läslappar från nio månader, tog till sam-
ma utväg innan hennes talordförråd blivit tillräckligt stort. Så gjorde också 
MITRA, som började vid elva månader. På detta sätt läste hon bl.a. fot, 
hand, hals, hår, öra, näsa, kofta, tröja, strumpor, flöjt. På liknande sätt age-
rade ofta MITRA ut verben, genom att utföra motsvarande handling vid t.ex. 
dansa, vinka, skratta, blinka, hosta. Så gjorde även AGNES vid äter, sover 
och dricker. Hon läste också det svåra ordet ängeln (en prydnadsängel som 
hängde och gungade i hennes fönster) genom att antingen föra sitt pekfinger 
fram och tillbaka i luften eller genom att gunga med överkroppen. (Också i 
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sin vardagliga interaktion använde AGNES ikoniska tecken för att dra upp-
märksamheten till föremål som intresserade henne, t.ex. ett vindkraftverk, 
där hon cirklade runt med pekfingret i luften.) 

Om barnet i sitt talspråk har en synonym med enklare struktur, väljer det 
denna. Så bytte AGNES vid läsningen ut sin pappas och sin farmors svåra 
namn mot ”pappa” resp. ”fammo”. Före ett års ålder, då hon ännu inte kunde 
säga ”farmor” bytte hon ut det mot det närliggande ”faffa”, som har den typ-
iska jollerordsstrukturen. På samma sätt läste MITRA ”morfar” som ”mom-
mo”. Ordet hund blev ”huhu” och björn ”na”. För det svåruttalade ”fot” 
valde hon den lättare persiska motsvarigheten pa. 

Ett annat sätt för barnet att demonstrera att det känner igen ett skrivet ord 
och kan särskilja det från andra ord är att ur en samling ordlappar på begäran 
plocka upp ett ord som den vuxne efterfrågar. Detta brukar vara en omtyckt 
lek, särskilt om den vuxne spelar hjälplös. ”VAR är lappen russin nånstans? 
Jag ser den inte. Kan du hjälpa mig att hitta russin?” 

Läsningen lockar fram talet 
Visserligen ”kunde FREDRIK inte tala” när han fick sina första läslappar – 
dvs. han använde inga av den vuxne identifierbara ord i sin kommunikation. 
Hans mamma skriver dock: ”FREDRIK försökte säga efter mig när jag sa 
vad som stod på lapparna”. Hon noterar också att under perioden 12–15 
månader vet hon med säkerhet att vissa ordlappar på detta sätt lockade fram 
ord i talet, dvs. FREDRIK fick en tillväxt i sitt aktiva talspråksordförråd 
genom att läsa. Som exempel på sådana skrivna ord nämner hon: ben, album 
(ett album med foton+namn på släkt och vänner), Mimmi, gunga, helikopter, 
strumpa, stjärna, gitarr, snor och tom. På samma sätt lockade det skrivna 
ordet mormor fram ett ”mormor” från den 11 månader gamla MITRA, och 
AGNES tittade vid 10 månader stint på den nyss introducerade lappen farfar 
och sa med en djup suck ”faffa”. Därmed var ordet etablerat i hennes tal-
språk. Mellan 12 och 18 månader kan man hos AGNES finna många exem-
pel på att en lapp först introducerats och att ordet inte förrän senare debuterat 
i hennes talspråk. 

Ett intressant exempel är MITRAS läslapp med hennes eget namn, som 
lockade fram barnformen ”mimmi” samtidigt som hon tryckte läslappen mot 
bröstet. 

NANNA, som var 14 månader när hon började med läslappar, tycks ald-
rig ha fått skrivna ord som hon inte redan hade i sitt tal. Däremot hade hon 
vid 2 års ålder, när hon i princip brutit koden, fortfarande problem med 
uttalet av vissa ord. Hon använde då sin nya insikt om att bokstäver svarar 
mot ljud genom att noga studera för henne svåruttalade skrivna ord och ta 
dem som stöd vid en ”uttalsträning” där hon långsamt och upprepade gånger 
läste ordet högt, t.ex. Andreas och papperskorg (Wester 1994). Jämför här-
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med vad som ovan sagts om hörselskadade barn, där skriften blir till hjälp 
vid uttalet. 

Analys av ordstruktur och grafiska tecken 
Vi har ovan visat att de barn som under 70-talet började med läslappar 
mellan två och tre års ålder efter ett par månader började intressera sig för 
ordens struktur. Samma fenomen visar sig hos de barn som på 90-talet fick 
sina första läslappar mellan c. 12 och 15 månaders ålder. 

NANNA (start vid 14 mån.) jämför vid 18 månaders ålder orden kommer 
och kaka, godis och glass och pekar på begynnelsebokstäverna. När hon får 
det nya ordet pippi säger hon ”ta fram pappa”. Jämför med detta ASTRID 
(start vid 28 mån.) som vid 31 månader konstaterar ”precis liknar pappa 
men i pappa är det tre stycken”. 

EMIL (start vid 15 mån.) vars sena talutveckling inte tillåter honom några 
mer sofistikerade kommentarer i ord, får vid 19 månaders ålder det nya ordet 
hund. Han pekar då först på början av ordet hund och därefter på sitt eget 
huvud (hans sätt att läsa lappen huvud). På detta sätt visar han tydligt att han 
observerar likheten mellan de två orden i skrift – båda börjar på hu-. På 
liknande sätt pekar han på det för honom nya ordet hoppa och säger 
”pappa”. Jfr NANNAS reaktion i ord på pippi och ASTRIDS på precis, där 
den äldre ASTRIDS mer avancerade språkförmåga tillåter en högre grad av 
precision i kommentaren av företeelsen. Men uppenbart är att också de yngre 
barnen är klart medvetna om likheterna i grafisk struktur och förekomsten av 
samma grafiska tecken i de sinsemellan jämförda orden. 

AGNES (start vid 9 mån.) visar vid 11 månader ett mycket stort intresse 
för de nya lapparna Astrid och Bo som hon läser som ”mamma” och 
”pappa”: hon vänder och vrider på dem och granskar dem ingående. Vid 14 
månader får hon ett antal nya ordlappar och väljer då ut de båda nalle och 
Ulla, jämför och studerar in i minsta detalj. Vid samma tidpunkt tar hon en 
bok – Lukas i fönstret – som hon fått på sin ettårsdag och som man brukar 
läsa högt för henne (utan att på minsta sätt försöka fästa hennes upp-
märksamhet vid de skrivna orden). På försättsbladet pekar hon då på namnet 
Lukas och säger ”kakakaka”. Hon har i sitt läslappsförråd nämligen lappen 
kakakaka som är hennes egenord för höna (Vad säger hönan? Kaka- kaka). – 
Vid femton månader pekar hon på slutbokstaven a i de båda Maria och 
docka. 

Från 16 månader börjar AGNES också att relatera bokstäver till skrivna 
ord som börjar just med dessa bokstäver: Ser hon ett f, pekar hon på det och 
säger ”farfar”, ett B relateras till namnet ”Bo” etc. Jfr med detta MARIANA 
(start vid 23 månader) som vid 26 månaders ålder kallar bokstaven d för ”a 
daddy-letter”, g för ”a gato-letter” etc. 

Vid 15 månaders ålder visar AGNES även tydliga tecken på att observera 
kontrasterande särdrag i bokstäver. Hon har vid denna tid fått en dansk bok, 
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Halfdan Rasmussens ABC, förvisso inte för att lära sig alfabetet utan därför 
att denna bok innehåller roliga barnverser till fina melodier (ett ljudband hör 
till boken) och med festliga illustrationer. Med stort intresse lyssnar hon och 
tittar. På pärmens insida finns alfabetets bokstäver, stora och små, tryckta 
huller om buller. En dag slår hon upp pärmen, och pekar ut stora O och tittar 
på den vuxne med uppfordrande min. Hon får då veta namnet på bokstaven. 
Omedelbart därefter pekar hon ut Ø med samma uppsyn. Sedan söker hon 
upp och pekar på p och därefter på q – dvs. p:ets spegelvändning. Vid 16 
månaders ålder börjar hon spontant peka igen, i följande ordning Q, Ø, O 
(dvs. de bokstavstecken som är byggda på cirkeln, omarkerad eller markerad 
med ett ’kommatecken’ eller en stav som skär cirkeln), därefter C följt av G 
(dvs. halvcirkeln med eller utan extra tilläggsmarkering). 

Samma förmåga att analysera bokstäver visar MITRA (start vid 11 mån.) 
prov på. När hon får de båda orden hej och nej, läser hon först båda som 
”hej”. När hennes mamma påpekar misstaget, lär hon sig hålla i sär dem, och 
pekar sedan på de respektive begynnelsebokstäverna och säger för hej 
”stort” och för nej ”litet”. Vi kan här observera fyra steg på vägen i hennes 
observationer av de båda ordens grafiska form: 1) en felidentifikation på 
grund av likhet 2) en jämförelse av de båda orden då hon blir rättad 3) en 
lokalisering av skillnaden till ordets början 4) en karakterisering av denna 
skillnad i ord. Genom att flickan kan sätta ord på skillnaden blir den lättare 
att minnas – att lagra och vid behov plocka fram – och eftersom skillnaden i 
detta fall är en skillnad mellan två bokstavstecken, kommer hon att generellt 
kunna igenkänna och särskilja bokstäverna n och h. 

Slutord 
Vi har här sett hur läslappar presenteras för 1–2 år gamla barn som på detta 
sätt lär sig känna igen skrivna ord. De utvecklar ett läsordförråd parallellt 
med och i växelspel med sitt talordförråd. Ofta kan ord i skrift locka fram 
motsvarande ord i tal – detta gäller särskilt de yngsta barnen. Redan efter ett 
par månader börjar barnen undersöka ordens grafiska form, vilket är första 
steget på vägen mot en gradvis upptäckt av hur i vårt ortografiska system 
bokstäverna är relaterade till ljuden – det man ser till det man hör. Samtidigt 
växer medvetenheten om och behärskningen av det skrivna språkets struktur 
på högre nivåer, genom att barnen presenteras för och läser först fraser och 
meningar, senare texter. Så tidigt som i treårsåldern kan kodbrytningen vara 
fullbordad, vilket gör det möjligt för barnen att läsa för dem i skrift nya ord 
som de kan förstå i det talade språket. De har nu självständigt nått den insikt 
som man genom undervisning försöker bibringa sex–sjuåringar vid lässtarten 
i skolan för att den vägen bygga upp en förmåga att läsa och skriva. 
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Uttryck för befintlighet och förflyttning  
i dövas skrivna svenska  

Kristina Svartholm 

I uppsatsen beskrivs hur det semantiska fältet ’Befintlighet & Förflyttning’ 
uttrycks i ett antal svenska texter, skrivna av vuxna barndomsdöva med teck-
enspråket som primärspråk. Uttrycken för förflyttning till en plats – i första 
hand komma, gå och åka – används tillsammans med syntaktiska ramar på ett 
sätt som i stort överensstämmer med målspråkets. Avvikelserna från mål-
språket är betydligt fler för befintlighetsuttryckens del, i synnerhet då det 
gäller befintlighet i icke-rumslig bemärkelse. De olika uttryckssätten disku-
teras dels i förhållande till teckenspråket, dels i förhållande till den svensk-
undervisning som döva har fått. Avslutningsvis diskuteras kort möjligheten 
att förflyttningsuttrycken i materialet återspeglar helfrasinlärning hos den 
döva språkinläraren. 

Inledning 
Trots att vuxna barndomsdöva vanligen har åtminstone 10 års skolgång bak-
om sig använder många av dem ett skriftspråk som tyder på starkt begräns-
ade svenskkunskaper. Förklaringen till detta får delvis sökas i det faktum att 
de inte lär sig samhällets språk via tal och hörsel, liksom i den svenskunder-
visning de fått. Den har helt ignorerat deras speciella tvåspråkighetssituation. 
Man har utgått från det talade språket och sett talspråksfärdigheter som en 
nödvändig förutsättning också för skriftspråkskunnande. Kommunikationen 
har skett via tal och avläsning av talat språk. Teckenspråket har i princip 
varit bannlyst från undervisningen och svenskämnet har betraktats som om 
det trots allt rört sig om modersmålsundervisning. (Se vidare Wallin, 1988, 
jfr även Svartholm, 1984.) 

Det är först under de senaste åren som man börjat inse att svenskämnet 
för döva har fler beröringspunkter med ämnet svenska som andraspråk än 
med den traditionella modersmålssvenskan. Trots att undervisningen i döv-
skolan av i dag skall tillförsäkra eleverna en utveckling mot tvåspråkighet i 
teckenspråk och svenska, är dock fortfarande svenskämnet enligt den offici-
ella synen – läroplanens beskrivning – i stort sett identiskt med det vanliga 
svenskämnet för hörande. Beskrivningen är alltså långt ifrån anpassad till 
dövas språkinlärningssituation och till det tvåspråkighetsmål som anges i 
läroplanen för specialskolan. 

 

Kristina Svartholm: Uttryck för befintlighet och förflyttning i dövas skrivna svenska. I: 
Första symposiet om svenska som andraspråk. 1. Föredrag om språk, språkinlärning och 
interaktion. Utg. Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg. 1988. S. 234–245. © Centrum för 
tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet + förf. 
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Att den gamla synen på svenska som ett slags modersmålsämne ännu är 
den officiellt rådande kan delvis förklaras med att kunskaperna om hur döva 
lär sig samhällets språk fortfarande är mycket begränsade. Vi vet att inlär-
ningen i mycket hög grad är beroende av undervisning men vet ännu förhåll-
andevis litet om hur undervisningen skall utformas. Vilka kunskaper om hör-
andes andraspråksinlärning kan här utnyttjas? Vilka likheter och skillnader 
finns egentligen mellan döva och hörande andraspråksinlärare? Vad innebär 
det att döva måste lära sig det skrivna språket utan att ha något talat språk att 
utgå från? Vilka delar av skriftspråket måste uppmärksammas särskilt – och i 
så fall hur – för att undervisningen skall nå bäst resultat? 

Att försöka finna svar på sådana frågor är naturligtvis viktigt ur ett rent 
pedagogiskt perspektiv. Att svaren dessutom kan ge nya kunskaper om hur 
människan går till väga då hon lär sig språk gör dem inte mindre intressanta. 

Utgångspunkter för undersökningen 
Det delområde av dövas svenskkunnande som jag här har valt att undersöka 
närmare består av det semantiska fältet ’Befintlighet & Förflyttning’. Valet 
av just detta område betingades delvis av att det finns en del studier av hur 
hörande invandrare lär sig svenska ord inom detta fält (se vidare nedan). Här 
finns alltså underlag för att jämföra hörandes och dövas svenskinlärning. 
Dessutom väckte en tidigare undersökning, som gällde relativsatser i vuxna 
dövas skriftspråk, en rad frågor som hör samman med detta fält (Svartholm, 
1987). Undersökningen pekade bl.a. mot att döva andraspråksinlärare jäm-
fört med hörande verkar ha speciella problem med svenskans befintlighets-
uttryck, t.ex. kopulaverbet vara. Bruket av prepositioner och riktningsuttryck 
av olika slag tyder däremot på att döva här kan ha ett mer differentierat sy-
stem på tidiga inlärningsstadier än vad man skulle kunna förvänta sig då man 
jämför med hörande andraspråksinlärare. Detta kan eventuellt förklaras med 
att delar av det syntaktiska kunnandet byggs upp via helfrasinlärning. 

Fältet ’Befintlighet & Förflyttning’ är väl ägnat inte bara för lexikala 
studier av verbval etc. utan också för studier av fras- och prepositionsinlär-
ning. Det är inte bara verben som sådana som måste läras in utan också de 
syntaktiska ramar som de kan uppträda i. Ett verb som åka kan konstrueras 
tillsammans med ramar som uttrycker förflyttning inom ett område (t.ex. åka 
runt i Sverige) eller förflyttning från en plats till en annan (t.ex. åka från 
Väsby till Norrby). Verben kan också uppträda i fraser av olika slag, t.ex. 
sådana med mer eller mindre förbleknad förflyttningsinnebörd som gå på 
museum och gå i kyrkan. 

Nämnas kan att problem med kopulaverb liksom ett avvikande bruk av 
prepositioner finns noterade på flera håll i litteraturen kring döva barns 
skriftspråk (se t.ex. Quigley & King, 1980:338, Kluwin, 1982, Svendsen, 
1985:83 ff.; se även Svartholm, 1984, för en forskningsöversikt). Sällan eller 
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aldrig har man dock gjort några jämförelser härvidlag mellan dövas och 
hörandes språksystem i ett tvåspråkighetsperspektiv. I den mån man har gjort 
några jämförelser har det enbart handlat om språkanvändningen hos döva 
barn gentemot den hos hörande barn med språket i fråga som modersmål. 

Mot den bakgrund som här redovisats ville jag i första hand söka få svar 
på följande frågor: 
 finns det någon skillnad i svårighetsgrad mellan svenskans uttryck för 
’befintlighet’ resp. ’förflyttning’ för döva språkinlärare? Även om inlär-
ningsgången långt ifrån är helt klarlagd för hörandes del, förefaller det som 
om uttrycken för ’befintlighet’ lärs in tidigare. (Jfr Kotsinas, 1982 och 1985: 
60.) 
 inom fältet ’förflyttning’ kan man urskilja en s.k. dominanshierarki, så att 
verbet komma normalt lärs in före gå som i sin tur föregår åka. (Se Viberg, 
1985:30 ff. med referenser.) Går det att se en motsvarande ordningsföljd för 
döva inlärares del? 
 en särskild typ av uttryck för ’förflyttning’ utgörs av verb och fraser som 
anger att förflyttningen görs med ett fordon. Här kan man förvänta sig att 
åka föregår andra, mer speciella verb som köra, cykla, flyga etc. hos den 
hörande inläraren. (Jfr Viberg, 1983:69 f.) Gäller motsvarande också för 
döva? 

Frågeställningarna gäller alltså primärt ordinlärningen. Från denna går det 
dock knappast att skilja det syntaktiska kunnandet: att ”kunna” ett ord inne-
bär inte bara att man kan dess betydelse och kan använda det som sådant 
utan också att man behärskar de syntaktiska ramar som ordet kan uppträda i. 

Material 
Materialet för undersökningen består av 27 uppsatser, skrivna av lika många 
vuxna barndomsdöva folkhögskoleelever under läsåren 82/83 t.o.m. 84/85. 
Uppsatserna består av sammanlagt närmare 4 000 ord; den längsta består av 
305 ord och den kortaste av 61 ord. De valdes ut ur ett större material på 
basis av deras innehåll: de beskriver resor av olika slag, mestadels själv-
upplevda. Bakom urvalet låg naturligtvis antagandet att uttryck för förflytt-
ning och befintlighet skulle vara återkommande inslag i sådana beskriv-
ningar. 

Någon närmare kartläggning av elevernas ålder, tidigare skolbakgrund 
etc. gjordes inte. Samtliga torde dock ha gått i dövskola; sannolikt har flera 
av dem också ytterligare utbildning. Någon enstaka kan ha varit individual-
integrerad bland hörande. Gemensamt för dem är att de har teckenspråk som 
sitt primära språk. Teckenspråket är också det språk som undervisningen ges 
på vid folkhögskolan. – Det enda som kontrollerades var att samtliga elever 
hade svensk bakgrund: skolan tar nämligen också emot döva invandrar-
elever. 
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Nämnas bör att exemplen nedan exakt återger originaltexternas stavning, 
interpunktion etc. Flertalet namn på personer och platser är dock ändrade. 
Ord och fraser inom parenteser i exemplen utgör förtydligande tillägg. 

Komma 
Verbet komma används sammanlagt 10 gånger i materialet. I två fall är sub-
jekten inanimata (buss resp. ångbåt); i de övriga utgörs subjekten av per-
soner. Verbet används så gott som undantagslöst i betydelsen ’anlända (till 
en plats)’. Vid sex av de tio förekomsterna uttrycks platsen med ett adverbial 
och/eller en prepositionsfras. Adverbialen är normalt riktningsangivande, 
som t.ex. hem och fram. Den preposition som används är till: 

(1) ... och min man kommit hem. 

(2) Och när vi kom till Väsby och sova. 

(3) När vi kom fram till Norrby ung. klockan var halv 12. 

Någon övergeneralisering av verbet motsvarande den som noterats hos hör-
ande andraspråksinlärare är det här alltså inte fråga om. Några speciella pro-
blem med att använda målspråkets syntaktiska ramar för att uttrycka målet 
för rörelsen kan inte heller märkas. I de fall då målangivelse saknas motsvar-
ar detta i princip målspråkets uttrycksmöjligheter. 

Gå 
Verbet gå är vanligare med sammanlagt 37 förekomster. Det är betydelsen 
’förflyttning’ som dominerar helt. Det är bara i fyra fall som verbet har en 
annan betydelse, som t.ex. i: 

(4) (Om en trasig motor:) Det gick inte att fungerade ej. 

Eftersom verbet gå används i många fraser etc. i målspråket med en betyd-
else som står långt från ’förflyttning’ är det i sig anmärkningsvärt att så få 
andra användningsområden här finns belagda. Det verkar t.o.m. som om 
uppsatsförfattarna undviker att använda gå i andra betydelser. Så finns sam-
manlagt fem satser som de följande, där en målspråksanvändare gärna skulle 
ha använt frasen gå sönder: 

(5) cykla kan sönder  

(6) (6) Men plöslig hans bil var sönder. 

Likaså verkar det som om man undviker verbet i konstruktioner som i (2) 
ovan. Verbet sova används i åtminstone 9 av totalt 14 fall på samma sätt, 
motsvarande målspråkets gå och lägga sig. 
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Då verbet gå står för ’förflyttning’ i målspråket är den grundläggande be-
tydelsen ’att förflytta sig med hjälp av benen’. Med några få undantag fram-
går det klart av kontexterna att det är just denna grundläggande betydelse 
som avses. Man anger också målet för förflyttningen, normalt uttryckt till-
sammans med ordet till: 

(7) Sen vi går till annan platsen 

(8) Vi gått till rum och titt på tv. 

Materialet innehåller ytterligare några verb som uttrycker förflyttning med 
hjälp av benen: promenera (3 förekomster), springa och ströva. Det sist-
nämnda verbet används, liksom promenera i ett fall, för att uttrycka förflytt-
ning inom ett område (ströva på stan). Detta kan jämföras med hur verbet gå 
används. Det rör sig bara om ett enda fall där verbet har en sådan innebörd. 
Det normala är i stället att verbet uttrycker förflyttning till ett mål som i (7) 
och (8) ovan. 

Någon övergeneralisering av verbet gå liknande den som noterats för hör-
ande andraspråksinlärares del finns alltså inte i materialet. Det verkar snarast 
som om verbet används med en mer begränsad innebörd än vad man skulle 
kunna förvänta sig. Dels uttrycker det förflyttning med hjälp av benen, dels 
används det så gott som uteslutande tillsammans med syntaktiska ramar som 
anger att förflyttningen har ett mål. Detta mål uttrycks med en fras, vanligen 
inledd med prepositionen till. 

Åka 
Det vanligaste förflyttningsverbet i materialet är åka med sammanlagt 94 
förekomster. Vid 35 av dessa anges det fordon som man åker med. Både med 
och utan fordonsangivelse används också detta verb vanligen för att uttrycka 
förflyttning till ett mål: man åker hem, till (en plats), tillbaka till (en plats) 
etc. Målet uttrycks vid 87 av de 94 förekomsterna. Någon gång nämns också 
utgångspunkten för förflyttningen: 

(9) ... så åkte vi hem från Väsby 

(10) Vi var 18 elever och 3 lärarar åkte tåget till Väsby från Norrby. 

Också i det fåtal fall då verbet används för att uttrycka förflyttning inom ett 
område händer det att prepositionen till uppträder: 

(11) Därefter åkte vi till runt stan i Norrby 

(12) när man ska åka om någon år till jorden runt 
 

Då verbet används tillsammans med en fordonsangivelse kan man förvänta 
sig att andrapråksinlärare generellt sett får vissa problem med sådana frasers 
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utseende. Dels kan det röra sig om prepositionsval (åka på buss gentemot 
åka med buss eller åka buss), dels om substantivets form (åka bussen gente-
mot åka buss). I materialet är det i stort sett endast avvikelser av det senare 
slaget som uppträder. Det handlar om sammanlagt 11 satser med fordons-
angivelser där substantivet har en annan form än i målspråket: 

(13) Vi åkte tunnelbanar till Odenplan 

(14) Vi åkte flög till Arland. 

(15) Vi åkte cyklar till Norrby 

Exempel (14) och (15) knyter an till en av frågeställningarna ovan, den som 
gällde inlärningsordningen mellan åka och mer speciella verb som köra, 
cykla och flyga. Det som man här kan förvänta sig är att språkinläraren till en 
början övergeneraliserar åka och använder det i stället för de andra verben. 
Här ger materialet bara en antydan om att så kan vara fallet också för döva 
språkinlärares del; exemplen är inte tillräckligt många för att några säkra 
slutsatser skall kunna dras. Språkbruket kan också variera hos en och samma 
individ: 

(16) Vi åkte cykel till Väsby /.../ sen vi cycklade till Norrby /.../ sen cyckel 
Sörby mat. 

Det ensamma cyckel i exemplet förtjänar en särskild kommentar. I tecken-
språket finns olika verbtecken som kan motsvara svenskans åka cykel, åka 
båt m.fl. Tecknen har i princip samma form som tecknen för cykel, båt etc. 
men utförs med en annan artikulation, dvs. har en annan rörelse (jfr Berg-
man, 1982:3). Utifrån detta kan den döva andraspråksinläraren här förväntas 
få problem dels med svenskans verbformer gentemot substantivformer (jfr 
(15) ovan), dels med de ”luckor” som finns i svenskans lexikon. Att åka 
cykel har en motsvarighet i cykla, torde vara lätt att genomskåda; att andra 
fraser som t.ex. åka båt saknar en sådan motsvarighet går däremot inte att 
förutsäga. Vid sidan av cyckel i exemplet ovan finns dock bara ett fall i 
materialet där ett svenskt substantiv, båt, används som om det vore ett verb. 

Sammantaget används alltså åka, med eller utan fordonsangivelse, på ett 
sätt som i princip överensstämmer med målspråkets. Liksom de övriga för-
flyttningsverben, komma och gå, används det tillsammans med syntaktiska 
ramar där målet för förflyttningen anges. Valet av preposition – till – och 
andra uttryck för detta mål görs i stort sett i enlighet med målspråkets regler. 

Bege sig till/från en plats: övriga verb och uttryckssätt 
Utöver verben komma, gå och åka används en del andra konstruktioner i 
materialet för att uttrycka förflyttning till och från en plats. Verbet resa före-
kommer sammannlagt 10 gånger, också det följt av prepositionsfraser och 
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andra riktningsuttryck som uttrycker målet. Verbet används i stort sett som i 
målspråket; det handlar normalt om längre färder. Någon gång används en 
ordform som motsvarar ett substantiv i målspråket: 

(17) Vi hemresa från Väsby till Norrby i kvällen igår. 

(18) (Jag) semesterresa till Spanien i juli på en vecka. 

Andra verb som uttrycker ’förflyttning till en plats’ är besöka och hälsa på 
(8 resp. 10 förekomster). Det förra används då byggnader och institutioner 
utgör målet, det senare om personer: 

(19) sedan vi besökt Riksdag 

(20) vi hälsa på Anders norr Väsby 

I materialet uttrycks också betydelsen ’förflyttning till en plats’ med andra 
medel än med ord som utgör verb eller substantiv i målspråket. Hit hör till-
baka, fram, hem samt till, som ensamma får uppbära verbbetydelsen. Till-
baka och fram används på så sätt ensamma som verb lika ofta som de före-
kommer tillsammans med ett förflyttningsverb (7 resp. 4 gånger vardera) 
medan hem och till används ensamma endast sporadiskt. 

Likaså kan betydelsen ’förflyttning från en plats’ uttryckas med ett en-
samt riktningsangivande ord som härifrån och därifrån. Vanligare är dock 
att utgångspunkten för förflyttningen anges tillsammans med målet så som i 
(17) ovan. Verbfrasen sticka från (en plats) förekommer också, men används 
i bara två uppsatser. Då är verbet fortsätta – med olika stavningsvarianter; jfr 
Svartholm, 1987:90 – vanligare. Det förekommer sammanlagt 8 gånger i sex 
olika uppsatser. I samtliga fall har uppsatsförfattarna beskrivit hur man stan-
nat på en plats och sedan förflyttar sig vidare: 

(21) Vi åt soppan och vilade några tim vid kusten. Forsatt cyklade vi till 
Camplingplatsen. 

Förflyttning inom ett område 
Som framgått ovan är det bara undantagsvis som verben gå och åka används 
för att uttrycka att man rör sig inom ett område. De få gånger verben an-
vänds med denna innebörd kombineras de vanligen med ordet runt. Verbet 
åka används dessutom några enstaka gånger i konstruktioner som delvis kan 
föras tillbaka på teckenspråket. De uttrycker att förflyttningen är utdragen i 
både längd och tid: 

(22) Men fan det var tråkigast att åka åka bil långvägen. 

(23) Vi mycket göra åkte hela Sverige och resor. 
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Det vanligaste sättet att uttrycka förflyttning inom ett område är med ett helt 
annat verb, nämligen titta. I sammanlagt 21 av de totalt 25 gånger verbet före-
kommer används det med en betydelse som motsvarar målspråkets gå runt 
och titta, åka runt och titta. Det uttrycker alltså både rörelse/förflyttning och 
perception, som i följande exempel: 

(24) (Det är inte roligt att åka till Spanien bara för att lata sig.) Bättre titta 
natur och deras kultur. 

(25) sen åka till keramikfabrik vi titta se fint 

(26) (Vi åkte till stan) sedan tittar på kläd ojoj fint kläd till stan 

Det är bara undantagsvis som verbet följs av på då det används med denna 
innebörd. Däremot används prepositionen tre av de fyra gånger då verbet har 
”ren” perceptionsverbsbetydelse, som t.ex. i titta på TV. (Med denna 
betydelse används f.ö. lika ofta verbet se.) 

Användningen av titta för att uttrycka både rörelse och perception kan 
sannolikt förklaras som ett slags transfer från teckenspråket. Där finns näm-
ligen ett tecken som har en liknande innebörd. (Jämför även diskussionen 
om undvikande av verbet gå ovan.) Möjligen kan också ordet utsikt, som an-
vänds som ett verb med betydelsen ’titta på utsikten’ av fyra uppsatsförfatt-
are förklaras på samma sätt: 

(27) (Jag åkte till) igen Lasse 2 övernätter och utsikt i Väsby. 

Befintlighet 
I exempel (27) ovan använder uppsatsförfattaren frasen 2 övernätter för att 
uttrycka att han stannade hos sin vän två nätter. Det handlar alltså om befint-
lighet på en plats under en viss tid. I materialet återfinns fler sådana mening-
ar där ett ensamt tidsuttryck får uppbära också befintlighetsinnebörden. Det 
rör sig om sammanlagt drygt 10 tidsuttryck av detta slag; antalet går inte att 
fastställa exakt eftersom kontexterna inte alltid ger säkert besked om vad 
fraserna egentligen står för. Meningarna kan se ut som de följande: 

(28) Först vi åkte bil till Väsby två dagar (= och där stannade vi två dagar) 

(29) Svea är så glad att se mig igen men det bara några timmar (= men jag 
stannade bara några timmar; vår samvaro varade bara några timmar.) 

Tidsfraser används också tillsammans med verb i uttryck för sådan befint-
lighet. Det är i första hand vid verben vara och stanna (5 resp. 6 gånger). 
Tidsfraser förekommer även vid verben vila, rasta och vänta, som används 
någon enstaka gång vardera. De kan också föras till denna kategori även om 
de har mer av egen betydelse än den rent befintlighetsangivande. 
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Verbet vara används också utan någon begränsande tidsfras för att ange 
innebörden ’befinna sig på en plats’. Det rör sig om sammanlagt 15 sådana 
förekomster. En stor del av dessa – 9 stycken – utgörs av satser som de följ-
ande. I sex av dem kombineras verbet med ordet hos: 

(30) i lördags Bertil och jag var hos Pias 2 barn 

(31) Jag var hos hemma som familjen 

Här skulle verbet kunna ersättas med något av verben besöka/hälsa på i mål-
språket. Som nämnts ovan används båda dessa verb som förflyttningsverb 
med innebörden ’komma till en plats/person’ i materialet. Jämfört med mål-
språket har de alltså en begränsad användning. Frasen vara (hos) kan här 
sägas kompensera detta. 

Om användningen av vara i övrigt kan sägas att det bara undantagsvis har 
innebörden ’finnas’, ’existera’, dvs. uttrycker befintlighet i icke-rumslig be-
märkelse. Här används i stället verbet finnas, alternativt helt verblösa satser: 

(32) Vi gått till utställningar finns 7 våning många tavlorna. 

(33) ... och även finns också en gubbe som heter Kronblom 

(34) (Vi åkte till Danmark) mycket folk i Köpenhamn. 

(35) (Jag fick många julklappar) ingen snö på julafton. 

Också ordet där kan användas i meningar med samma innebörd: 

(36) (Jag åkte till Väsby) där fint hotell ganska lyx. 

(37) (Vi besökte) stora riksdag. Där bildbio och flera röda och gula blinkar på 
tavlan. 

Verbet finnas uttrycker befintlighet, ’existens’, alla de 9 gånger det används i 
materialet. För de båda andra uttryckssätten är det svårare att säkert avgöra 
när denna innebörd avses; det rör sig om 6–7 gånger vardera. (För där i 
dövas skrivna svenska, se även Svartholm, 1987:64 ff.) Det formella subjekt-
et det används bara i två av meningarna med finnas: 

(38) (Vi) tittade kulturhuset. Det finns många kultur, som teater, schack... 

(39) (Vi kom till tältplatsen i Väsby.) Tältet satt upp och det fanns dusch i 
Väsby. 

Båda dessa det + finns/fanns verkar kunna förklaras som ett slags helfras-
användning. Så uppträder också det tillsammans med verbet vara: 

(40) Det var sevärder med Wasaskeppet. Det var 1650talet skeppet 

(41) Jag tycker det är vackert naturligt. (= att naturen var vacker.) 
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Det handlar här inte längre om rumsuttryck utan om en rent statisk relation: 
’befinna sig i ett tillstånd, ha en egenskap’. Problemen med att uttrycka den-
na relation är uppenbara i materialet; det skulle dock föra för långt att här 
behandla de olika uttryckssätten närmare. Det må räcka med att konstatera 
att relationen utöver med det är/var-konstruktioner som i (40)–(41) ovan 
vanligen uttrycks med verblösa satser som i följande exempel: 

(42) Vi tyckte att lärarna bra och intressan på skolan.  

(43) Problem dyr resa. (= Problemet är att resan är dyr.) 

Diskussion 
De olika uttryck för det semantiska fältet ’Befintlighet & Förflyttning’ som 
återfinns i materialet kan beskrivas efter en skala med ökad svårighetsgrad i 
förhållande till målspråket. I den ena ändan av skalan återfinns uttrycken för 
’förflyttning (från en plats) till en plats’. Här används verben – framför allt 
komma, gå och åka – på ett sätt som i stort sett överensstämmer med mål-
språket. Målet för förflyttningen uttrycks med prepositionsfraser och andra 
riktningsuttryck; också detta i stort sett som i målspråket. 

Skalans andra ändpunkt utgörs av uttrycken för befintlighet i icke-rumslig 
bemärkelse: ’finnas, existera’ respektive ’befinna sig i ett tillstånd, ha en 
egenskap’. Här är avvikelserna från målspråkets uttryckssätt generellt sett 
fler och av mer grundläggande art. Utöver satser med verbet finnas, där sven-
skans formella subjekt saknas, uttrycks vanligen befintligheten i helt verb-
lösa konstruktioner. 

Mellan dessa båda ytterlighetspunkter kan uttrycken för ’förflyttning in-
om ett område’ placeras, liksom uttrycken för ’befintlighet på en plats under 
en viss tid’. I det förra fallet används framför allt verbet titta; endast några 
enstaka gå/åka (runt) förekommer. Denna förflyttningsinnebörd har vissa 
beröringspunkter med det slags befintlighet som uttrycks med en tidsfras i 
materialet, med eller utan verben vara och stanna, liksom i fraser av typen 
vara hos. Det handlar i båda fallen om att man rör sig eller befinner sig inom 
ett område eller på en plats under en viss tid. Till skillnad från den statiska 
situation som uttrycks med t.ex. verbet finnas är alltså befintligheten be-
gränsad i tid och/eller rum i sådana uttryck. (Jfr Comrie, 1976:49 ff.) 

Den första och mest grundläggande av de frågor som utgjorde utgångs-
punkten för undersökningen verkar alltså kunna besvaras med ja: svenskans 
uttryck för ’befintlighet’ resp. ’förflyttning’ förefaller vara av olika svårig-
hetsgrad för den döva andraspråksinläraren. Förflyttningsuttrycken verkar 
vara mer lättillgängliga. Det rör sig då om uttryck för ’förflyttning till en 
plats’ där verben komma, gå och åka används tillsammans med riktnings-
uttryck på ett sätt som överensstämmer med målspråkets. Någon dominans-
hierarki mellan dessa verb, så att t.ex. komma skulle vara det mer grund-
läggande, går inte att urskilja i materialet. Man behärskar alltså verben och 
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deras syntaktiska ramar – men bara i inskränkt bemärkelse. Tydligast fram-
går detta i bruket av verbet gå, som i stort sett bara förekommer med den 
grundläggande innebörden ’förflytta sig med hjälp av benen’ med tillägget 
’till en plats’. 

I diskussionen av de olika uttryckssätten har enstaka konstruktioner och 
verbval förklarats som möjlig transfer från teckenspråket. Ytterligare av de 
drag som diskuterats kan måhända förklaras på samma sätt. Eventuellt kan 
också teckenspråkets struktur mer generellt sett förklara varför svenskans ut-
tryck för ’befintlighet’ verkar vara mer svårtillgängliga för den döva andra-
språksinläraren. Området ’befintlighet’ kan antagligen beskrivas som mer 
differentierat och med fler uttrycksmöjligheter i teckenspråket än i svenskan 
(jfr Svartholm, 1987:30 f.). Även om det samma skulle gälla också för för-
flyttningsuttryckens del – vilket mycket väl kan vara fallet – kan verben 
komma, gå och åka användas på ett likartat sätt i de båda språken, åtmin-
stone i deras grundläggande betydelser. Härigenom torde språkinlärarens 
uppgift att genomskåda hur verben används i svenska vara lättare än då det 
rör sig om uttrycken för befintlighet. 

Teckenspråket kan dock knappast utgöra den enda förklaringsgrunden till 
dövas hypoteser om svenskans struktur. Man måste också beakta undervis-
ningens roll i sammanhanget, liksom det sätt som undervisningen bedrivits 
på. Om lärare och elever saknar ett gemensamt språk och kommunikationen 
i klassrummet bara kan äga rum i mycket enkla former, finns det all anled-
ning att förmoda att läraren gärna uppehåller sig vid sådana fraser och satser 
som är lätta att åskådliggöra. Ett verb som gå kan i dess grundläggande be-
tydelse konkretiseras på ett helt annat sätt än t.ex. finnas. – Att satser som X 
ska åka hem idag ofta återkommer i de avskrivningsövningar som av tradi-
tion har utgjort en stor del av dövskolans (läs: internatskolans) skriftspråks-
träning saknar säkert inte heller helt betydelse. 

Undervisningens roll kan också ses med den rättande läraren som ut-
gångspunkt. Det är lättare för läraren att identifiera – och rätta – felvalda och 
utelämnade prepositioner och andra riktningsuttryck vid verb som komma, 
gå och åka än att identifiera vad eleven egentligen avser med t.ex. helt verb-
lösa satser. Den rättande läraren kan på så sätt ha erbjudit sina elever ett åter-
kommande mönster för hur förflyttningsverben kombineras med riktnings-
uttryck i svenskan. 

Vare sig mönstret med verb + prepositionsfras eller annat riktningsuttryck 
kommit att uppmärksammas av de döva eleverna via rättningar eller på något 
annat sätt, verkar det som om många av dem använder det just som ett färd-
igt mönster, som en helfras. Tydligast framgår detta i satser som (11) och 
(12) ovan, där till uppträder också då åka uttrycker ’förflyttning inom ett 
område’, men åtskilligt fler av verbfraserna i materialet ger samma intryck. 

Kanhända är skillnaden i svårighetsgrad mellan svenskans uttryck för ’be-
fintlighet’ och ’förflyttning’ inte fullt så stor som den kan förefalla vid första 
anblicken av det material som här har redovisats. Att förflyttningsverben 
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uppträder i syntaktiska ramar som överensstämmer med målspråkets behöver 
inte med nödvändighet innebära att ramarna i sig återspeglar ett mer avan-
cerat syntaktiskt kunnande. De kan också återspegla att verbet lärts in till-
sammans med ramen och används som en helfras. 

I vilket fall visar materialet att resultatet av den tidigare dövundervisning-
en måste betraktas som misslyckat.1 
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Rinkebysvenskan – en dialekt? 

Ulla-Britt Kotsinas 

Vid ett tidigare tillfälle, Svenskans beskrivning 15, diskuterade jag den sven-
ska som används av ungdomar med invandrarbakgrund, födda och/eller upp-
vuxna i invandrartäta områden (Kotsinas 1985a). Hypotetiskt antog jag då att 
deras svenska kan avvika något från den svenska som talas av ungdomar, 
vilka under sin uppväxt mött huvudsakligen ”svensk svenska”, på så sätt att 
det i deras språk skulle kunna finnas drag liknande dem man finner vid en 
kreoliseringsprocess, dvs. förenklingar inom ”svåra” system i språket t.ex. 
genus-, tempus- och prepositionssystemen, i riktning mot mindre markerade 
strukturer samt att ”invandrarsociolekter” åtminstone lokalt skulle kunna 
växa fram. 

I massmedia har också under senare tid ganska mycket uppmärksamhet 
ägnats åt den svenska som används av ungdomar i Stockholmsförorten 
Rinkeby, och frågan ”Är rinkebysvenskan en ny dialekt?” har ställts. 

I det följande skall jag därför dels visa på några drag i invandrarbarns 
svenska, dels också diskutera i vilken mån det är relevant att använda be-
teckningen dialekt för rinkebysvenskan. 

Termen invandrarbarn används nedan för att beteckna barn och ungdom-
ar, vilka vuxit upp i invandrartäta områden och antingen själva invandrat vid 
tidig ålder (senast vid fyra års ålder) eller vilkas föräldrar invandrat. 

Bakgrund 
Rinkeby är en förort i nordvästra Stockholm, byggd på sextiotalet, där ca 
14 000 invånare bor i en höghusbebyggelse på en yta av drygt en kvadrat-
kilometer. Ca 65 % av befolkningen har invandrarbakgrund, dvs. de är själva 
invandrare eller barn till invandrare. Även de svenskfödda i området är till 
stor del inflyttade från övriga delar av landet, vilket betyder att ytterst få 
”genuina” stockholmare bor där. 

Den språkliga situationen är brokig. Enligt uppgift talas ca hundra olika 
språk i området, och i skolorna undervisas i ca 30 så kallade hemspråk. På 
gator och torg, i kafeterior, affärer och skolor och även på daghem hörs alla 
dessa språk samt, som ett lingva franca, svenska i olika former. Infödd sven-
ska, och speciellt stockholmska, hörs förhållandevis sällan. I stället förekom-
mer en mängd olika varianter, från inlärarspråk i begynnelsestadiet och det 
pidginliknande språk som ibland talas av äldre invandrare (Kotsinas 1985b) 
till den flytande men från normal stockholmska ibland avvikande variant 
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som fått namnet rinkebysvenska. I hemmen talas ofta ett hemspråk, men 
ibland två eller tre, t.ex. turkiska och kurdiska, finska och grekiska, och/eller 
svenska på utländskt substrat. 

Nära Rinkeby ligger Tensta och Kista, vilka har liknande, men inte lika 
utpräglat invandrardominerad, struktur. I stockholmsområdets södra och 
västra delar finns ytterligare andra områden där invandrarna utgör en stor 
andel, t.ex. Flemingsberg i Huddinge kommun. I de nordöstra delarna, t.ex. 
Danderyd, Täby, Åkersberga, utgör invandrarna däremot ett förhållandevis 
litet inslag. 

Material 
Som en bakgrund för den följande diskussionen har jag använt ett material 
insamlat i invandrartäta områden i stockholmsregionen, bestående av samtal 
med barn och ungdomar i åldrarna 5 till 15 år. Inspelningarna är gjorda i 
olika kontexter och med olika intervjuare. I samtalen med tonåringarna dis-
kuterades oftast språkliga förhållanden eller invandrarsituationen. Dessutom 
tillkommer skoluppsatser, åk 9, samt några skriftliga test, behandlande bl.a. 
verbmorfologi, läsförståelse och slangspråk. Allt talspråksmaterial är tran-
skriberat, men ordklasstaggning, frekvensberäkningar o.d. har inte gjorts 
annat än delvis. De flesta delmaterialen är att betrakta som pilotundersök-
ningar och probleminventering. De tendenser som framträder är emellertid 
påfallande lika i olika områden av stockholmsregionen och i olika ålders-
grupper varför materialet ändå kan tjäna som underlag för en hypotetisk dis-
kussion. 

De viktigaste delmaterialen är de följande: 

1. Rinkeby. Inspelningar 1987 med ca 15 invandrarungdomar i skolan 
och på ungdomsgården. Exempel ges nedan från samtal (minst 20 min. 
per talare) med tre pojkar och två flickor 15–16 år, uppvuxna i Rinkeby. 
Intervjuare: red. Cecilia Kristner, Sveriges radio, och jag själv. 

2. Flemingsberg. Inspelningar 1985–1986 med en högstadieklass, åk 8–9, 
bestående till 90 % av invandrarbarn. En pojke och tre flickor var upp-
vuxna i Flemingsberg. Flera intervjuer (sammanlagt minst 20 min.) 
med varje elev. Intervjuare: klassens svensklärare FM Ulla Norman. 

3. 2 uppsatser per elev från samma Flemingsbergselever som ovan. 

Dessutom har jag delvis analyserat ett material, bestående av inspelningar i 
samtal eller under lek med 13 invandrarbarn (de flesta med tigrinja som 
hemspråk) på ett daghem i Kista samt även haft tillgång till transkriptioner 
av inspelningar av 5 turkiska barn i Handen (söder om Stockholm) (Schen-
ström 1987). 

I uppsatsen ges språkprov endast från Rinkeby och Flemingsberg. För-
kortningar: 
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Rinkeby Flemingsberg 

M: 16-årig jugoslavisk pojke  
J: 16-årig marockansk pojke  
F: 15-årig libanesisk flicka  
S: 5-årig turkisk flicka 
L: 15-årig grekisk pojke  
I: intervjuare 

K: 15-årig turkisk pojke  
D: 15-årig turkisk flicka  
R: 15-årig kurdisk flicka  
P: 16-årig jugoslavisk flicka 

Några drag i invandrarbarns svenska 
Den svenska som används av invandrarbarn i områden som Rinkeby och 
Flemingsberg, speciellt i informellt tal, gör ett ibland ganska förbryllande 
intryck. Dels finner man många drag som är typiska för stockholmsungdom i 
allmänhet. t.ex. uttryck som ba’ `bara’, såä ’så här’ och liksom (å såä han 
ba’, nää!, liksom) samt en viss, typiskt stockholmsk prosodi. Dels kan det 
hos samma talare förekomma drag som förefaller ganska osvenska. De sen-
are tycks beröra alla språkliga nivåer och är huvudsakligen av två slag, för-
enklande och expanderande. 

De förenklande dragen består oftast i en tendens till användning av 
mindre markerade strukturer, där svenskan har mera markerade. Inom mor-
fologi och syntax tycks avvikelserna främst bestå av osäkerhet i genusval, 
utebliven eller felaktig kongruensböjning, felval av preposition, felaktig ord-
följd, t.ex. rak, där svenskan kräver omvänd, och i något mindre utsträckning 
”osvenskt” val av tempus eller species. Rena utelämningar av formord före-
kommer också. 

S:  de mitt framtid de handlar om 
M: då skulle re bli tråkig 
S:  dom kasta henne naken på snön 
S:  sen dom blir lite rik 
F:  men ibland jag tänker flytta dit 
M:  men [om man] snacka så där me dom då dom skulle bli helt galna 
S:  dom skiljer sej och dom gifter sej om 
F:  hon ha blivit våldtagen när hon va nie (blev)  
K:  om de hade varit bara ett tiotal familjerna...  
F:  flertalet gör inte [det] du vet 
F:  ja skiljer [mig från] dej 
K: å sen så käka [vi] majs 
L: å sen bytte [vi] plats (=flyttade) 
M: alla pratar me varandra skrattar å [har] skojit 

Lexikalt förekommer semantiska utvidgningar av vissa, ibland mycket frek-
venta, ord, t.ex. av gå till ’åka’, ’lämna’, ’bli’. 
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M: jag går till Jugoslavien varje år (åker) 
F:  dom vill ba’ gå ut från sitt hemland (lämna)  
F:  dom båda gick militär (blev militärer) 
S:  i Turkiet eller Syrien festen dröjer i tre dar (pågår) 
S:  hur länge dröjer de å gifta sej? (Hur lång tid tar det) 
S:  tjejerna å killarna dom e ju som bröder (syskon) 

Även i uttalet förekommer en del drag som skulle kunna betecknas som för-
enklande, t.ex. en tendens hos många talare att reducera skillnaden lång–kort 
stavelse. Tillsammans med vissa prosodiska fenomen och ibland också en 
tydligare markering av ordgränser än normalt gör detta att infödda svenskar 
ibland upplever talet som ”stötigt”. 

Till de expanderande dragen hör vissa inslag i ordförrådet, främst ord av 
slangkaraktär och svordomar. 

I: men slangorden de e alltså ord hämtade ur alla olika språk? 
J: jaa, zigenska bland annat turkiska, arabiska e de också mycke, jugoslaviska 

--- de e riktiga ord som betyder nånting --- de e olika de så här blandade ord 
från olika språk som man sätter i svenskan  

De inlånade orden är ofta expressiva, t.ex. abou (trol. arab.) ung. ’oj, vad 
häftigt’, turk. manyak ’idiot!’, grek. malakka (svordom), kala ’bra’, och ayde 
’stick!’, eller betecknar sådant som ’flicka’, turk. kiz, eller ’pengar’, turk. 
para. Turk. län, ung. ’hörru du’, är troligen det mest frekventa lånet. Liksom 
i äldre stockholmsslang finns det också en del ord ur romani, t.ex. ava 
’komma’, tjoravles ’stjäla’ och lover ’pengar’. I andra fall har hela fraser 
lånats in i översatt form, t.ex. jag ska döda dig och jag svär på min mammas 
grav, dvs. uttryck vilkas motsvarigheter är mycket frekventa i flera av de 
invandrade elevernas hemspråk men där har en försvagad betydelse, dvs. 
motsvarar ungefär ’dra åt skogen’ och ’stensäkert’. 

Att det inte är fråga om interferens från modersmålet visas av att de 
nämnda orden och uttrycken används, inte bara av de talare i vilkas hem-
språk de ingår, utan också av andra talare samt av att de är mycket vanliga i 
informellt tal i vissa grupper, medan de undviks i samtal med t.ex. lärare. 

Hos enskilda talare förekommer dessutom också avvikelser, främst inom 
ordförrådet, som knappast kan tolkas som förenklingar eller expanderande 
drag. Vissa ord och idiomatiska uttryck används t.ex. med en betydelse av-
vikande från den svenska, sannolikt därför att talarens erfarenheter är något 
annorlunda eller för att han inte hört uttrycket tillräckligt ofta för att uppfatta 
betydelsen. Så t.ex. använde D. vigsel i en betydelse som närmast motsvarar 
sv. möhippa, och K. föreslår att förort är ett ställe där det bor många in-
vandrare. M. och J. tycks använda uttal och uttala och K. ordföljderna med 
avvikande betydelse (reminiscenser av skolans undervisning?). 
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K:  va menar du me förort? alltså där de finns många utlänningar 
M: de bara så dära, ett uttal bara, när man säjer abou län (uttryck) 
J:  de går inte å uttala så där som man pratar me sina kompisar (tala)  
K:  de ba ordföljderna liksom (uttryckssättet) 
F: e man rik så klarar man de mesta, e man inte de så e lika bra man kan hälsa 

hem 

Hos många talare förekommer slutligen en tydlig överanvändning av titta! 
som replikinledare (Titta, jag tycker så här va...) och av perfekt i betydelsen 
’bra’, sannolikt under inverkan av de invandrade språken. Även bruket av du 
i betydelsen ’man’ (Du hör rinkebysvenska överallt här), som ju också är på 
frammarsch i infödd svenska, kan stödas av att en motsvarighet till ’man’ 
saknas eller är infrekvent i hemspråken. 

Enhetlighet 
Även om variationen mellan olika talare är ganska stor vad gäller hur ofta de 
avvikande dragen dyker upp, är det slående att arten av avvikelser är i stort 
sett densamma i de olika materialen. Som infödd svensk har man oftast svårt 
att avgöra vilket hemspråk en talare, uppvuxen i ett invandrartätt område, 
har. Denna relativa enhetlighet är kanske vid första anblicken förvånande. 
Man skulle ju kunna tänka sig en mängd olika felvarianter under påverkan 
av de många språk som finns i bakgrunden. 

De många förenklande dragen i riktning mot mindre markerade strukturer 
kan emellertid förklaras av den situation i vilken barnen lär sig och använder 
svenska. Vi vet t.ex. att inlärare av såväl första- som andraspråk i de tidiga 
stadierna föredrar just mindre markerade grammatiska och lexikala former 
och att tidigt inlärarspråk därför uppvisar en mängd likheter oavsett mål-
språk (se t.ex. Slobin 1983). Om dessutom, som fallet är här, målspråket till 
stor del redan i input innehåller en hel del förenklade strukturer, får barnet 
inte tillräckliga möjligheter att uppfatta och prägla in mindre frekventa kon-
struktioner och finare betydelseskiftningar i målspråket. Och även om barnet 
senare, t.ex. i skolan, blir upplyst om ”felen”, förstärks användningen av 
dem av hela den språkliga miljön, där de förekommer frekvent (av senare an-
lända kamrater, vuxna pidginspråkstalare osv.). Gumperz & Wilson (1971) 
pekar slutligen också på möjligheten av att den tvåspråkiga individ som 
dagligen skiftar mellan två eller flera språk tar till genvägar, på så sätt att han 
i inlärningen och användningen av språken tillgriper förenklingar inom mar-
kerade, ”svåra” system. 

Även de expanderande dragen kan, åtminstone delvis, ses som en följd av 
barnens språkliga situation. I mycket liknar den de miljöer, vari kreolspråk 
uppstår (Kotsinas 1985a) (om än inte så utpräglat att vi behöver anta en upp-
komst av ett svenskt kreolspråk). I kreolspråk är lexikala tillskott från talar-
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gruppernas olika ursprungsspråk vanliga, främst, liksom hos invandrarbarn-
en, vad gäller expressiva och känsloladdade element, dvs. inom områden där 
talarna inte tycker sig finna adekvata uttryck i målspråket. Likaså förekom-
mer där oftast vissa fonologieka förändringar av basspråket, vilka kan hän-
föras till talarnas ursprungsspråk eller till den flerspråkiga situationen. 

En dialekt? 
Är det då möjligt att avvikelserna i invandrarbarnens språk blir så livs-
kraftiga att nya dialekter kan uppträda i områden av typen Rinkeby? För att 
över huvud taget kunna diskutera frågan kan man behöva precisera kriterier 
för vad som synkront är att betrakta som en dialekt. I det följande försöker 
jag ställa upp ett antal sådana kriterier och diskutera rinkebyvarieteten utifrån 
dem. Av utrymmesskäl måste jag då göra en del förenklingar i resone-
manget, och jag definierar heller inte de drag som kan sägas vara typiska 
för ”normal” stockholmsdialekt. Termen standardspråk används i det följ-
ande för både riksspråk och regionalt standardspråk. 

I debatten har den så kallade rinkebysvenskan kommit att hamna i fokus, 
vilket sannolikt beror på att Rinkeby är en i dessa sammanhang förhållande-
vis ”gammal” förort, vars problem och glädjeämnen över huvud taget figu-
rerat i pressen, samt naturligtvis på att den ligger i huvudstaden. Men det är 
också möjligt att utvecklingen emot en speciell varietet av olika orsaker gått 
längst i Rinkeby. Jag utgår därför i det följande från förhållandena där. 

Kriterium 1: Regional avgränsning. 

Det område inom vilket varieteten används är geografiskt någorlunda möjligt 
att avgränsa. 

Rinkeby:  

Rinkeby avskiljs geografiskt ganska tydligt från angränsande områden. 

Kriterium 2: Förhållande till standardspråket. 

a) En viss kontrast föreligger mellan standardspråk och dialekt. Benämning-
en dialekt förutsätter rimligen ett standardspråk som dialekten mer eller 
mindre avviker ifrån. 

b) Standardspråket godkänns som överregional norm och är normen för 
skolans undervisning. 

c) Många (alla?) talare kan växla till mera standardspråkslika varieteter i 
vissa kontexter. 

Rinkeby:  

Det finns tydliga skillnader rinkebysvenska – standardspråk. Det senare är 
helt accepterat som norm för skriften. Många talare tycks kunna växla mel-
lan utpräglad rinkebysvenska och mera standardlika varieteter (jfr punkt 6). 
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J:  vi kan uttala riktit som om ni ska prata me vanliga människor de uttalar vi, 
som dom pratar, men sen när vi pratar me kompisar då pratar man på ett 
helt annat sätt 

Kriterium 3: Ett talspråk.  

Varieteten finns inte kodifierad i skrift. (Om så är fallet är det fråga om ett 
annat språk.) Vissa undantag kan finnas av typen bygdekrönikor på dialekt. 
De som använder dialekt i skrift gör det dock inte genomgående, t.ex. i 
skrivelser till myndigheter. 

Rinkeby:  

Varieteten är helt talspråklig, även om vissa drag oavsiktligt dyker upp i 
skrift (skoluppsatser). 

Kriterium 4: Medvetenhet. 

a) Talarna själva uppfattar sin varietet som specifik i förhållande till de varie-
teter som talas i näraliggande områden och kan troligen också, åtminstone 
på någon nivå, definiera skillnaderna gentemot angränsande dialekter 
eller standardspråket. 

b) Talare av andra varieteter uppfattar varieteten som specifik och kan defi-
niera vissa typiska språkdrag. Eventuellt kan språkligt oskolade bedömare 
inte explicit ange specifika språkdrag men däremot, skämtsamt eller ned-
låtande, härma dem. 

Rinkeby: 

a) Varieteten har fått ett, eller snarare flera, namn, rinkebysvenska, rinkeby-
ska och, skämtsamt, kebabspråket. De i området födda och/eller uppvuxna 
ungdomarna tycks ha en klar uppfattning om att åtminstone deras informella 
talspråk skiljer sig från stockholmskan i allmänhet. Vid ett tillfälle, då en av 
intervjuarna var närvarande, rättades en pojke i en högstadieklass under en 
lektion av sin lärare för ett formellt fel. Han svarade då: ”Så heter det inte på 
rinkebyska.” Som speciella drag nämner ungdomarna gärna ordförrådet, spe-
ciellt slangorden: 

M:  ett annorlunda språk än vanli svenska, man pratar mer tuffare än vanlit --- 
de e roligare å prata rinkebysvenska, än prata rikti vanli svenska då skulle 
re bli tråkig å  

 --- alla pratar me varandra skrattar å skojit å allting 
J: mycke slang också, man säjer kanske ska vi gå dit län, såä (så här), man an-

vänder till exempel ett svensk ord å ett utländsk ord men dom andra förstår 
alla fall så alla pratar ju likadant så re’nte farlit 

I:  norr om stan pratar dom så här där också? 
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M:  de beror på, om dom har vari här förut, men om dom bor där hela tiden, då 
kommer dom inte att prata så där, utan om dom har bott här då kan dom de, 
å flyttar dit då kan dom de, men inte annars 

L:  dom (ungdomar i innerstan) pratar mer ren svenska helt enkelt, ren såä 

b) Det är knappast troligt att alla föräldrar och andra invandrade vuxna i om-
rådet anser att barnen talar annorlunda än andra stockholmsbarn. Däremot 
tycks många svenskfödda vuxna, t.ex. lärare, reagera. Det är också osäkert 
om jämnåriga från andra delar av stockholmsområdet kan placera rinkeby-
ungdomarna till just Rinkeby enbart på grund av sättet att tala, vilket rinke-
byungdomarna själva menar. Snarare är det så att Rinkeby får stå som sym-
bol för invandrartät förort. 

Kriterium 5: Subjektiva faktorer. 

a) Identitet. Varieteten är förknippad med talarnas känsla av en identitet, en 
vi/de-känsla, ibland förenad med stolthet över hembygden, ibland med 
känslor av mindervärde. 

b) Värdering. I vissa fall kan talarna och/eller omgivningen anlägga värder-
ande synpunkter på varieteten såsom ”vacker”, ”ful”, ”dålig svenska” osv. 

c) Enhetligt intryck. Varieteten gör för utomstående ett enhetligt intryck, så 
att alla talare för dem låter likadant eller nästan likadant. Däremot är det 
möjligt att talarna själva kan urskilja nyanser inom dialekten. Skånska låt-
er t.ex. troligen förhållandevis enhetlig för en upplänning, medan infödda 
skåningar sannolikt kan skilja mellan olika subdialekter. 

Rinkeby: 

a) Åtminstone vissa ungdomar är mycket stolta över att bo i Rinkeby och 
tala rinkebysvenska, dvs. i realiteten höra till den grupp de tillhör. Det är 
emellertid möjligt att det också finns ungdomar med annan uppfattning. 

b) I debatten om invandrarbarns språk har nämnts ord som ”torftigt”, ”halv-
språkighet” o.d. Ibland har man då troligen avsett just de varieteter som 
används av i Sverige uppvuxna ungdomar, vilkas språk avviker från infödd 
svenska och alltså innehåller en mängd ”fel”. Vissa av barnen själva tycks ha 
fått samma uppfattning. En flicka i en högstadieskola frågade t.ex. före en 
inspelning: ”Ska ni spela in vårt dåliga språk?”. Å andra sidan tycks vissa 
ungdomar, speciellt pojkar, vara stolta över att kunna många slangord och 
svordomar, dvs. över det gruppspråk de använder i kamratkretsen, och som 
delvis tycks tjäna som en inträdesbiljett i vissa kretsar. 

c) För en infödd svensk gör varieteten ett ganska enhetligt intryck, medan 
rinkebytalarna själva säger sig med lätthet kunna urskilja talarens bakgrunds-
språk. 

J:  ni svenskar ni kan inte, om ni hör folk prata då vet ni inte vilket land dom 
kommer från, men vi vet de på en gång bara vi hör dom prata 
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Kriterium 6: Variation inom dialekten. 

Variationen kan vara ganska stor vad gäller om och i så fall i vilken utsträck-
ning en talare använder varieteten eller vissa drag inom den (dvs. val av dia-
lektdrag och frekvens av de valda dragen) och även vad gäller i vilken mån 
äldre eller nyare dialektala drag används. Variationen kan markera social till-
hörighet och identitet, ålder, utbildning o.d. och även vara situationellt be-
tingad (jfr t.ex. Nordberg 1985). 

Rinkeby:  

Bland informanterna i mitt material förekommer en tydlig variation, som 
tycks höra samman med alla de nämnda faktorerna. Vissa ungdomar, t.ex. P., 
tycks nästan aldrig använda typiska ”rinkebydrag”, medan andra gör det 
mycket ofta. Ingen tycks heller använda ett visst drag, t.ex. en speciell sorts 
ordföljdsavvikelse, konsekvent, vilket talar för att det inte är fråga om brist-
ande inlärning. Användandet tycks också vara beroende av situation och sam-
talspartner. Varieteten hörs t.ex. i mycket mera utpräglad form på ungdoms-
gården än i skolan, i samtal ungdomar emellan än mellan ungdom och vuxen 
och mera hos pojkar än hos flickor. Vuxna använder den sannolikt inte: 

I:  pratar ni likadant med vuxna som med varann? 
J:  nej de kan vi inte göra för dom förstår ju inte, till exempel i skolan lärare, 

abou län va ska du göra, hon ba, va handlar typ, de går inte å uttala så där 
som man pratar me sina kompisar --- ja tror inte dom äldre skulle kunna 
tala såä Rinkebysvenska 

I:  så de går inte å tala rinkebysvenska med dina föräldrar? 
M:  nejnejnej, de går inte --- snacka så där me dom, då dom skulle bli helt galna 

Kriterium 7: Specifika språkdrag. 

a) Språkliga nivåer. De drag som uppfattas som specifika för dialekten bör 
förekomma på flera språkliga nivåer än enbart den lexikala. (Enbart lexi-
kala skillnader kan ha att göra med stilistiska skillnader, t.ex. slang, eller 
med gruppspråk av något slag, t.ex. skolungdomsspråk.) Sannolikt är den 
fonologiska nivån viktigare än andra för utomstående bedömare, så att 
t.ex. skånska i allmänmedvetandet kännetecknas av skorrande r. 

b) Frekvens och kombination. Vissa språkdrag, som uppfattas som typiska, 
kan förekomma även inom andra regioner men i påtagligt lägre frekvens. 
Vissa andra språkdrag kan förekomma frekvent i andra dialekter, men 
just kombinationen av dragen i varieteten gör den specifik. 

Rinkeby: 

a) I rinkebysvenskan finns, som vi sett, dels förenklande drag på flera språk-
liga nivåer, dels expanderande drag, som skiljer den från standardspråket och 
från infödd stockholmska i andra områden. Man skulle ev. kunna förvänta 
sig en viss spridning av främst slanguttryck till övriga delar av regionen. Så 
tycks emellertid inte ännu ha skett att döma av ett preliminärt slangtest ut-
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skickat till Rinkeby, Danderyd och Farsta. Däremot tycks båda typerna av 
drag förekomma i andra invandrartäta områden i södra och sydvästra delar 
av stockholmsregionen. Det ser också ut som om det förekommer en viss 
spridning av dragen till svenska ungdomar i de invandrartäta områdena, så 
att de t.ex. ibland använder gå för ’åka’ (gå till Danmark), tar miste på 
genus, ibland använder ett speciellt uttal av vissa fraser osv., samt natur-
ligtvis också använder de speciella slanguttrycken. I Rinkeby berättas också 
om svenska ungdomar som pga. sitt uttal blivit tagna för invandrare. Möjlig-
en är några av dem bidialektala. 

Ungdomsledare, svensk, 19 år: ja e me utländska killar å tjejer så man får dia-
lekten. Dom säger att ja inte kan prata ren 

Ungdomsledare, svenska, 32 år: man pratar stötigt --- man förenklar språket --- 
smittas på arbetsplatsen 

b) Vissa av de drag som förekommer i rinkebysvenskan, t.ex. avvikelser i 
ordföljd, viss tempusanvändning (Jag har varit på bio i går), du för man, 
förekommer sporadiskt även hos infödda svenska talare i andra regioner, 
men sådana drag är betydligt mera frekventa i rinkebysvenska. 

Kriterium 8: Etablering. 

Varieteten är någorlunda etablerad hos alla infödda talare i området, även 
om olika faktorer bidrar till variation i användningen enligt punkt 6. De som 
normalt inte använder varieteten kan troligen göra det i viss utsträckning i 
vissa sammanhang, dvs. de har en viss bidialektal kompetens. 

Rinkeby:  

Trots att en viss bidialektalism tycks förekomma (jfr punkt 7), kan troligen 
inte alla infödda talare i området använda varieteten, även om de skulle 
vilja. De mycket få infödda talarna över 25 år samt infödda talare utan kon-
takt med invandrarungdom använder den troligen inte. 

I:  pratar svenska ungdomar här ute också rinkebysvenska? 
I:  jaa, dom flesta kan ju faktiskt --- de låter inte så här perfekt som vi talar 

men på ett ungefär likadant 

Dialekt eller dålig inlärning? 
Många – men inte alla – av de drag som kan sägas vara typiska för rinkeby-
svenskan är också typiska för ofullständig inlärning och kan alltså betraktas 
som ”fel”. Frågan uppstår då hur man kan skilja mellan dålig inlärning och 
(en begynnande) dialekt. 

För det första kan man konstatera att användningen av ett dialektalt drag, 
alltid innebär en viss avvikelse från standardspråket. Huruvida draget av ut-
omstående betraktas som språkfel eller som pittoreskt, vackert osv. hänger 
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samman med sådant som dialektens ålder och status, talarnas status osv. För 
det andra vet vi att användningen av dialekt/sociolekt hos en talare som ock-
så behärskar ett mer standardliknande språk bl.a. markerar tillhörighet till 
och solidaritet med en viss grupp. 

I synen på invandrarbarns språk tenderar vi att placera barnets språk-
kunskaper, sådana de framträder i performansen, längs en linje, där 0 beteck-
nar startpunkten och M ett fullständigt eller nästan fullständigt behärskande 
av målspråket, vilket vi då föiutsätter vara standardspråket, eventuellt i en 
regional variant. Däremellan ser vi ett antal interimspråksstadier, där talaren 
gör vissa ”fel”, dvs. avvikelser från standardspråkets norm. 

Flera forskare har emellertid påpekat att det i flerspråkiga samhällen eller 
grupper kan uppstå andra gruppnormer än de inföddas standardspråk (Hatch 
1983 om s.k. klassrumsdialekter, Andersen 1983, Valdman 1983). Dessa 
gruppvarieteter kan innehålla många av de avvikelser vi förbinder med dålig 
språkinlärning. Det kan i sådana fall mycket väl vara den normala språk-
användningen i talarens egen grupp, som blir det egentliga målet för språk-
inlärningen, inte de inföddas standardspråk (Gilbert 1983, Burling 1981), 
och input från kamrater blir då mycket viktigare än den från lärare och läro-
böcker, eftersom kunskaper i och användandet av gruppnormen tjänar till att 
markera medlemskap i gruppen (Hatch 1983:74, Rickford 1983:309). Lik-
heterna med användandet av Black English har påpekats av Burling (1981). 
Å andra sidan kan det också hända att talaren kan skifta till mera standardlikt 
tal, när så krävs, och att han alltså har en betydligt vidare kompetens än vad 
hans vardagliga performans visar (Rickford 1983). 

Översatt till rinkebyförhållanden skulle detta betyda att avvikelserna från 
standardspråket utgör delar av gruppnormen, med vilken talaren (även om 
han kan ”bättre”) visar solidaritet med personer som han älskar och respek-
terar, dvs. nyanlända kamrater och föräldrar och andra vuxna som använder 
ett brutet, eventuellt pidginiserat språk, samt sin identitet som ”utlänning” 
(ett ord invandrarbarn mycket oftare använder än invandrare). De stock-
holmska drag som varieteten också rymmer skulle å andra sidan tjäna att 
markera tillhörighet till det svenska samhället. 

Att talare skiftar mellan olika stilar/sociolekter osv. är naturligtvis ingen-
ting nytt. Däremot tänker man sig kanske inte alltid ”språkfel” som delar av 
en gruppnorm och uttryck för identitet. Om vi emellertid gör det, kanske vi 
mindre känslomässigt och mera sakligt kan angripa den svåra frågan hur vi 
skall bära oss åt för att, med bibehållen respekt för invandrarbarnen, hjälpa 
dem att få tillgång till det officiella standardspråk som vi alla behöver, dvs. 
att bli bidialektala. 

Slutord 
Det språkbruk som brukar benämnas rinkebysvenska tycks utgöra en för-
hållandevis urskiljbar varietet med specifika drag, vilken i många avseenden 
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uppfyller de uppställda kriterierna för en regional dialekt men i vissa viktiga 
avseenden inte gör det, främst då vad gäller kriterium 8. Varieteten tycks 
emellertid användas inom ett visst talsamhälle med social, etnisk och ålders-
mässig avgränsning, varför den bör klassificeras som en social dialekt eller 
gruppvarietet. Eftersom varieteten har en viss regional spridning, troligen 
inte enbart till Rinkeby utan över huvud taget till invandrartäta områden in-
om den södra delen av stockholmsregionen och eftersom det tycks finnas 
vissa tendenser till att den sprider sig även till talare utan invandrarbakgrund, 
förefaller det inte helt omöjligt att den under vissa sociala, ekonomiska och 
andra omständigheter kan komma att utvecklas till en regional dialekt eller 
lokal varietet av stockholmskan. Under andra omständigheter (befolknings-
strukturen förändras i nu invandrartäta områden genom utflyttning av in-
vandrare, den fasta sociala strukturen förändras osv.) kan den troligen för-
svinna ganska snabbt. 

Det förefaller också troligt att liknande varieteter finns eller är under 
utveckling även i andra delar av landet. Basen för de olika varieteterna skulle 
då vara de lokala dialekterna (malmöitiska, göteborgska osv.). I alla varietet-
erna skulle man finna förenklande drag av den typ som ovan beskrivits, med-
an de expanderande dragen inom ordförrådet skulle kunna variera lokalt. 
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Varför inte prepositionsobjekt? 

Staffan Hellberg 

Satsled är syntaktiska djur. Det kan man hävda utan att förneka att det finns 
semantiska och/eller informationsdynamiska behov bakom åtskiljandet av 
olika slags satsled. Ta subjektet som exempel. Det är rätt uppenbart att det är 
behovet att lyfta fram agens (den avsiktligt handlande) och/eller temat 
(utsagans utgångspunkt) som motiverar särbehandlingen av subjektet (jfr 
Sundman 1987). Samtidigt är subjektet syntaktiserat, dvs. vad som definierar 
ett subjekt är grammatiska egenskaper och inte om det faktiskt utpekar agens 
eller temat. När agens utpekas av ett satsled som står på objektets plats i 
slutfältet räknar vi det – fastän det delar en hel del kontrollfunktioner med 
subjektet – som ett annat satsled, nämligen egentligt subjekt, som bara av 
historiska skäl har ett namn som överlappar med subjektets. Och när agens 
utpekas av ett satsled som inleds med prepositionen av och står på adverb-
ialets plats i slutfältet, t.ex. av kungen i Han övergavs av kungen, så kallar vi 
det agentadverbial eller något liknande. Mig veterligt har ingen någonsin 
föreslagit termen prepositionssubjekt för typen av kungen. 

Jämför också exempelpar som de följande: 

(1) Farmor har alltid avskytt våldsfilmer. 

(2) Våldsfilmer har alltid äcklat farmor. 
 
Det låter sig sägas att farmor har ungefär samma semantiska roll i bägge 
satserna, en roll som kan kallas upplevare. Också våldsfilmer har ungefär 
samma roll i bägge satserna, även om orsaksrollen är tydligare i (2) än i (1). 
De semantiska skillnaderna är i alla fall större om vi jämför farmor i (1) med 
våldsfilmer i (2); eller våldsfilmer i (1) med farmor i (2). Ändå säger vi att 
farmor i (1) är samma satsled som våldsfilmer i (2), nämligen subjekt, och 
att våldsfilmer i (1) är samma satsled som farmor i (2), nämligen objekt. 
Subjekt och objekt är syntaktiska djur. 

Att satsled definieras syntaktiskt är anledningen till att Svenska Akade-
miens grammatik (i fortsättningen SAG) inte räknar med något satsled med 
beteckningen prepositionsobjekt eller med att objekt kan föregås av preposi-
tion. I SAG är alltså de kursiverade leden i följande satser adverbial: 

(3) Han längtar efter våren. 

(4) Vi skrattade knappast åt filmen. 

(5) När tänkte du på mig senast? 

Staffan Hellberg: Varför inte prepositionsobjekt? I: Grammatik i fokus. Festskrift till Christer 
Platzack den 18 november 2003. 1. Red. Lars-Olof Delsing m.fl. 2003. S. 47–54. © förf.  
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Detta har förstås vållat en del upprördhet och kan förtjäna en utläggning. 
Att objekt kan inledas eller föregås av preposition har varit den dominer-
ande läran i akademiska läromedel i svensk grammatik sedan 1970-talet. 
I engelsk och fransk grammatiktradition är idén gammal, och det var där-
ifrån Rudolv Körner (1935) hämtade inspiration när han lanserade preposi-
tionsobjektet i den svenska diskussionen. I sina senare skrifter (1948, 1964) 
fullföljde Körner sin analys men använde inte termen prepositionsobjekt 
eftersom han ansåg att prepositionen bildar konstruktion med verbet (pre-
positionsverb, 1964:77), ett uppslag han uppenbarligen fått från Herman 
Söderbergh (Körner 1935:64, not 1). 

Körners uppsats från 1964, som sammanfattar doktorsavhandlingen från 
1948, stod i antologin Nutidssvenska, en volym som gavs ut i syfte att tjäna 
som läromedel och därigenom kunde påverka undervisningen direkt. I 1970-
talets grammatikor finner man den klaraste påverkan från Körner hos Thorell 
(1973:209), som liksom han räknar med prepositionsverb (1973:173) och 
anför termen prepositionsobjekt bara i registret. Men också Ebba Lindberg 
(muntlig uppgift) erkänner sitt beroende av Körner, fastän hon för en friare 
diskussion både om kategorins avgränsning och dess beteckning (med alter-
nativ som objektadverbial och prepositionsadverbial, Lindberg 1976:141). 
Den tredje grammatiken tycks däremot ansluta direkt till internationell tradi-
tion, antagligen främst anglosachsisk (Ljung & Ohlander 1971:152). 

Rudolv Körner får räknas till de underskattade och orättvist lite bort-
glömda svenska grammatikerna. Som en kuriositet kan nämnas att han kom-
mer som nummer två i fråga om antalet grammatiska skrifter bibliograferade 
i SAG (som nummer ett kommer Christer Platzack). Hans försvar för ana-
lysen prepositionsverb + objekt saknar inte finess. Hans semantiska argu-
ment är förstås att det nominala ledet står i samma förhållande till verbet 
som vanliga objekt, dvs. vad vi med en nyare terminologi skulle beskriva 
som att referenten har objektets typiska semantiska roller. Det är för övrigt 
också skälet till att SAG kallar dessa adverbial för objektliknande. Men 
intressantare i detta sammanhang är hans syntaktiska argumentering. 

Ett elegant argument är att samma nominalfras kan fungera som objekt till 
ett enkelt verb och som bestämning till vad Körner kallar prepositionsverb, 
dvs. där andra skulle kalla det rektion i prepositionsobjekt (Körner 1964:82): 

(6) Det och det ska du göra eller ändra på […] 

(7) De skall välja det yrke de vill ha och passar för. 

(8) Jag vet inte att jag någonsin tänkt på eller ämnat, vad du tänker att jag 
gjort. 

(9) Antag att jag fördrog allt, att bli utstött, föraktad, allt för att få behålla 
och råda över mitt barn. 
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De båda sista exemplen har han hittat hos självaste Strindberg. Argumentet 
stöder som det framställs faktiskt segmenteringen prepositionsverb + objekt 
inte bara gentemot analysen verb + adverbial utan också gentemot analysen 
verb + prepositionsobjekt. Haken är dock att samordningskonstruktionen inte 
på något tydligt sätt skiljer ut de led som betecknar semantiskt objekt-
liknande referenter. Ett präktigt rumsadverbial kan dyka upp i samma slags 
samordning med objekt: 

(10) Den där bänken tänker jag köpa och ha mina krukväxter på. 

(11) Jag har inspekterat eller åtminstone tittat in i hans lägenhet. 

Detta är nu Körner medveten om, men han avfärdar det lite lättsinnigt med 
ett analogiresonemang (1948:247). Samma överspridning till rumsadverbial 
försvagar Körners besläktade argument om infinitiv ”brukad absolut” (1964: 
84): 

(12) Att tänka på under helgen. 

Jämför med (underförstått) rumsadverbial: 

(13) Att sitta på framför teven. 

Körners övriga argument handlar om möjligheterna att passivera konstruk-
tioner med verb + preposition: 

(14) Rasmusserien har därmed skjutits på tills vidare. 

(15) Det sista är nu Fogelströms privatsak och kan här bortses från. 

(16) Han talas om i landet. 

(17) Kom ihåg, att hon vill bli krusad för, det gör detsamma vad hon sen 
säger! 

Det här är ett så att säga mer allmänt firat argument för analysen som objekt. 
Också i detta sammanhang kan rumsadverbial figurera, fast mera marginellt. 
Jämför ännu ett Strindbergexempel hos Körner (1948:248): 

(18) Opersonligt, hårt som ett hotellrum, vilket icke är ämnat att bebos, endast 
att logeras i. 

Svagheten med passivargumentet finns väl lika mycket åt andra hållet, näm-
ligen att passivering inte är lika allmänt möjlig eller naturlig som i seman-
tiskt motsvarande fall med vanliga objekt (SAG, kap. 34, § 6): 

(19) ?Han drevs alltid med under matpauserna. 

(20) ?Alvar lyssnades på av Bertil. 
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Jämför: 

(21) Han förlöjligades alltid under matpauserna. 

(22) Alvar avlyssnades av Bertil. 

I synnerhet konstruktionen med perifrastisk passiv, som i (17), är marginell 
(Körner 1948:132) och kan utnyttjas i komiskt syfte. Man kan inte heller 
säga att andra hälften av 1900-talet visat någon fortsatt spridning av passiv-
eringsmöjligheterna, utan den beskrivning Körner lämnade har fortsatt giltig-
het. 

Även om Körners argument alltså inte är vattentäta för hans analys, har 
han ändå genom sin inventering lämnat ett viktigt bidrag till svenskans 
grammatiska beskrivning. SAG:s tacksamhetsskuld till honom framgår av att 
åtskilliga av hans autentiska exempel återkommer i SAG (kap. 20, § 4). I 
fortsättningen skall jag redovisa några av SAG:s argument för att analysera 
den aktuella konstruktionstypen som (verb +) adverbial. Det kan finnas 
ytterligare någon intressant olikhet gentemot objektet redovisad i SAG, som 
jag nu inte kommer ihåg och som inte går att leta reda på i SAG:s text på 
något enkelt sätt. 

Det s.k. prepositionsobjektet kallas alltså i SAG objektliknande adverbial. 
Syntaktiskt tillhör det en större grupp med beteckningen bundna adverbial 
som utmärker sig bland annat genom obenägenhet att stå i mittfältet (SAG, 
kap. 20, § 1). Bland övriga bundna adverbial kan man lägga märke till de 
flesta adverbial som betecknar riktning och de flesta som betecknar följd 
(SAG, kap. 20, § 50, 56). Semantiskt utmärker sig de bundna adverbialen 
genom att beteckna en semantisk roll som verbet skapar förväntningar på 
(SAG, kap. 20, § 18). 

De första argumenten för analysen av det s.k. prepositionsobjektet som 
adverbial har med ordföljden att göra. I satsschemat har det objektliknande 
adverbialet liksom andra adverbial sin normala placering i slutfältets ad-
verbialsposition, medan objektet står tidigare, i slutfältets nominala position. 
Det märks t.ex. på att ett objektliknande adverbial kan ha ett annat adverbial 
före sig: 

(23) Joakim hade protesterat på alla sätt mot tanken. 

(24) Joakim hade funderat länge på detta. 

Jämför med objekt: 

(25) *Joakim hade avvisat på alla sätt tanken. 

(26) *Joakim hade övervägt länge detta. 

Å andra sidan kan ett objektliknande adverbial inte stå i slutfältet före ett 
objekt, oavsett vilka semantiska roller som uppbärs av det ena eller andra 
ledet: 
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(27) *Tränaren har förstört för dem chansen. 

Jämför med dubbla objekt i motsvarande roller: 

(28) Tränaren har berövat dem chansen. 

Skenbara motinstanser handlar i själva verket om att objektet är postponerat, 
vilket märks på att eventuella andra adverbial också kommer före: 

(29) Tränaren har förstört för dem (härigenom) alla chanser att gå vidare. 

Typiskt för objektliknande adverbial, liksom för andra bundna adverbial, är 
som nämnt obenägenheten att stå i mittfältet (där annars fria adverbial inte så 
sällan placerar sig i mera skriftspråkliga stillägen). Men till skillnad från ob-
jekten kan de objektliknande adverbialen faktiskt i vissa fall stå i mittfältet: 

(30) Premiärministern har för det inre kabinettet visat några av de hemliga 
dokumenten. 

(31) En gång läste jag för Aksakov upp en berättelse han hade hört i en tidigare 
version. 

Jämför med objekt: 

(32) *Premiärministern har det inre kabinettet visat några av de hemliga doku-
menten. 

(33) *En gång läste jag en berättelse upp för den där Aksakov som du nämn-
de för en stund sedan. 

Ordföljdsskillnaderna får räknas som de grundläggande argumenten. De 
objektliknande adverbialen placerar sig som adverbial, inte som objekt. Men 
utöver detta har vi redan sett att möjligheten att göra det objektliknande 
adverbialets rektion till subjekt i passiv sats är mindre fri än objektets möj-
ligheter (exempel (19)–(22) ovan). En liknande gradskillnad, fast på lägre 
grammatikalitetsnivå, gäller möjligheten att splittra en verbfras som står som 
fundament. Både objekt och objektliknande adverbial vill helst följa med 
verbet till fundamentsplatsen: 

(34) Skriva provet vill hon inte. 

(35) Skriva om Strindberg vill hon inte. 

Men medan det är stört omöjligt att låta objektet stå kvar i slutfältet, öppnar 
det objektliknande adverbialet en liten möjlighet: 

(36) *Skriva vill hon inte provet, men gärna göra det muntligt. 

(37) ?Skriva vill hon inte om Strindberg, men gärna hålla föredrag. 
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Det objektliknande adverbialet uppträder också här på samma sätt som andra 
bundna adverbial (och närmar sig lite de fria adverbialens uppträdande); 
jämför med bundet rumsadverbial: 

(38) Cykla till Sigtuna vill hon inte. 

(39) ?Cykla vill hon inte till Sigtuna, men gärna åka båt. 

En annan känd begränsning på objektet är att det sällan kan stå i sats med 
egentligt subjekt. Även om denna begränsning kan ha semantiska eller infor-
mationsdynamiska motiveringar är den syntaktiserad, dvs. den utesluter 
många satser som skulle må väl av att konstrueras med egentligt subjekt, 
t.ex. en del satser med innehållsobjekt: 

(40) *Det dog många unga sotdöden på den tiden. 

Jämför en nästan synonym sats som den följande: 

(41) Det dog många unga av olika sjukdomar på den tiden. 

Vare sig man accepterar att av olika sjukdomar är objektliknande eller inte 
(jfr SAG, kap. 20, § 35 Anm, § 36 b), så visar grammatikaliteten hos (41) att 
spärren mot objekt i satser med egentligt subjekt, t.ex. (40), är syntaktisk, 
inte enbart semantisk eller informationsdynamisk. Däremot är det tveksamt 
om det finns någon syntaktisk spärr alls mot objektliknande adverbial i dessa 
satser. Av semantiska orsaker är de sällsynta: satser med objektliknande 
adverbial har oftast subjekt med roller som inte passar för egentliga subjekt 
(SAG, kap. 19, § 4). Men om man kommer runt denna semantiska spärr så 
hittar man grammatiska satser med objektliknande adverbial: 

(42) Det vikarierade ingen för henne. 

(43) Det hade visst ringt någon efter honom. 

Jämför återigen med objekt: 

(44) *Det ersatte ingen henne. 

(45) *Det hade visst ringt någon honom. *Det hade visst ringt honom någon. 

Också här visar alltså de objektliknande adverbialen snarast ett adverb-
ialsmässigt uppträdande. 

Intressantast, om än inte mest avgörande, är kanske skillnaden mellan ob-
jektets och det objektliknande adverbialets kontrollmöjligheter. Objektet har 
vissa möjligheter att kontrollera tolkningen av reflexiva pronomen (jfr Hell-
berg 1984:76, 81–82, SAG, kap. 5, § 95), även om detta ihärdigt har be-
kämpats av normerande instanser: 
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(46) ?Alla älskar dessa skorpor för sin goda smak. 

(47) ?Det var henne du skulle ge sin medalj. 

Denna kontroll kan emellertid inte alls utövas av det objektliknande adverb-
ialet – lika lite som av andra adverbialstyper – även om vi väljer exempel 
med samma ordningsföljd mellan korrelat och reflexiv och mycket snarlikt 
innehåll: 

(48) *Alla längtar efter dessa skorpor för sin goda smak. 

(49) *Det var henne du skulle ge sin medalj åt. 

Motsvarande, fast på en högre grammatikalitetsnivå, gäller predikativet. I 
åtskilliga fall kan predikativet kontrolleras av objektet (SAG, kap. 18, § 9, 
44, 49): 

(50) Jag begärde biffen genomstekt. 

(51) Skållande hett drack hon teet. 

(52) Han satt och åt moroten rå. 

(53) Trött av dagens arbete mötte vi henne i trappan. 

Men om predikativet är oinlett (dvs. inte inleds med som, till, för) är normalt 
olika slags adverbial omöjliga eller så gott som omöjliga som kontrollörer, 
och det gäller också de objektliknande: 

(54) ?Jag bad om biffen genomstekt. 

(55) *Skållande hett drack hon av teet. 

(56) *Han satt och åt på moroten rå. 

(57) *Trött av dagens arbete stötte vi ihop med henne i trappan. 

Exempel (54) är naturligtvis grammatiskt om subjektet jag är kontrollör. 
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Diplom – det medeltida brevet 

Inger Larsson 

Enligt anteckningar i handskriften B 59 skall Olof skötkonung ha döpts i 
Husaby källa år 1000. Landets kristnande pågick sedan under hela århund-
radet. Skara biskopsdöme inrättades under första hälften av 1000-talet, men 
det skulle dröja till början av 1100-talet innan ärkestiftet Lund inrättades. De 
första spåren av latinsk skrift i Sverige för världsliga syften finner vi på de 
mynt som kung Olof skall ha myntat i Sigtuna (Malmer 1995:9 f.). Olaf rex 
an Situn läser vi på dem, och de människor som kom i kontakt med dessa 
mynt kunde därigenom också bli bekanta med latinska bokstäver. Under 
första delen av 1000-talet blomstrade runstensresandet, i synnerhet i 
Uppland och Södermanland, och ingen som bodde där eller färdades genom 
dessa trakter kan ha undgått att se en runsten. Hur många som kunde läsa 
runor vet vi inte, men idén med att återge tal och tankar i skrift kan inte ha 
varit främmande för de människor som levde där. Med texten på kung Olofs 
mynt bör det också ha stått klart åtminstone för några att det dessutom fanns 
olika skriftsystem, runskrift och latinskrift. 

De första skriftliga kontakterna i administrativt syfte som vi känner till 
mellan omvärlden och svenska makthavare togs emellertid redan på 800-
talet. I Rimberts berättelse om Ansgars levnad, Vita Anskarii, finns ett 
avsnitt som beskriver hur Ansgar (påvlig legat i Norden utsänd från ärkesätet 
Hamburg-Bremen) och hans män återvänt till Ludvig den fromme (tysk-
romersk kejsare 778–840) efter att ha levat bland sveonerna 829–831. Enligt 
urkunden vände de tillbaka cum litteris regia manu more ipsorum deformatis 
”med brev av kungens hand som kungen själv påskrivit så som landets sed 
är” (Odelman 1986:28). Mycken forskarmöda har under årens lopp lagts ned 
på att komma fram till vad brevet innehöll och på vilket språk det var 
avfattat. Någon har hävdat att det skulle ha varit skrivet med runor på 
svenska, andra att det skrivits på latin och att innehållet skulle ha godkänts 
av Björns tolkar och genom att kungen själv satt någon form av signatur på 
handlingen. Till den senare slutsatsen kommer nu senast Alf Uddholm i 
artikeln ”Sveakungen Björns brev till kejsar Ludvig den Fromme år 831”. 
Han presenterar även ett förslag till rekonstruktion av brevets innehåll bland 
annat byggt på vad vi känner till om ars dictandi – konsten att formulera 
urkunder, diplom (Uddholm 2002). 

Sveakungen Björn var ungefär samtida med Rökstenen i Östergötland, 
och det är rimligt att tänka sig att han kände till runskrift även om det inte 
finns något som direkt pekar mot att makthavarna utväxlade meddelanden på 

Inger Larsson: Diplom – det medeltida brevet. I: Den medeltida skriftkulturen i Sverige. 
Genrer och texter. Red. Inger Larsson m.fl. 2010. S. 123–146. [Originalets illustrationer 
har uteslutits i nytrycket.] © förf.  



Inger Larsson 

173 

runskrift. Som man kan vänta sig lämnade den första kontakten med det 
latinska skriftsamhället inte heller några bestående spår av latinsk skrift här 
hemma. Det skulle dröja ytterligare nästan 200 år. 

Vi får vänta till 1080-talet, innan de äldsta bevarade breven från den rom-
erska kyrkan till svenska makthavare dyker upp. Det är påven Gregorius VII 
som i ett brev skriver till I … glorioso Sweonum regi, ”I(nge d.ä.) … 
svearnas lysande kung” och i ett annat till Visigothorum Regibus ”Visi-
goternas kungar” (Inge och Halstan?) med en önskan om bättre kontakter 
med sveariket och att klerker och andra lämpliga personer skulle skickas till 
Rom för undervisning (DS 24, 25). 

År 1103–1104 inrättades ärkesätet i Lund, och den svenska kyrkoprovins-
en lydde under Lund till 1164 då ärkebiskopsdömet i Uppsala inrättades. 
Den förste svenske ärkebiskopen i Uppsala var Stefan, cisterciensermunk 
från Alvastra. Det är densamme Stefan som (ca) år 1165 utfärdade vår första 
bevarade skriftliga handling i en världslig fråga som rör svenska förhåll-
anden. Den återger ärkebiskopens dom i en egendomstvist mellan en kvinna 
vid namn Doter, intagen i det i övrigt föga kända Viby kloster, och hennes 
son och arvinge, Gere (DS 51). Urkunden är skriven på latin, den är upp-
ställd efter regelverket ars dictandi och den kommer att ha ett framtida rätts-
ligt värde för klostret som nu kan använda skriftlig bevisföring för att styrka 
äganderätten till den egendom som tvisten rör. Urkunden är beseglad av 
kung Karl Sverkersson tillsammans med biskopen, och den reglerar överens-
kommelser mellan privatpersoner och kyrkan. 

Vilken betydelse fick då detta i det svenska administrativa skriftbrukets 
historia? Med facit i hand kan vi konstatera att den romerska kyrkans bruk 
av skriftfästa överenskommelser av rättslig betydelse övertogs av den sven-
ska samhällsadministrationen, på samma sätt som i övriga Norden. Utform-
ningen av de latinska urkunderna fick stå modell för motsvarande svenska 
urkunder/diplom och har så gjort i vissa fall ända fram i vår tid. Det latinska 
alfabetet valdes framför den inhemska runraden, medan det latinska språket 
så småningom ersattes av folkspråket, svenska, som urkundsspråk. 

Utöver mina egna beräkningar har ingen hittills försökt uppskatta hur stor 
del som bevarats av de brev, diplom, som en gång funnits. Beräkningar av 
engelskt material har kommit fram till siffran ca 5 %. Skulle den vara till-
lämpbar på svenska förhållanden skulle vi behöva räkna med ca 800 000 
brev eftersom vi har omkring 40 000 bevarade i Riksarkivet och annorstädes, 
i original och avskrifter, i form av regester eller i notisform. Bland dessa 
finns dels sådana som skrivits i Sverige, dels brev som mottagits här, till ex-
empel brev från påvestolen. De är hittills (2009) utgivna i Svenskt dip-
lomatarium tiden 874–1376 (DS) och tiden 1401–1420 (SD), men också i en 
rad andra sammanhang. Breven är numrerade i utgåvorna och försedda med 
ett signum som underlättar identifieringen. De ur ett svenskt skriftbruks-
sammanhang mest intressanta breven från slutet av 1300-talet är dock fort-
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farande outgivna. Som komplement till de publicerade breven har Riks-
arkivet gjort de tryckta breven tillgängliga på Internet (www.statsarkivet.se). 

Det hittills äldsta bevarade exemplet på skriven svenska med latinska 
bokstäver i en längre sammanhängande text är emellertid inte ett diplom utan 
två blad på svenska ur Äldre Västgötalagen från början av 1200-talet. Denna 
lagredaktion har tillskrivits en lagman vid namn Eskil, en äldre bror till Bir-
ger jarl. Vid det laget hade bruket av skriftfästa överenskommelser på latin 
redan nått en inte försumbar omfattning. Kung Knut Eriksson riktade sig 
under 1100-talets sista årtionden i flera bevarade skrivelser på latin till lag-
männen och folket i namngivna delar av landet med nyheter om ägande-
förhållanden, befallningar och domar, och från 1225 har vi det första bevar-
ade brevet utställt av en lagman i en äganderättsfråga. Detta väcker givetvis 
en rad frågor om vem som kunde latin, vem som skrev och vilket värde 
dessa urkunder tillmättes i det huvudsakligen muntliga samhälle som Sverige 
ändå var vid den tiden.  

Under 1200-talets senare hälft skedde stora förändringar i det svenska 
samhället som fick återverkningar på det svenska administrativa skriftbruket. 
Borgar byggdes runt om i landet och den centrala förvaltningen av dessa 
borgar, skatteindrivning och annan egendomsförvaltning blev allt mer skrift-
beroende. Birger jarls fridslagar och Magnus Birgerssons (ladulås) stad-
ganden ökade behovet av skriftliga handlingar, och i flertalet av våra land-
skapslagar föreskrevs eller förutsattes skriftliga handlingar i många olika 
sammanhang.  

I början av 1300-talet utfärdades också brev av personer ur samtliga sam-
hällsklasser till exempel köpebrev, bytesbrev, gåvobrev av olika slag samt 
pantbrev för att visa att egendom bytt handhavare. Det finns skriftliga an-
svarsbefrielser för till exempel förvaltning och kvitton på att köpesummor 
erlagts eller på boklån, kvittobrev. Vidare har vi gränsläggningshandlingar, 
fiskerättstillstånd och servitutsöverenskommelser liksom anställningsavtal, 
hyresavtal och samarbetsavtal. Olika slags fullmakter är vanliga. Det kan till 
exempel gälla att företräda någon på tinget vid en egendomstransaktion. Dom-
brev blir allt vanligare, utfärdade av någon domare eller av kungen själv.  

Kungen kunde också utfärda frids- och skyddsbrev för kyrkor och kloster 
liksom för enskilda personer. Han kunde skriftligen kalla till ting och utfärda 
brev om handelsrättigheter. Den som under slutet av 1200-talet skulle resa 
genom landet i kungligt uppdrag, det vill säga på ”statens bekostnad”, be-
hövde medföra en skrivelse från kungen, skiutha bref, för att ha rätt att byta 
hästar vid gästgiverierna. Som en kuriositet kan också nämnas att borg-
mästare, rådmän och menighet i Visby skrev till kung Magnus Birgersson 
(ladulås) på 1280-talet och förklarade sig villiga att betala böter till kungen 
för svartbygget av Visby stadsmur och för angrepp på lokalbefolkningen på 
Gotland (DS 970). Det administrativa skriftbruket hade nått en inte för-
sumbar omfattning redan under senare delen av 1200-talet! 
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För kyrkans vidkommande var testamentet en viktig urkundstyp med 
världslig anknytning, och många testamenten har också bevarats. Genom 
testamentering kunde kyrkan skaffa sig medel för sin fortsatta existens.  

För att kunna hantera alla dessa skrivelser som till en början var avfattade 
på latin skapade den svenska samtiden en terminologi på svenska. Det är an-
märkningsvärt att de äldsta på latin skrivna breven refereras till med uttryck 
på svenska som konungs breff eller biskups bref, det vill säga på ett sätt som 
gör att även den icke-latinkunnige vid behov kunde hantera breven i fråga. 
Mot senare delen av 1300-talet, när brev på svenska blivit allt vanligare, 
växte en rik och differentierad terminologi fram. Nu hänvisades till till 
exempel köpo bref och panta bref, fasto bref och quitto bref, bwra bref och 
friþs bref, och äldre brev kunde åberopas som bevis i domstolsförhandlingar. 

När Magnus Erikssons landslag omkring 1350 föreskrev att alla domslut i 
fortsättningen skulle skrivas på svenska och att domstolarna vid alla egen-
domstransaktioner skulle utfärda en lagfartsliknande handling, så kallade 
fastebrev, hade det latinska brevbruket praktiserats i Sverige i nästan 200 år. 
Kyrkan, kungen, landets ledande släkter, lagmännen och ett fåtal ofrälse 
hade stått som utfärdare av olika skriftliga handlingar uteslutande skrivna på 
latin fram till 1330-talet då de första urkunderna på svenska dyker upp.  

De i särklass vanligaste brevtyperna i det bevarade materialet dokumen-
terar förändringar i ägande- eller dispositionsrätt till fast egendom, det vill 
säga köpebrev, bytesbrev, pantbrev eller gåvobrev av olika slag samt faste-
brev. Det är oklart hur många brev som behövde utfärdas för att till exempel 
ett fastighetsbyte skulle ha dokumenterats efter alla konstens regler, men 
beräkningar som jag gjort på grundval av bevarat material visar på att minst 
två men upp till sex, sju eller åtta olika urkunder med eventuella kopior till 
berörda parter kunde utfärdas i samma ärende. Omsatt till verkliga förhåll-
anden skulle det kunna betyda att endast mellan 10 % och 30 % av ur-
kunderna i kända transaktioner bevarats till våra dagar. 

Låt oss rekonstruera en fastighetsförsäljning under senare delen av 1300-
talet, se vad urkunderna innehöll och reflektera över vilka som var nödvänd-
iga och vilka som kanske kan ha utfärdats. Själva handlingen kunde ses ur 
olika synvinklar, överlåtarens, övertagarens och samhällets. Det har alltid ut-
färdats ett salubrev som intygar att A sålt viss egendom till B. Det kan också 
ha utfärdats ett köpebrev, det finns något enstaka exempel på detta, som in-
tygar att B köpt egendomen av A. Eftersom så få köpebrev bevarats är det 
sannolikt att sådana inte utfärdades regelmässigt. Salu- och köpebrevens 
innehåll bekräftades genom att namngivna personer med sina sigill stadfäste 
transaktionen och garanterade brevets äkthet. Det finns dock exempel på att 
dessa vittnen inte alltid var närvarande samtidigt för beseglingen utan 
urkunden fick skickas runt för att beseglas i efterhand. Vid sådana tillfällen 
utställdes en skrivelse i vilken vittnena ombads besegla, och några sådana 
finns bevarade. I många fall kvitterades köpesumman i salubrevet men det 
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finns exempel på att ett separat kvitto utfärdades som bevis på att den över-
enskomna köpesumman erlagts. 

Vidare kunde en fullmakt från A för C att låta fastfara försäljningen på 
tinget utfärdas. Denna handling var inte nödvändig i de fall ägaren infann sig 
på tinget, men är tämligen vanligt förekommande i materialet. Däremot skul-
le, enligt lagen, ett fastebrev – en lagfartshandling – utfärdas av härads-
hövding eller motsvarande som bevis på att fastfarning skett på tinget. 
Sannolikt har fastebrevet utfärdats i två exemplar, ett för köparen och ett för 
säljaren. Det finns exempel på detta. Under vissa omständigheter kunde eller 
skulle överlåtelsen stadfästas vilket i så fall föranledde ytterligare en urkund. 
I de fall det rörde sig om byten så utfärdade varje part en urkund, ett bytes-
brev, som dokumenterade bytet ur hans eller hennes perspektiv.  

En schematisk översikt över en fullständig transaktion skulle/kunde inne-
hålla följande brev: 

salubrev 
utfärdat av A 
(DS X 91) 

    

 köpebrev 
utfärdat av B 
(DS 7290) 

Kvittobrev 
utfärdat av A på köpesumman 
(DS 4926) 
    

brev till vittnena med begäran om  
besegling av salubrev/köpebrev 
(DS X 103) 

fullmakt från A för C för fastfarning på tinget 
(DS X 93) 

    

fastebrev utfärdat på tinget 
(DS X 111) 

    

 

kunglig stadfästelse 
(DS 6623) 

 

Exempel på brev för att illustrera en fullständig transaktion. 

Vi skall nu följa hur det kan ha gått till när en viss Gisle Uddson i Skörby 
och hans hustru Helena sålde 1 markland jord i Önsta till en Lars Inge-
björnsson. Dels de urkunder som vi med säkerhet vet blev utställda eftersom 
de har bevarats eller det refereras till dem, dels åter vilka som därutöver 
kunde ha utställts men förkommit. Vi får då ta hjälp av hela det bevarade 
materialet för att kunna rekonstruera hur affären kunde ha dokumenterats. (I 
utgåvorna av de svenska diplomen sammanfattas urkundens innehåll i en så 
kallad regest.) 

Den 26 september 1371 utfärdade Gisle Uddsson i Skörby och hans hus-
tru Helena ett salubrev i vilket det framgick att de sålt 1 markland jord i 
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Önsta i Tuhundra i Västmanland till Lars Ingebjörnsson för 100 mark. Sam-
tidigt kvitterade Gisle köpesumman. (DS X 91).  

1. Alla thee mæn thætta breff høra ella see helsar Jac gisle wdzson Oc Elena gisla 
hwsfrw aff skiwraby ewerdhleka medh gudhi /  

2. Thet skall allom mannom konnukt oc witherlikith wara swa æptekomadom som 
thøm nw æra / aat wj hawm salt ærlekom manne lawrinzæ ingebiornason eet 
markland Jordh Jnnan ødnastum i twemhwndarom i wesmannalande liggiande 
fore hwndratha marker swænska pæninga swa goot mynt at sæx mark pæninga 
gøra ena mark lødhogha / hwilka pæninga kennomps wj hawa redhelika oc 
fulderlika wpburith æpter warom wilia / hwarfore  

3. affhendom wi oos oc warom arfwm thæsssa fornæmpda Jordh medh allom thøm 
tillaghom som thær hawer aff alder tillighath thøm sama laffrinze ingebiornason 
oc hans arfwm antwardhande  

4. medh aker / æng / wretom oc allom tillaghom som før ær sakt badhe i wato oc i 
thorro ængo wndantakno til ewerdhleke ægho sælia eller skipta æpter synom 
eghnom wilia oc  

5. tilbindom wj oos oc wara arfwa laffrinze och hans arfwum til hemols standa wm 
thætta fornæmpda markland Jordh · fore allom thøm thær ma wppa tala æpter 
thy som landz lagh tilsæghia /  

6. Til witnes oc mera stadfestilse thesso køpp · bedhomss wij hedherlika manna 
incighle herra karl wlphson laghman i wplandom / magnus finuidson laghman i 
sydhermannalande, herra ragualds i thorstwnum · kanokx i vpsalom/ medh 
warom eghnom incighlom · 

7. Scriptum stocholmis Anno domini M°ccc°lxx°primo · feria sexta proxima ante 
festum sancti michaelis archangeli. 

Brevet följer noggrant angivna regler, som ursprungligen utbildats vid det 
påvliga kansliet. Dessa spreds med kyrkans brevbruk över hela det kristna 
Europa. Under 1000-talet och framåt sammanställdes regelrätta böcker med 
förlagor till brevskrivarnas hjälp, och vi har faktiskt också några svenska så-
dana bevarade. Forskningen om brevens utformning, diplomatiken, har ana-
lyserat de påvliga breven i minsta detalj, men för brev på svenska finns fort-
farande mycket lite gjort på detta område. 

Salubrevet ovan inleds med en av de vanligast förekommande hälsnings-
fraserna: 

1. Alla thee mæn thætta breff høra ella see 
helsar Jac gisle wdzson Oc Elena gisla 
hwsfrw aff skiwraby ewerdhleka medh 
gudhi.  

Alla de män (människor) som detta brev 
hör eller ser hälsar jag Gisle Uddson från 
Skörby och Helena, Gisles maka 
evärdeliga med gud. 

Formuleringen ”høra ella see” tyder på att brevet lästes upp eller möjligen 
bara refererades och visades upp med sina sigill. Sedan följer tillkänna-
givandefrasen, följd av syftet med skrivelsen: 
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2. Thet skall allom mannom konnukt oc 
witherlikith wara swa æpterkomadom som 
thøm nw æra … 

Det skall vara kungjort och känt för alla 
män så väl efterkommande som dem som 
nu är 

Både hälsningsfrasen och tillkännagivandet är formler eller fraser som kom-
mer igen i breven. De och andra formler är mer eller mindre direkt översatta 
till svenska från latinska förlagor.  

Exempel på formler är 
 avhändandefrasen: 

3. affhendom wi oos oc warom arfwm 
thæssa fornæmpda Jordh medh allom thøm 
tillaghom som thær hawer aff alder 
tillighath  

avhändar vi oss och våra arvingar denna 
ovannämnda jord med allt den tillhörande 
som av ålder därtill hört 

 den s.k. pertinensformeln: 

4. medh aker / æng / wretom oc allom 
tillaghom som før ær sakt badhe i wato oc 
i thorro ængo wndantakno 

med åker, äng, vretar och allt som hör 
därtill som tidigare nämnts både i vått och 
i torrt inget undantaget 

 en försäkran om att arvingarna inte skall göra några anspråk på den sålda 
jorden med en hänvisning till lagen: 

5. oc tilbindom wj oos oc wara arfwa 
laffrinze och hans arfwum til hemols 
standa wm thætta fornæmpda markland 
Jordh . fore allom thøm thær ma wppa tala 
æpter thy som landz lagh tilsæghia /  

och förbinder vi oss och våra arvingar att 
försvara överförandet av äganderätten till 
det tidigare nämnda marklandet jord till 
Lars och hans arvingar inför alla dem som 
kan väcka talan mot det i enlighet med vad 
landets lag säger 

 vittnesfrasen med namngivna vittnen/sigillanter: 

6. Til witnes oc mera stadfestilse thesso 
køpp . bedhomss wij hedherlika manna 
incigle 

Som bevis och stadfästelse på detta köp 
ber vi om aktade mäns sigill 

herra jarl wlphson laghman i wplandom / 
magnus finuidson laghman i 
sydhermannalande, herra ragualds i 
thorstwnum . kanokx i vpsalom/ medh 
warom eghnom incighlom . 

 

 samt en dateringsfras, som till en början skrevs på latin: 

7. Scriptum stocholmis Anno domini 
Mºccc° lxx° primo . feria sexta proxima 
ante festum sancti michaelis 

Skrivet i Stockholm i Herrens år 1371, 
fredagen närmast före S:t Mikaels festdag.  

Merparten av skrivelsen utgörs alltså av i det närmaste fasta fraser som kun-
de hämtas i förlagor och det är egentligen bara det avsnitt som beskriver 
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egendomen och dess värde som utfärdaren/skrivaren behövde kunna formu-
lera självständigt. 

Det är inte uteslutet att det vid det här tillfället även utfärdades ett köpe-
brev, det vill säga ett brev utställt ur köparens perspektiv på samma trans-
aktion. I detta skulle det då framgå att Lars Ingebjörnsson köpt mark av 
Gisle Uddsson medan brevet i övrigt skulle vara utformat på ungefär samma 
sätt. Ett exempel på detta finns i DS 7290. På så sätt kunde köpare och säl-
jare erhålla var sitt brev i samma ärende men formulerat ur olika perspektiv. 

Den 9 januari 1366 kungjorde Sune Botulfsson att han för 35 mark köpt 
av Anund Dansson all den ägolott i Älvestad som denna fått med sin hustru 
Ingrid. Han namnger vittnena och utber sig till vittnesbörd Magnus Virdes 
sigill. (DS 7290) 

thæt scal allum mannum kunnuct wara at 
iak swni bootolfson in cawghum hawir 
køpt af skælicum manne anunde dansson 
allan hans ægolot ii æluistadum som han 
fik meth sinne Hwsfrv ingridhe for fæmtan 
marcer ok tivghu nær ælla fiærron ii 
ængho wndhan takith tyl withnis takar iak 
skælica mæn swasum ær magnus wirtha 
sona hakonson hakun trulla dan 
guththormson rangwald thorisson hakon ii 
linghe lauwrens ii sæby wlff maghnusson 
arwidh ii aby ionis ii æluisstadlum folca 
smyth anundh dansson herra asguth tyl 
withnis byrþ bethis iak skæliks mans 
insigle magnosa wirþa scriptum infra 
octauam epiphanie in sexta . feria anno 
domini M CCC sexsa gesimo sexto 

det skall vara känt för alla människor att 
jag Sune Botulfsson i --- har köpt av skälig 
man Anund Dansson hela hans ägolott i 
Älvestad som han fick med sin hustru 
Ingrid för femton mark och tjugo när eller 
fjärran --- inget undantaget. Som vittnen 
tar jag hedervärda män vilka är Magnus 
Virde, Sune Hakonsson, Håkon Trulla, 
Dan Guttormsson, Rangvald Torisson, 
Hakon i Linghe, Lars i Säby, Ulf 
Magnusson, Arvid i Åby, Jöns i Älvestad, 
Folke smed, Anund Dansson, Herr Asgoth. 
Till vittnesbörd ber jag om skälig man 
Magnus Virdes sigill. Skrivet fredagen i 
(el. under) trettondagens oktav (dvs. i 
veckan som följer närmast efter 
trettondagen) i Herrens år 1366 

Om inte alla garanter var närvarande när salubrevet utställdes kunde det, 
som nämnts, hända att det senare fick skickas runt för besegling. Åtminstone 
ett sådant följebrev är bevarat (DS X 103) utställt i november 1371. Det är 
riddaren Sten Bengtsson som ber de riddare, svenner och klerker, som 
uppräknas i hans salubrev (DS X 102) för skälig man Lars Ingebjörnsson på 
ett gods i Skråmsta, att hänga sina sigill vid sagda brev för att stadfästa över-
låtelsen.  

Amicabili et sincera in domino Salutacione 
premissa . jther Erllecha mæn · alla the · 
godho · wælborna mæn · Riddara · swena · 
oc clercha · jnnan thesso breffeno Scrifne 
æro · som jach Sten benctzson · Riddare 
giffet ’ haffer skællichom manne laurinze 
jngebyornsson · wppa miit godz skromasta 
· bither jach ’ winlecha oc kerllecha · medh 

Med kär och uppriktig hälsning i Herren. 
Er, ärliga män alla goda och välborne män 
riddare svenner och klerker som står 
skrivna i detta brev som jag Sten 
Bengtsson riddare har (givit) rättskaffens 
man Lars Ingebjörnsson på mitt gods 
Skråmsta, ber jag vänsällt och kärleksfullt 
med all bön att ni vill hänga era sigill 



Diplom – det medeltida brevet 
 

180 

alle bøn · at j wilen jthor · jnsigle fore thet 
breffet hengia · tel Stadh – ’ fæstelsse thet 
godzet han aff mich Fanget haffer · 
hwilket jach · hanom aff Rettom · kærlech 
Aan ’ Epter thy min breff ludha · Scriptum 
Arosia Anno dominij ccclxx primo · feria · 
v · proxima ante festum beati ’ martini 
Episcopi et confessoris · meo Sub Sigillo 
presentibus apposito in pendenti.  

under detta brev som stadfästelse på den 
egendom han har erhållit av mig vilket jag 
honom av rättan kärlek unnar såsom mitt 
brev lyder. Skrivet i Västerås i Herrens år 
1371, torsdagen närmast före den salige 
biskopen och bekännaren Martins fest, 
med mitt sigill vidhängt brevet (eg. 
vidhängt detta brev, presentibus [litteris]). 

Av Gisle Uddssons salubrev ovan framgår att Gisle också kvitterar köpe-
summan direkt i brevet:  

hwilka pæninga kennomps wj hawa 
redhelika oc fulderlika wpburith æpter 
warom wilia. 

Vilken summa vi erkänner oss redligen 
och till fullo ha uppburit efter vår vilja 

Det finns emellertid exempel från andra transaktioner på att säljaren kvitterat 
köpesumman i en separat urkund (DS 4926). I exemplet nedan är det en 
Heneke Ulf som den 17 juni 1353 utfärdar ett intyg om att han emottagit 
köpesumman för en namngiven gård som en viss Heneke Velinkof hade köpt 
av en Laurens Magnusson. 

Iac Hennichæ Vlf kiænnis oc louar a min 
hether ok sannind vm gozit i Arnathorpe i 
Kithema sopn, sum Hænnichæ Vællikhof 
hauer laghlikæ fangit af herra Lafrinsi 
Manuson, for thæt hauir iac fullilikæ 
vpborit firi tio marker pæninga, oc binder 
iac mik til meth hether oc sannind oc 
laghum oc mina arua hans skatha-løso 
gøra a huat stykky thæt hælzt gaar hanum 
Hænnicha Vellikof æller hans arwm. 
Actum presentibus Hennicha Bola, 
Haraldo Karlson et Gøzstauo Æfricson, 
quorum sigilla presentibus peto 
appendenda proprio non presente sub anno 
Domini mcccl tercio die sancti Botholphi 
abbatis 

Jag Heneke Ulf tillkännagör och lovar på 
min heder och sanning att egendomen i 
Arentorp i Kedums socken som Heneke 
Velinkhof lagligen har fångat/köpt av herr 
Lars Magnusson, för den har jag till fullo 
uppburit 40 mark penningar och förbinder 
jag mig till att med heder och sanning och 
i enlighet med lagen och med mina 
arvingar att hålla hans arvingar skadeslösa 
i alla de stycken som angår honom Heneke 
Velinkhof eller hans arvingar. Gjort i 
närvaro av Heneke Bola, Harald Karlson 
och Gustaf Æfricson. Jag ber att deras 
sigill vidhängs detta brev (eg. vilkas sigill 
jag ber att de vidhängs), då jag själv ej har 
mitt förhanden (eg. med mitt eget [sigill] 
ej närvarande), Herrens år 1353 på abboten 
Botulfs dag 

Enligt Magnus Erikssons landslag från början av 1350-talet skulle, som 
framgått, alla egendomstransaktioner för att äga full giltighet fastfaras på 
tinget i det härad där egendomen var belägen. Om säljaren själv inte hade 
möjlighet att närvara vid detta tillfälle kunde han utfärda en fullmakt för en 
namngiven person, ofta någon anställd hos säljaren eller en myndighetsper-
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son, att fastfara egendomen. För att se hur en sådan fullmakt kunde vara ut-
formad måste vi granska ytterligare en transaktion. Det är en Finvid Finvids-
son som den 26 september 1371 (DS X 93) befullmäktigar (lagmansdoms-
havanden) Finvid Magnusson i Västmanland att å sina vägnar lämna Lars 
Ingebjörnsson (samma Lars som i salubrevet ovan, DS X 91) fasta på det 
markland jord i Önsta i Tuhundra härad som Finvid Finvidsson genom öppet 
brev upplåtit till Lars och att i enlighet med landslagen avhända sig ägande-
rätten till köparen och dennes arvingar. 

Thet See allom witerlect ok kunnoct Som 
thetta breff høra æller See at Jach Finwidh
Finwidzson · hawer giwet fult waldh ok 
mact · Finwidhe magnuson · jnnan 
westmanna landh byggiande · at giwa 
ærlechom maan laurinze Jngebyornsson 
faasta a mina weghna wppa Eet march 
landh · jordh · Som jach hanom hawer 
laatet Epter thy miin open breff ludha som 
ther wppa giween æro · jnnan ødhnastom j 
twemhundrom liggiande · ok afhenda  
mich ok minom arwom · fornempda 
laurinze ok hans arwom tel Ewerdhlecha 
ægho epter thy Som landz lagh Sigia · jn 
Cuius rei testimonium Sigillum meum 
presentibus duxi apponendum · Scriptum 
Ekholm Anno dominj M ccclxx primo · 
feria sexta proxima ante michaelis. 

Det skall vara kungjort och känt för alla 
som detta brev hör eller ser att jag Finvid 
Finvidson har befullmäktigat Finvid 
Magnusson som bor i Västmanland  
att ge ärlig man Lars Ingebjörnsson fasta å 
mina vägnar på ett markland jord som jag 
har upplåtit till honom i enlighet med hur 
mitt öppna brev lyder som har utfärdats på 
transaktionen och som ligger i Önsta i 
Tuhundra härad och avhända mig och 
mina arvingar det till förmån för nämnda 
Lars och hans arvingar till evärdelig ägo i 
enlighet med vad landslagen säger. Till 
vittnesbörd om detta (eg. om denna sak) 
hänger jag mitt sigill (eg. har jag ansett att 
mitt sigill bör vidhängas) vid detta brev. 
Skrivet på Ekholmen i Herrens år 1371, 
fredagen närmast före S:t Mikaels fest. 

När så egendomen skulle fastfaras på tinget föreskrev landslagen i detalj hur 
detta skulle gå till. Den muntliga ceremoni som skulle utföras beskrevs ingå-
ende och lagmannens ord återgavs i lagens text: 

Alla staþa þer man skal sik laghlika iorþ af 
hænda meþ köpe ællæ skipte, þer skulu 
tolf bolfaste mæn fasta aat vara, af þy 
sama hæræþe sum iorþin ligger i, ok 
hæræzhöfþonge skal firi skilia ok næmna 
þen man sum sik iorþena af hænde, ok sua 
sighia: þenne man afhænde sik iorþ sina 
sua mykla ok i þem by, nær by ok fiærran, 
ok meþ allo þy þer til ligger innan garz ok 
vtan, afhændir sik ok sinum aruum vndir 
han ok hans arua, ok fore sua manga 
pæninga, ok þer æru þesse tolf fastæ aat, 
ok vi ærum alle til vitne æt þet ær a þinge 
laghlika giort. Kan þön iorþ siþan klandas, 
þa skal þen sum iorþin klandas före sina 

Allestädes där man lagligen skall avhända 
sig jord genom köp eller byte, där skall 
tolv bofasta män vara fastar från samma 
härad, där jorden ligger. Och 
häradshövdingen skall föra ordet och 
nämna vid namn den man, som avhänder 
sig jorden, och säga så: ”Denne man 
avhänder sig sin jord, så och så stor, och i 
den och den byn, det som är nära byn och 
långt borta, och med allt det som hör 
därtill, inom gärdesgård och utom; han 
avhänder det sig och sina arvingar till 
honom och hans arvingar och för så och 
så många penningar. Och därtill äro dessa 
tolv fastar, och vi äro alla vittnen därtill, 
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fastæ næmna; þe tolf skulu þet suæria, 
huar i sin staþ, ok biþia sik sua guþ hullan 
sum han köpte þe iorþ lagbuþna, ok vi 
varum fastæ aat þy köpe. [. . .] (Magnus 
Erikssons landslag, Jordabalken 12) 

att det har blivit lagligen gjort på tinget.” 
Om den jorden sedan klandras, då skall 
den som jorden klandras för nämna sina 
fastar. De tolv skola svärja, var och en för 
sig, och bedja Gud vara sig huld, så sant 
som det är att han köpt denna jord lagligen 
hembjuden, ”och vi voro fastar vid det 
köpet”. (Holmbäck och Wessén 1962) 

Lagen föreskrev även noggrant hur det s.k. fastebrevet skulle vara utformat 

All þe iorþa köp man skall göra a þinge, 
huat helder man giuer iorþ före iorþ ællæ 
köpir iorþ före pæninga, huat hon ær mære 
ælla minne, þer skal hæræzhöfþonge sit 
bref a giua, at þön iorþ ær laghbuþin ok 
laghlyst, ok næmna þem i breueno sum 
viþer köpas, sua ok alla þem þer varo fastæ 
aat, ok iorþena huru mykin hon ær, ok 
huar hon ligger, ok þen dagh ok þen staþ 
þe þet köp giorþo a; ok þen sum iorþena 
köpte giui örtogh firi bref. Giuer man iorþ 
före iorþ, þa skal huar þeræ bref taka af 
þem hæræzhöfþonga i þy hæræþeno ær 
sum iorþin ligger i sum han fa, ok þer taki 
ok fastanæ. (Magnus Erikssons landslag, 
Jordabalken 20) 

Alla de jordaköp som man skall göra på 
tinget, vare sig man giver jord för jord 
eller köper jord för penningar, vare sig det 
är större jord eller mindre, skall 
häradshövdingen giva sitt brev därom, att 
denna jord är lagligen hembjuden och 
lagligen kungjord, och han skall i brevet 
nämna dem som göra köp med varandra, 
så ock alla de, som vore fastar därvid, och 
jorden huru stor den är och var den ligger, 
och den dag och den plats, där de gjorde 
köpet. Och den som köpte jorden skall 
giva en örtug för brevet. Om man giver 
jord för jord, då skall envar av dem taga 
brev av häradshövdingen i det härad där 
den jord ligger, som han får, och där tage 
man ock fastarna. (Holmbäck och Wessén 
1962) 

Magnus Erikssons stadslag som kom några år senare innehöll motsvarande 
föreskrifter. 

Alltid då någon gör köp eller byte med sin gård eller sin tomt, står det fast, och den 
tomten eller gården må ej bördemännen återlösa. Och det skall göras offentligen inne på 
rådstugan inför fogden, borgmästare och rådmän, och där skola de giva fridskilling efter 
gammal stadga, och det skall stadfästas med fullgiltigt stadens brev, skrivet på svenska, 
med stadens sigill, eller inskrivas i stadens bok, och fastställas, huru många alnar tomten 
eller gården är bred och lång, och var tomten ligger, en tomt lika väl som en annan, och 
vid vilken tid på året köpet eller bytet gjordes, och huru många penningar de gåvo 
varandra. (Magnus Erikssons stadslag, Jordabalken 6, Holmbäck och Wessén 1966) 

Som framgår av citaten ovan, föreskrevs vem som skulle utfärda fastebreven 
och i vilket sammanhang de skulle utfärdas. Dessutom skulle alla brev skriv-
as på svenska. Enligt landslagen skulle fastebrevet innehålla följande upp-
gifter: 
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1. Parternas, dvs. köparens och säljarens, namn.  
2. Egendomens storlek och belägenhet. 
3. Ekonomiska uppgifter som köpesumma och eventuell mellangift vid 

byte. 
4. Uppgift om dag och  
5. plats för transaktionen. 
6. Namn på vittnen (fastar) till transaktionen. På vittnena ställdes dess-

utom kravet att de skulle komma från det härad där egendomen var 
belägen.  

7. Uppgift om att egendomen i fråga var ”lagligen hembjuden och lag-
ligen kungjord”. 

Många av de på latin skrivna salubreven, bytesbreven och gåvobreven inne-
höll ju redan i stort sett dessa uppgifter sedan slutet av 1100-talet, så inne-
hållsmässigt tillfördes texttypen inga stora nyheter genom normeringsföre-
skrifterna i lagen. Nytt var däremot att alla transaktioner skulle ske på tinget, 
att de skulle skrivas ned, att häradshövdingen skulle utfärda urkunden, att ur-
kunden skulle skrivas på svenska, att vittnena skulle komma från häradet och 
att den utställda urkunden skulle innehålla s a m t l i g a  dessa uppgifter. 

Hur uppfylldes då lagens krav? Klarade man av att skriva urkunder på 
svenska med föreskrivet innehåll? Den 18 november 1371 utfärdade härads-
hövdingen i Tuhundra härad Ingemund (Botvidsson) i Torp ett fastebrev på 
Tuhundra häradsting för att dokumentera Gisle Uddssons och hans hustru 
Helenas ovan dokumenterade försäljning av egendom i Önsta till Lars Inge-
björnsson (DS X 111). Så här lyder brevet: 

Allom thøm thætte breff høra ælla See 
sænder ingimunder ii thorpe helso medh 
gwdhi (.) thet scal allom mannom konnwct 
wara at iak war a thwemhwndaris thinge 
Anno domini mccclxx i feria tercia post 
festum sancti martini (.) tha war thær 
rangwaster andrise borghamæstare  
brodher i arose ok hafdhe thær giisla 
wdzson breff ok elene hans hwstrv swa 
lwdhande (,) at thøn hafdho giffwet hanom 
makt till at giffwa laurinse ingibernsson 
fasta oppa eth marchland iordh liggiande i 
ødhnastum i twemhwndarom hwilka iordh 
thøn hafdhe salt laurinse fore hwndrat 
march redho pæninge hwilka som thøn 
kænnas hawa opbwret æpter thy thera 
breff lwdha / ok æpter thy tolf mæn  
witnadho at iordhen ware laghlek 

Alla dem som detta brev hör eller ser 
sänder Ingemund i Torp hälsningar med 
gud. Det skall vara känt för alla att jag var 
på Tuhundra häradsting Herrens år 1371, 
tisdagen efter S:t Martins fest. då var där 
Rangvast, bror till Anders, borgmästare i 
Västerås och uppvisade där Gisle 
Uddssons och hans hustru Helenas brev 
som löd sålunda att de hade givit honom 
fullmakt att ge Lars Ingebjörnsson fasta på 
ett markland jord som ligger i Önsta i 
Tuhundra härad vilken han hade sålt till 
Lars för hundra mark reda penningar vilka 
de erkänner sig ha uppburit efter så som 
deras brev lyder och då tolv män vittnade 
att jorden var lagligen uppbjuden för 
bördemännen om de ville lösa den till. 
vittnen nämner jag dessa fastar … Till 
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opbwdhin for byrdhamannom / æn the 
hona æy løsa willdo (.) till witnes 
næmpner iak thæsse fasta aath (:) primo 
ingiwaldus dyækn (,) jngiwaldus in 
skylastum (,) botwidus in gripby (,)magnus 
in halastum (,) kætilbernus in kumblum (,)
andreas in gotø (,) joan in næsby (,) 
bertrandus in hæsle (,)gwdmundus ibidem 
(,) petrvs in thygbyle gwdmundus ibidem 
(,) petrvs in thygbyle (,) wlpho in 
thinbylstum et stenbernus in kallasæby (.) 
Jn cuius rei euidenciam sigillum meum 
presentibus est appensum (.) Datum loco 
die vt supra. 

bevis på detta har mitt sigill vidhängts 
detta [brev]. Givet plats och dag som ovan 

Av brevet framgår alltså att Rangvast, bror till borgmästaren Anders i Väster-
ås, inställt sig på Tuhundra häradsting med en (nu förlorad) fullmakt från 
Gisle Uddsson och dennes hustru Helena att ge Lars Ingebjörnsson fasta på 1 
markland jord i Önsta i Tuhundra härad. De hade sålt jorden till Lars för 100 
mark reda penningar vilka de kvitterat i sitt brev (DS X 91). Tolv män vitt-
nade på tinget att jorden var lagligen hembjuden bördsmännen som inte ville 
lösa den. Häradshövdingen namngav i urkunden de tolv män som var fastar 
vid försäljningen. 

Brevet innehåller allt vad lagen föreskriver och dessutom några rader om 
fullmakten vilket är mindre vanligt. Häradshövding Ingemund visste uppen-
barligen vad ett fastebrev skulle innehålla.  

Fastebrevet kan sägas motsvara en nutida lagfartshandling, men det be-
hövde inte alltid utställas i direkt anslutning till transaktionen. Det finns 
exempel på att egendom fastfarits många år efter det att salubrevet utställts. 

När egendomen väl fastfarits på tinget krävde lagen i vissa fall en kunglig 
stadfästelse av transaktionen.  

Nu haua þe lagmanz brev ok 
hæræzhöfþonga fangit, koma þe före 
kunungx dom ok beþas kunungx dom bref, 
þa agher kununger þera bref staþfæsta, æn 
þera bref æru bæggia före sum 
viþerskiptas ællæ ok hans brev sum 
iorþena före pæninga salde, ok ey ællær. 
(Magnus Erikssons landslag, Jordabalken 
21:2) 

Nu har de fått lagmans och 
häradshövdings brev; kommer de till 
konungens dom och ber om konungens 
dombrev, då skall konungen stadfästa 
deras brev, om båda deras brev som gör 
byte med varandra är framme, eller ock 
dens brev, som har sålt jord för penningar, 
men inte annars. 

För att finna ett exempel på en stadfästelse måste vi återigen söka andra 
transaktioner, till exempel DS 6623. I stadfästelsen tillkännagav kungen att 
han stadfäste den aktuella överlåtelsen, namngav personerna och egendomen 
i fråga samt förbjöd alla att vid vite hindra transaktionen. Formerna för egen-
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domstransaktioner var ju fast reglerade i lagen. Att både fastebrevets och 
fullmaktens innehåll och utformning dessutom var normerade underlättade 
arbetet för utfärdarna samtidigt som det garanterade att de dokument som 
utfärdades uppfyllde lagens krav och därmed också var rättsgiltiga. De första 
fastebreven som utfärdades under 1350-talet kunde dock variera mycket 
innehållsmässigt, och av de bevarade breven att döma tog det lång tid innan 
kunskapen om brevens utformning hade spritt sig i landet. Det bevarade 
materialet visar att man hade betydande svårigheter att vid tingen utfärda 
skrivelser som till fullo uppfyllde lagens krav. Dessutom infördes ju inte 
landslagen över en natt i samliga lagsagor, utan det är först i slutet av 1300-
talet som lagen anses införd i hela landet. 

I landslagen föreskrivs vidare att samtliga domar skall skriftfästas på 
svenska. En skriftfäst dom har ju normalt en begränsad rättsgiltighet i tiden 
och förlorar sedan sitt juridiska värde. Mycket riktigt är det också få 
bevarade domar som inte berör ägande eller dispositionsrätt till fast 
egendom. Några finns dock vilka antyder det myller av små ärenden som 
kunde avgöras inför domstol, till exempel äganderätten till 19 gammull 
swijn, tvist om mängden bärgat hö, utebliven betalning för en häst eller 
utmätning för en skuld. Vid räfsteting 1374 utfärdades följande dombrev: 

Jak stangenbærgh a kunungsins wægna · 
ok jowan vplænning a laghmansins wægna 
· kænnomx wi meth thæsso brefue os 
vthafua dømt af elefue ij katalum firitighi 
markar til thræskiftis for en fiska wærka 
som han wældathe sik til · for jowane ij 
sonstorpe vt at gifua innan siæx vikur meth 
sæmio ælla sornom eth · wither sina 
firitighi markar for kunungx domen · ok 
siæx markar for laghmans domen · ok 
forbyuthum honom nokansyn oftare sik 
beuara meth then wærka · Scriptum anno 
domini M ccclxxiiij nostris sub sigillis. 
(DS X 278) 

Jag Stangenberg på kungens vägnar och 
Johan Upplänning på lagmannens vägnar 
tillkännager med detta brev att vi dömt 
Elof i Kattala att böta 40 mark i treskifte 
för att han satt sig i besittning av ett 
fiskeverk till förfång för Johan i Sonstorp 
att erläggas med sämja eller svuren ed 
inom sex veckor vid vite av 40 mark för 
konungsdomen och sex mark för 
lagmansdomen och förbjuder vi honom att 
någonsin mer befatta sig med fiskeverket i 
framtiden. Skrivet i herrens år 1374 under 
vårt sigill. 

Vi ser att i de medeltida breven börjar tidigare muntliga överenskommelser 
skriftfästas och när landslagen i mitten av 1300-talet införde svenskan som 
administrationens och rättsinstansernas språk blev den skriftliga handlingen 
en integrerad del av det svenska rättssamhället. Breven standardiserades efter 
latinska förebilder och förekomsten av förlagor ofta i form av brevböcker 
eller formulärsamlingar underlättade för till exempel sockenprästerna att 
ställa samman de nödvändiga dokumenten. Brevbruket ökade stadigt under 
hela medeltiden och nådde under 1400-talet även landsbygdens bönder och 
städernas hantverkare. Den rättsligt giltiga skriftliga överenskommelsen på 
svenska var etablerad i samhället. 
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Den tvåtoppiga tonaccentens 
ålderdomlighet 

Tomas Riad 

Den traditionella indelningen av tonaccentdialekterna i Skandinavien baseras 
på deras fonetiska realisering.1 Ett indelningskriterium är antalet tontoppar 
där man skiljer på entoppig respektive tvåtoppig realisering av accent 2. 
Detta kriterium är visserligen alldeles för trubbigt för att vara riktigt använd-
bart idag, men det duger fint för att uttrycka en nu rådande, ’diametral’ mot-
sättning mellan hypoteser om tonaccentens uppkomst. Lorentz och Bye men-
ar att den ursprungliga accent-2-typen är entoppig och Riad menar att den är 
tvåtoppig.2 I detta bidrag tar jag upp ett tidigare underutvecklat argument 
som ligger i den vågskål jag tror väger tyngst. I argumentationen följer jag 
Jurij Kusmenkos exhortation om att undersöka korrelationer mellan im-
plicerande isoglosser för att på så sätt förstå språkhistorien via språkgeograf-
in.3 Den centrala korrelationen jag kommer att diskutera gäller å ena sidan 
vokalbalans/tilljämning, å andra sidan tvåtoppig tonaccent 2.4 

Jag har på annat ställe hävdat att den realisering av tonaccenten som vi 
finner i centralsvenska dialekter (främst sveamål) också är den relativt mest 
ålderdomliga.5 Det behöver inte gälla accentens distribution i alla stycken 
(t.ex. i sammansättningar), men det gäller dess fonetiska typ, med två ton-
toppar i accent 2, den ena på den huvudbetonade stavelsen, den andra någon-
stans därefter, antingen på andra stavelsen eller på en betonad stavelse senare 
i ordet. Gruppen består av sveamål, norrländska, älvdalsmål, götamål, öst-
norska och stavangermål. Accent 1 är entoppig i dessa dialekter. Den accent-

                                                      
1 Gårding och Lindblad: 1973. 
2 Lorentz: 2001, 2002, 2004; Bye: 2004; Riad: 1998a, 2005. 
3 Kusmenko: 1996, 94 ff. 
4 Det är uppenbart att tonaccentsystemet i svenska och norska, respektive stötsystemet i dan-
ska är novationer i det större germanska sammanhanget. Det är också uppenbart att dessa 
fenomen är besläktade, även om åsikterna går isär om hur släktskapet ser ut. Jag kommer att 
utgå från att tonaccenten är äldre än stöten utan vidare argumentering här. För en utförlig dis-
kussion, jfr Ringgaard: 1983; Riad: 2000a och 2000b. 
5 Riad: 1998a, 2005. Typiska argument är dels att älvdalsmålet, som i många avseenden är 
ålderdomligt, har tvåtoppig tonaccent 2, medan målen söderut i Bergslagen ju både har en-
toppig accent och saknar flera av de ålderdomliga dragen som vi finner i älvdalsmål. Dels är 
de mest utpräglade tvåtoppiga dialekterna (dvs. sveamål snarare än götamål och östnorska) i 
huvudsak s.k. a-mål. De har således begränsad reduktion i ändelser, vilket kan betraktas som 
ett ålderdomligt drag. De korrelerande faktorerna är dock inte av organisk natur och deras 
kraft i argumentationen blir som en konsekvens därav svagare (Bye: 2004). 
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realiseringstyp som konkurrerar om åldermannaskapet är alltså entoppig 
accent 2 (med likaledes entoppig accent 1). I dessa dialekter – dalabergs-
lagsmål, gotländska, sydsvenska, sydnorska, västnorska och nordnorska – är 
accentkurvorna olika tajmade. Svaret på frågan om vilken tonaccentvarietet 
det är som ligger närmast den ursprungliga är nära knuten till frågan om ton-
accentens uppkomst, och kan naturligtvis ge viktiga ledtrådar till hur, even-
tuellt var, tonaccentdistinktionen uppkommit.  

När man betraktar en karta med tonaccentvarieteterna inritade, i enlighet 
med den ytterst grova kategorisering vi har gjort, ser man ett mönster. De 
tvåtoppiga dialekterna föreligger över ett stort, centralskandinaviskt område 
(Svealand, Götaland, Östnorge, i viss mån Norrland), medan de entoppiga 
finns mestadels i periferin (Västnorge, Sydnorge, Sydsverige, Gotland). Av-
vikande mot denna bild är de entoppiga dalabergslagsmålen mitt i det två-
toppiga området, och i någon mån de tvåtoppiga utkantsdialekterna i Västra 
Nyland och Sydöstra Jylland.6 Tittar man endast på den tvådimensionella 
kartbilden kan man få uppfattningen att tvåtoppig accenttyp har spritt sig 
som en novation i Skandinavien, medan arkaiska entoppiga dialekter finns 
kvar i periferin. Denna uppfattning är naiv såtillvida att spridningen av den 
förmenta novationen inte riktigt rimmar med topografin, således farbarheten 
i landskapet. Under den tid som tonaccentdialekterna utvecklas gäller devis-
en ’land skiljer, hav förenar’. Det är osannolikt att ett givet accentmönster, i 
det här fallet den tvåtoppiga typen, skulle spridas genom skog och över berg 
i det skandinaviska inlandet. Däremot är det alls inte orimligt att ett accent-
mönster skulle spridas sjövägen, i detta fall den entoppiga accenttypen, som 
enligt min hypotes har spritts till Gotland, Sydsverige, Sydnorge och Väst-
norge, huvudsakligen från Danmark.7 Denna utveckling är tills vidare ofull-
ständigt utredd men motsägs i varje fall inte av kartbilden och andra iso-
glosser. 

Det är emellertid inte bara det dialektgeografiska argumentet som anförts 
som stöd för den entoppiga varianten av accent 2 som ursprunglig. Både 
Öhman och Elstad utgår i sina teorier om accentens uppkomst från en tajm-
ningskillnad mellan en enda tontopp i båda (proto)accenterna.8 Ingen av dem 
utvecklar den dialektgeografiska delen av hypotesen, utan det handlar mer 
om antaganden om den fonetiska kontexten vid uppkomsten (såsom antalet 
stavelser till frasslutet).9 Nyligen har dock Lorentz och Bye utvecklat en 
hypotes om den fonetiska uppkomsten av tonaccent baserat på idén om 
toppförsening (eng. ’peak delay’), vilken också förutsäger att den entoppiga 
accenttypen är mest ålderdomlig.10 Till skillnad från tidigare forskning, drar 
dessa forskare också den dialektgeografiska konsekvensen av sin hypotes, 
                                                      
6 Selenius: 1972; Kroman: 1947. 
7 Riad: 2005. 
8 Öhman: 1967; Elstad: 1976. 
9 Öhman: 1967 skapar förvisso sin Scandinavian accent orbit men den är tämligen ogeografisk. 
10 Lorentz: 2001 och 2002; Bye: 2004. 
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dock utan att svara utförligt på frågan hur dialektspridningen gått till. Där-
emot ingår idéer om hur en given dialekt utvecklat sig till en annan typ, 
vilket är mycket värdefullt. Detta är dock inte platsen att till fullo diskutera 
Lorentz’ hypotes om ’peak delay’ (eller Byes mer generaliserade variant, 
’target delay’).  

Istället vill jag här fokusera på ett argument som pressar tidsdjupet, dvs. 
själva ramverket, för den tonala dialektsplittringen. Det är nu ca 1000 år 
sedan tonaccenten uppkom och det är ett alltför stort tidspann för att man ska 
kunna använda tidsdjupet i sig som stöd för den ena hypotesen eller den 
andra. I en rekonstruktion av accentens uppkomst och utveckling är det så-
ledes önskvärt att hitta sätt att avgränsa de prosodiska skeendena i tiden. 
Oavsett vilken dialekttyp man antar är äldst baserat på en fonetisk teori om 
tonernas uppkomst, så måste själva tidsdjupet mellan då och nu medge att 
den andra typen, den man således menar är en novation, hinner uppkomma, 
utvecklas och spridas till de relevanta områdena. Det blir därmed intressant 
att söka evidens för existensen hos dialekttyperna i både äldre och nyare tid. 
Ju längre tillbaka man kan rekonstruera en given accenttyp, desto större är 
chansen att den faktiskt är (nära) den ursprungliga.11  Huvudargumentet i 
detta bidrag är just av denna typ.  

Det är välkänt att tonaccentkontrasten blir manifest i ytliga minimala par 
under perioden 1000–1200 i och med att mängder med tvåstaviga ord med 
accent 1 uppkommer, dels genom suffigering av bestämdhetsmorfemet, dels 
genom vokalepentes.12 Senast då har således de fonologiska lexikala tonerna 
uppkommit. Det är rimligt att räkna med perioden 800–1000 som tänkbart 
fönster för de första lexikala tonerna att uppträda. De germanska språken 
kommer ju då ur en lång period av förkortningar och bortfall av stavelser, 
sammanfattade under termen synkope, och kort efter denna period uppträder 
de nordiska språken med tonaccent, medan de västgermanska inte gör det. 
Fonetiska föregångare kan vara hur gamla som helst, men förekomsten av 
fonologiska toner som är en del av enskilda morfems lexikala representation 
kan inte gärna vara så mycket äldre än som ovan angivet. Ett behändigt årtal 
kan vara 1000. Vid denna tidpunkt har all accent-2-inducerande böjnings-
morfologi lexikal grund. Exempelvis har pluraler som -ar < *-ooz (hirðar < 
*herðiooz), och kasusändelser som -u < *-oon (tungu < *tungoon), vid 
denna tid fått korta vokaler i lätta stavelser, vilka orsakar accent 2 direkt via 
lexikala toner (snarare än via kvantitet, betoning eller något annat). 

 
 

                                                      
11 Det kan vara värt att nämna att den skandinaviska typologin är slående homogen, både 
strukturellt och melodiskt, vid en jämförelse med t.ex. de frankiska dialekterna i rhendeltat. 
Detta pekar på på en viss (i princip outforskad) tröghet i förändringsbenägenheten. 
12 Kock: 1878; Oftedal: 1952; Gårding: 1977, 94 ff. 
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Nollhypotetisk och korrelativ argumentation 
De argument som anförs för uppkomsten av de lexikala tonerna påverkar 
som tidigare sagts rekonstruktionen av de olika tonaccentvarieteterna. I och 
med att ortografin inte är till någon särskild hjälp i rekonstruktionen av in-
tonationsförhållanden måste argumentationen bli indirekt – det är inget nytt 
– men vad för slags argument finns att tillgå? Det finns åtminstone två typer 
av användbara språkliga argument i denna typ av rekonstruktion. Dels argu-
ment av nollhypotetiskt slag (fonetiskt eller fonologiskt), dels argument som 
korrelerar rekonstruerade fenomen med observerbara fenomen. Jag ska här 
ge exempel på båda typerna men utveckla det senare lite mer utförligt. 

Ett exempel på ett nollhypotetiskt argument är följande: I alla eller nästan 
alla moderna tonaccentvarieteter finns det, vid sidan av lexikal accent 2, en 
synkron regel som producerar accent-2-konturen ur en konstellation av två 
betoningar. Principen är den att accent-2-konturen kan uppstå i strukturer där 
det finns två (eller fler) betoningar. En prosodisk kontext baserad på be-
toning orsakar därmed det tonala mönster vi kallar accent 2. Kontexten för 
regeln varierar såtillvida att vissa dialekter har betoningskrock som nödvän-
digt (men inte alltid tillräckligt) villkor för att accent 2 skall uppträda (skån-
ska), medan det i andra dialekter räcker med att strukturen som helhet inne-
håller minst två betoningar (sveamål, dalabergslagsmål).13 Regelns generali-
tet varierar och är långt ifrån färdigutredd i alla detaljer. Den centrala poäng-
en är hursomhelst att det vid sidan av de lexikala tonerna – de i egentlig 
mening distinktiva fallen – finns prosodiska kontexter där accent 2 uppstår 
synkront genom en regel. Ett nollhypotesargument i diskussionen av upp-
komsten av tonaccenten blir då att denna fonologiska regelbundenhet också 
är ursprunglig. Alltså, den prosodiskt regelbundna kontexten (antagligen den 
snävaste, dvs. två krockande betoningar) som ger accent-2-konturen förelåg i 
det ursprungligaste stadiet. De lexikala fallen av accent 2 har sedan utveck-
lats ur dessa de regelbundna. Värdet hos ett argument av nollhypotestyp är 
att det är giltigt om inte motsatsen kan bevisas. Ytterst vilar detta ju på Ock-
hams rakkniv, dvs. att en teori som kan göra reda för en verklighet med få 
antaganden är bättre än en teori som gör reda för samma verklighet med fler 
antaganden. Konkret betyder det i det här fallet att den teori om tonaccentens 
uppkomst som inte utgår från generaliseringen om två (krockande) beton-
ingar, också har att förklara varför just denna kontext får just accent-2-kon-
turen, i dialekt efter dialekt. Kort sagt, varje teori måste göra reda för det 
uppenbara tonala släktskapet mellan lexikal accent 2 och prosodiskt regel-
bunden accent 2.  

Korrelativ argumentation är mycket användbar vid rekonstruktion.14 För-
modligen är den också mer övertygande än nollhypotetisk argumentation. Ett 

                                                      
13 Bruce: 1974, 1982. 
14 Kusmenko: 1996. 
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korrelativt argument som vi kan påminna oss om här gäller novationssprid-
ning i Sydsverige. I södra Småland går några isoglosser, bl.a. för tunt/ tjockt 
/l/, för uvulart/apikalt /r/ och för leniseringen av tonlösa klusiler (p, t, k > b, 
d, g). Dessa isoglosser löper på lite olika höjd enligt kartorna, men inte 
alltför långt ifrån den gamla svensk-danska gränsen.15 Efter en bedömning av 
isoglossernas relevans för varandra och för den historiska situationen kan vi 
betrakta dem som korrelerande och som grupp tolkbara utifrån t.ex. den 
politiska och demografiska situationen. Vi kan betrakta dem som gränsen 
mellan danskt och svenskt. Det är kanske inte i alla stycken givet vad som är 
ett innovativt drag respektive ett ålderdomligt, men själva isoglosserna re-
presenterar hursomhelst mötet mellan olika realiseringar av språkliga drag, 
och åtminstone något av dragen (lenisering) är helt klart en sydlig (läs: 
dansk) novation. Detta är inte uppseendeväckande, förstås. När vi sedan 
noterar att det också går en ’tonaccentgräns’ genom Småland kommer det 
korrelativa argumentet i dagen. Det är faktiskt två tonala isoglosser som löp-
er parallellt här. Dels har vi gränsen mellan entoppig (söder) och tvåtoppig 
varietet (norr), dels gränsen mellan icke-konnektiv (söder) och konnektiv 
accentrealisering i sammansättningar (norr).16 Dessa observationer inbjuder 
nu till hypotesen att den sydsvenska accentvarieteten på något sätt har ett 
sammanhang med det (äldre eller nyare) prosodiska systemet i Danmark, 
eftersom andra språkdrag spridits på samma sätt och i samma utsträckning 
på samma område. Korrelationen råder inte bara i Sydsverige, utan också i 
södra Norge där den entoppiga accenttypen föreligger i samma område som 
den sydnorska leniseringen, ett fenomen som alltid kopplas ihop med dansk 
påverkan. Den danska påverkan på det svenska språksystemet är rimligen 
långvarig och en aktuell forskningsfråga är att fastställa om det finns en möj-
lighet att dra någon tidsmässig slutsats utgående från den observerade korre-
lationen, t.ex. att lenisering och tonaccentvarietet skulle ha slagit igenom 
samtidigt. Det är på inget sätt uppenbart att någon sådan slutsats skulle 
kunna dras på språklig grund endast – ty vad har lenisering med tonaccent att 
göra? – utan man måste i så fall hitta andra argument. Studerar man däremot 
isoglossen för tunt/tjockt /l/ och den för uvulart/ apikalt /r/ är en organisk 
relation mellan de två desto tydligare.17  

Organisk är också den alltför lite utforskade korrelation jag tar upp till 
diskussion härnäst, nämligen korrelationen mellan vokalbalans/tilljämning 
och tvåtoppig realisering av accent 2. Vi kommer att finna gott stöd för att 
tvåtoppig realisering av accent 2 är ordentligt utbredd geografiskt, redan på 
1300-talet. Detta stärker dess kandidatur som ursprunglig och försvagar den 
                                                      
15 Jfr t.ex. Sandøy: 1993, kap. 6. 
16 Konnektiv accent innebär att accent 2 realiseras med en kontur som är utspridd över hela 
sammansättningen, från första betoningen till sista betoningen eller stavelsen. Icke-konnektiv 
accent innebär att realiseringen av accent 2 äger rum i vänsterkanten på ordet, både i simplex 
och i sammansättning (jfr Riad: 2003). 
17 Kusmenko: 1996, 95. 
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motsatta hypotesen som gör gällande att tvåtoppig accent är sekundär till en-
toppig. Om man ska rekonstruera entoppig accenttyp som äldst blir det 
”dåligt med tid” för den förment sekundära, tvåtoppiga typen att hinna 
spridas över hela Skandinavien, så som föregivits.18 Det är således strukturen 
på argumentet. 

Jämviktsaccent, vokalbalans och tilljämning … 
Begreppet vokalbalans är en samlingsterm som egentligen innefattar två se-
parata fonologiska processer, nämligen reduktion och förstärkning.19 Reduk-
tion har pågått i hela det germanska området under lång tid och i snart sagt 
alla tider har positionen efter en tung stavelse blivit reducerad tidigare än 
positionen efter en lätt stavelse. Därför räcker inte reduktion i långstavingar 
ensamt för att vi ska tala om vokalbalans, utan det krävs också en process 
som aktivt förstärker de kortstaviga ordens andrastavelse. Om dialekterna 
uppvisar tilljämning är det lätt att se att dylik förstärkning föreligger, efter-
som det finns tydliga segmentella reflexer av det harmoniska beteendet. Om 
dialekterna har förändringen a > å i andra stavelsen så är också det ett bevis 
på förstärkning. Men om ingen av dessa två processer är synlig är också 
situationen oklar, särskilt om det handlar om att rekonstruera prosodi i ett 
historiskt material. Både Neuman och Geijer har insett detta och i sina 
undersökningar om utbredningen av tilljämning och vokalbalans, i äldre och 
yngre tid, håller de sig därför huvudsakligen till former som innehåller ett å i 
andra stavelsen, som åtminstone i viss mån får ortografiska reflexer, som 
<å>, <o> och <aa>.20 Ofta skrivs det dock <a> och blir då osynligt.21  

Det är således fråga om en speciell prosodisk status i kortstaviga former 
vid vokalbalans, vilken orsakar de segmentella förändringarna förstärkning 
och tilljämning. I dialektlitteraturen kallas denna prosodiska status för jäm-
viktsaccent. Jämviktsaccent förekommer nu inte i alla kortstaviga ord, utan 
just i de ord som – om de vore långstaviga – skulle haft accent 2. Faktum är 
att jämviktsaccent är accent 2, sådan den realiseras i kortstaviga ord. Men 
det räcker fortfarande inte, utan det är fråga om just den i långstaviga ord 
tvåtoppiga realiseringen av accent 2. Detta är korrelationen vi är ute efter: 
tvåtoppig accent 2/jämviktsaccent korrelerar med förstärkning (vokalbalans)/ 
tilljämning. Vi kan uttrycka det som en serie implikationer: tilljämning im-
plicerar förstärkning (vokalbalans), som implicerar jämviktsaccent i kort-

                                                      
18 Jfr exv. Lorentz: 2004. 
19 Jfr Riad: 1992, 1998b och 2005. Att förstärkning (a > å) är en separat process framgår 
framförallt av det faktum att denna process är helt okänslig för den andra stavelsens status 
som öppen eller sluten, något som inte gäller för reduktion (Riad: 1992, 209 ff.). För diskus-
sion om förstärkning, jfr även Bye: 2005. 
20 Neuman: 1918; Geijer: 1921. 
21 Vid tilljämning finns det naturligtvis mer information att gå på, både fler olika vokaler och 
fler än en stavelse. 
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staviga ord, som implicerar tvåtoppig accent 2 i långstaviga ord. Och impli-
kationerna framgår av dialektgeografin. 

Att tilljämning bara förekommer inom vokalbalansområdet är sedan länge 
känt, och det finns kartor som tydligt visar det.22 Dessa kartor är dessvärre 
ganska ohistoriska eftersom de registrerar dialekter som fortfarande uppvisar 
spår av vokalbalans resp. tilljämning, snarare än dialekter som antingen har 
haft dessa fenomen vid någon given historisk tidpunkt, eller som har dem 
som levande fenomen idag. Därför är det mycket viktigt att också studera 
arbeten som Neuman (1918), Geijer (1921) och Bergfors (1961) för att 
korrekt rekonstruera fenomenen, vilket vi strax skall göra. Det framgår hur-
somhelst av kartorna att tilljämningsområdet är omslutet av det lite större 
vokalbalansområdet. Detta tolkar vi naturligen som att tilljämning är en sen-
are utveckling som sker i dialekter som redan har vokalbalans. Inom till-
jämningsområdet finner vi också de dialekter som än idag eller intill nyligen 
uppvisar tilljämning som en levande process, t.ex. älvdalsmålet, elverums-
målet och målen i Nord-Gudbrandsdalen (t.ex. Vågå). Åtminstone älvdals-
målet och vågåmålet har än idag den bekanta jämviktsaccenten som befräm-
jar vokalbalans och tilljämning.  

… och tvåtoppig accent 2 
Det andra, betydligt mindre kända, men ack så intressanta mönstret är att det 
område som har vokalbalans (eller synliga spår av det) faller inom det stora 
centralskandinaviska tvåtoppiga accent-2-området.23 Nu är dels kartan på den 
norska sidan ritad utmed fylkesgränser och nationsgränser, dels är kunskaps-
läget om transitionsområderna inte alls fullständigt, så det är givet att man 
får hålla sig med en viss reservation vid betraktandet av kartorna. Likväl är 
huvudmönstret så tydligt man bara kan önska sig. Exempelvis sammanfaller 
gränsen för vokalbalans/tilljämning med accentgränsen mot de västnorska 
entoppiga målen. I Sverige går tilljämningen ända ner till Ovansiljan, men 
söder om Siljan där de entoppiga dalabergslagsmålen snart tar vid, finns den 
inte (kvar). Den nuvarande dialektgeografin visar oss därför tydligt att till-
jämning är beroende av hur accent 2 realiseras, nämligen med två tontoppar 
(i långstaviga ord).24  

Med denna organiska korrelation etablerad kan vi nu med vokalbalansens 
hjälp rekonstruera tvåtoppig accent 2 tillbaka till åtminstone 1300-talet. Det 
gör vi med hjälp av Neuman (1918) och Geijer (1921). Dessa herrar visar 

                                                      
22 Jfr Haugen: 1976 och Sandøy: 1985, 86 f. 
23 För kartor som illustrerar gränserna hänvisas till Riad: 2003, 97, och 2005, 23, respektive 
Lorentz: 2004. Kartan kan också rekonstrueras genom att kombinera Sverigebilden i Gårding: 
1977, 47, med kartor över Norges tonaccentdialekter i t.ex. Sandøy: 1993, 125. 
24 Stark ändelsebetoning (s.k. oxytonering) som rapporterats från bl.a. Tinn i Telemark och 
Orsa bör betraktas som senare utvecklingar. Detta fenomen hör enligt Geijer också till huvud-
områdena för tilljämningen å–å (Geijer: 1921, 41). 
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nämligen att vokalbalansen på a~å (dvs. a efter tung stavelse, å efter lätt), den 
som signalerar att det finns en aktiv förstärkningstendens, har haft ”en ofant-
ligt mycket större utbredning inom det svenska språkområdet än nu”. 25 
Nästan hela det gamla svenska området har haft den, dvs. sveamål, götamål 
utom Västergötland, dalmål (inkl. Dalabergslagen), östsvenska och norr-
ländska mål. Även i estlandsvenska och åländska mål belägger Geijer a > 
å.26 I söder (Skåne, Blekinge) och i väst (Västergötland, Halland) har den 
alltså inte kunnat beläggas. Geijer poängterar att fenomenet a > å i ändelsen 
inte är generellt över detta stora område utan att de lokala dialekter som har 
den tenderar att ligga i typiska reliktlokationer (”skogs- ock fjällbygder samt 
utkanter av den gamla svenska kusten”27), och att ”utvecklingen a > å i änd-
elser betingats av jämviktsakcent”. Denna sista poäng är viktig och helt i 
samklang med vad vi vet gäller för nuvarande tilljämningsområden. Tilljäm-
ningen och a > å är som alltid starkast där också kortstavigheten och jäm-
viktsaccenten står som starkast. 

Vokalbalansen försvinner som bekant i och med att de kvantitativa för-
utsättningarna försvinner, med kvantitetsskiftet. Detta skifte kommer som så 
mycket annat söderifrån och sprids under 13–1400-talen genom Sverige. 
Någon tilljämning har därmed inte hunnit utvecklas i de östliga sveamålen 
och götamålen. I stället är det i det stora centralskandinaviska området, där 
kortstavighet och jämviktsaccent levat kvar länge, som tilljämningen utveck-
lats och på sina håll förblivit levande intill modern tid. 

Så blir då vår slutsats att den i fornsvenska handskrifter manifesta utbred-
ningen av a > å i ändelser i kortstaviga ord kan tala om för oss att den två-
toppiga realiseringen av accent 2, den som förutsätts för jämviktsaccent, som 
i sin tur förutsätts för a > å och tilljämning, har funnits över i stort sett 
samma stora område under 1300-talet som idag. Hur isoglosserna har gått 
mer precis kräver närmare undersökning, men huvudresultatet är oundvik-
ligt. Om vokalbalans är beroende av tvåtoppig accent-2-realisering, vilket 
jag velat göra gällande på dialektgeografiska grunder här, så talar vokal-
balansens utbredning på 1300-talet om för oss att den tvåtoppiga accent-2-
typen har haft en stor utbredning ca 300 år efter dess antagna uppkomst. 
Detta förstärker hypotesen att tvåtoppig accent 2 är den ålderdomliga typen i 
skandinavisk accentologi. Den som hävdar att den tvåtoppiga varianten är 
sekundär till den entoppiga hamnar i rekonstruktiv tidsnöd, eftersom det i en 
sådan rekonstruktion är så mycket som ska ’hinnas med’ mellan accentens 
uppkomst och den principiella spridningsbild som vi ser idag, och som vi nu 
kan pressa tillbaka flera hundratals år.28  

                                                      
25 Ibid., 37. 
26 Ibid., 39. 
27 Ibid., 40. 
28 En konsekvens av detta perspektiv är att vi ska identifiera dalabergslagsmålen som ett 
novationsområde, ity detta område idag ju har entoppig accent 2. Ett förslag till hur denna en-
toppiga varietet sammanhänger med tvåtoppig ges i Riad: 2000a och 2000b. En slående egen-



Den tvåtoppiga ordaccentens ålderdomlighet 
 

196 

Litteratur 
Bergfors, Erik Olof: Tilljämning a>å i dalmål. Metaphony a>å in Dalecarlian dia-

lects. Uppsala, 1961. 
Bruce, Gösta: ”Tonaccentregler för sammansatta ord i några sydsvenska stadsmål”. 

I: Platzack, Christer (red.): Svenskans beskrivning 8. Lund: Lunds universitet, 
Institutionen för nordiska språk, 1974, 62–75. 

Bruce, Gösta. ”Reglerna för slutledsbetoning i sammansatta ord i nordsvenskan”. I: 
Elert, Claes-Christian och Sigurd Fries (red.): Nordsvenska. Umeå: Umeå uni-
versitet, 1982. 

Bye, Patrik: ”Om lavvokalbalansens oppkomst og utvikling i sentralskandinavisk”. 
I: Nyström, Gunnar (red.): Rapport från Fuost konferensn um övdalskų (Första 
konferensen om älvdalska), 18–19 juni 2004. Älvdalen. Uppsala 2005 <http:// 
uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:431173> 

Bye, Patrik: ”Evolutionary typology and Scandinavian pitch accent”. Ms., Univer-
sitetet i Tromsø, 2004. 

Elstad, Kåre: ”Some remarks on Scandinavian tonogenesis”. I: Nordlyd. Tromsø 
University Working Papers on Language and Linguistics 3 (1980), 62–77. Om-
tryckt i Jahr och Lorentz 1983, 388–398. 

Gårding, Eva och Per Lindblad: ”Constancy and variation in Swedish word accent 
patterns”. I: Working Papers 7. Lund: Lund University, Phonetics Laboratory, 
1973, 36–110.  

Gårding, Eva: The Scandinavian word accents. (=Travaux de l’institut de lingui-
stique de Lund; 11), Lund: Gleerup, 1977.  

Geijer, Herman: Några bidrag till frågan om tilljämningens ock apokopens utbred-
ningsvägar. (=Svenska landsmål och svenskt folkliv; B 18), Stockholm: Nor-
stedt, 1921. 

Haugen, Einar: The Scandinavian Languages. London: Faber & Faber, 1976. 
Jahr, Ernst Håkon och Lorentz, Ove (utg.): Prosodi/Prosody. (=Studies in Norwe-

gian Linguistics; 2), Oslo: Novus, 1983. 
Kock, Axel: Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent 1–2. Lund: Gleerup, 

1878, 1884–1885. 
Kroman, Erik: Musikalsk akcent i dansk. Köpenhamn: Einar Munksgaard, 1947. 
Kusmenko, Jurij: ”Dialektologi och språkhistoria”. I: Kusmenko, Jurij och Sven 

Lange (red.): Nordisk språkhistoria. (= Kleine Schriften des Nordeuropa-Insti-
tutes; 7), Berlin, 1996, 91–98. 

Lorentz, Ove: ”Tonal structure and tonal function”. Ms., Universitetet i Tromsø, 
2001.  

Lorentz, Ove: ”Delayed peak and Tonal Crowding in Scandinavian tonogenesis”. 
Paper presented at the Workshop on Lexical Tone and Intonation in Germanic 
Languages, Lillesand, June 7–9, 2002.  

Lorentz, Ove: ”Tonal variation in Scandinavian”. Handout. International conference 
on Tone and Intonation. Santorini, 9–11 September 2004.  

Neuman, Erik: Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. (= Uppsala 
universitets årsskrift 1917. Filosofi; 4), Uppsala: Akademiska bokhandeln, 
1918.  

                                                                                                                             
skap hos denna varietet är att den lyder samma fonologiska regelsystem som sveamålen men 
att tonvärderna har förändrats (Riad: 1998c). 



Tomas Riad 

197 

Oftedal, Magne ”On the origin of the Scandinavian tone distinction”. I: Norsk tids-
skrift for sprogvidenskap 16 (1952), 201–225. Omtryckt i Jahr och Lorentz 
1983, 154–177. 

Öhman, Sven: ”Word and Sentence Intonation: A quantitative model”. I: Speech 
Transmission Laboratory Quarterly Progress and Status Report (STL-QPSR) 8 
(1967:2–3), 20–54.  

Riad, Tomas: Structures in Germanic prosody. A diachronic study with special 
reference to the Nordic languages. Stockholm: Stockholms universitet, Institu-
tionen för nordiska språk, 1992.  

Riad, Tomas: ”The origin of Scandinavian tone accents”. I: Diachronica 15 (1998: 
1), 63–98 (1998a).  

Riad, Tomas: ”Balance and Harmony in Scandinavian dialects”. I: Hualde, José 
Ignacio (red.): Metaphony and vowel harmony in Romance and beyond. 
(=Rivista di Linguistica 10 (1998:1)), 233–276 (1998b).  

Riad, Tomas: ”Towards a Scandinavian accent typology”. I: Kehrein, Wolfgang och 
Richard Wiese (red.): Phonology and Morphology of the Germanic Languages. 
(=Linguistische Arbeiten; 386), Tübingen: Niemeyer, 1998, 77–109 (1998c). 

Riad, Tomas: ”The origin of Danish stød”. I: Lahiri, Aditi (red.): Analogy, Levelling 
and Markedness. Principles of change in phonology and morphology. Berlin, 
New York: Mouton de Gruyter, 2000, 261–300 (2000a).  

Riad, Tomas: ”Stöten som aldrig blev av – generaliserad accent 2 i Östra Mälar-
dalen”. I: Folkmålsstudier 39 (2000), 319–344 (2000b).  

Riad, Tomas: ”Diachrony of the Scandinavian accent typology”. I: Fikkert, Paula 
och Heike Jacobs (red.): Development in Prosodic Systems. (=Studies in 
Generative Grammar; 58), Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2003, 91–
144. 

Riad, Tomas: ”Historien om tonaccenten”. I: Falk, Cecilia och Lars-Olof Delsing 
(red.): Studier i svensk språkhistoria 8. (=Lundastudier i nordisk språkvetenskap; 
A 63), Lund: Studentlitteratur, 2005, 1–27. 

Riad, Tomas: ”Balans och harmoni i älvdalsmål”. I: Nyström, Gunnar (red.): Rap-
port från Fuost konferensn um övdalskų (Första konferensen om älvdalska), 18–
19 juni 2004. Älvdalen. Uppsala 2005 <http://uu.diva-portal.org/smash/record. 
jsf?pid=diva2:431173> 

Ringgaard, Kristian: ”Review of Liberman 1982”. I: Phonetica 40 (1983), 342–344. 
Sandøy, Helge: Norsk dialektkunnskap. Oslo: Novus, 1985. 
Sandøy, Helge: Talemål. Oslo: Novus, 1993.  
Selenius, Ebba: Västnyländsk ordaccent. (=Studier i nordisk filologi; 59), Helsing-

fors, 1972. 
 



 

198 

Kilkonstruktion och ordföljd i äldre 
fornsvenska 

Cecilia Falk 

1. Inledning 
I äldre fornsvenska hade bisatser normalt rak ordföljd och det finita verbet 
stod på andra plats, bisatsinledaren borträknad. Samma regel om finitets 
andraplacering fanns i satser utan utsatt subjekt (inklusive satser med rela-
tiviserat eller efterfrågat subjekt) – i dessa satser stod ett annat led inkilat 
mellan bisatsinledaren och det finita verbet (se t.ex. Wessén 1965 s. 330 ff., 
Delsing 2001): 

(1) a.   hwa som æi bereþe sin afraþ i þæssom timom (SD 1347) 
 vem som ej betalar sin avgift vid dessa tidpunkter 

 b.  suenen som hanom bar buþskapit (Bu 145)  
svennen som honom bar budskapet 

 c.  at skiutæ ma til mæþ spiuzskapte (SmL M 27)  
att [man] skjuta kan till [platsen] med spjutskaft 

Valet av kil var inte helt fritt, utan bestämt i en viss ordning, en hierarki. 
Redan Wenning (1930) noterade att det i negerade satser var just negationen 
som stod som kil. Pettersson (1988) har undersökt kilkonstruktionen i tre 
fornsvenska lagtexter, och kommit fram till följande hierarki:1 

(2)      negation > indirekt objekt > direkt objekt > ettordsadverbial > andra led 

Hierarkin ska läsas så att negationen hade företräde som kil, saknades nega-
tion hade indirekt objekt företräde, etc. 

Hierarkin i (2) har stora likheter med den normala huvudsatsordföljden i 
äldre fornsvenska. Jfr Diderichsens (1941, s. 59) iakttagelse i Skånelagen att 
det led står som kil, som annars skulle ha stått omedelbart efter det finita 
verbet. I denna artikel redovisar jag kompletterande undersökningar av kil-
hierarkin i äldre fornsvenska (äfsv), jämför med ordföljden i huvudsatser och 
föreslår en analys av hur likheter och skillnader mellan kilhierarki och ord-
följd kan tolkas. 

                                                      
1 Maling (1980) har fastställt en kilhierarki i modern isländska, ett språk där kilkonstruktionen 
fortfarande finns kvar. 

Cecilia Falk: Kilkonstruktion och ordföljd i äldre fornsvenska. I: Studier i svensk språk-
historia. 9. Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Utg. Lars Wollin m.fl. 
(Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi. 5/2007.) 2007. S. 90–97. © förf.   
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2. Kilhierarki och grundordföljd i äldre fornsvenska 
Mitt material omfattar drygt 600 bisatser med kil ur sammanlagt 12 äfsv 
texter. I dessa kilsatser har jag undersökt hur många gånger en viss satsdel 
står i respektive utanför kilen, dvs. efter det finita verbet. Jag har gjort en 
mer finfördelad analys än Pettersson (1988), i det att jag har urskiljt objekt 
som består av ett personligt pronomen som egen kategori, skiljt på nominala 
och adjektiviska predikativer samt analyserat partiklar och absolut använda 
prepositioner som egna typer, inte som ettordsadverbial. Tabell 1 visar hur 
ofta de olika satsdelstyperna återfinns som kil respektive efter det finita 
verbet i de undersökta satserna, samt procentandel fall där den aktuella sats-
delen förekommer som kil. Satsdelstyperna är sorterade efter fallande kil-
förekomst. Notera att uppgifterna om kil inte rör antalet satser, utan antalet 
gånger som den aktuella satsdelen konkurrerat ut en annan satsdel som kil. 
Negationen i exempel (1)a ovan är således räknad två gånger, eftersom den 
konkurrerat ut såväl ett direkt objekt som ett adverbial. 

Tabell 1. Olika satsdelar som kil resp. efter det finita verbet och %-andelen kil 

Satsdel        Kil  Efter fv      % kil 

negation 83 0 100 

ind. obj, pers. pron. 11 1 92 

dir. obj, pers. pron. 56 7 89 

adverb 139 29 83 

ind. obj, övriga 21 6 78 

dir. obj, övriga 155 93 62 

partikel 19 13 59 

subj pred, adj. 32 30 52 

subj pred, nom. 4 16 20 

infinit verb 45 205 18 

flerordsadverbial 36 181 17 

absolut preposition 3 23 12 

Tabellen ger en första antydan om kilbenägenheten hos de olika ledtyp-
erna, men säger egentligen ingenting om en hierarki – en hierarki kan fram-
träda först då vi också tar hänsyn till vad som står i kilen i de fall då det 
aktuella ledet står efter det finita verbet. 

Hierarkin (med dess undantag) framgår i tabell 2. Spalterna ger informa-
tion om i hur många satser respektive satsdel står efter det finita verbet, rad-
erna anger vilken satsdel som i stället som kil. Vi ser här att i den enda sats där 
ett pronominellt indirekt objekt (”iop”) står efter det finita verbet, där är det 
just en negation som konkurrerat ut objektet. I spalten för pronominella 
direkta objekt (”dop”) kan vi utläsa att negationen, i enlighet med förvänt-
ningarna, i två fall är den satsdel som i stället står som kil – men också att det 
i fem fall står satsdelar i kilen med förmodat lägre kilbenägenhet. Etcetera. 
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Tabell 2. Satsdel efter det finita verbet (spalter) i satser med annan satsdel i kilen 
(rader) 

       efter fv: 
kil: 

neg iop dop l-
advl 

io do pl spa spn iv fl.- 
advl 

pr 

neg  1 2 9 3 26 1 3 3 18 9 8 

iop    1  9    1   

dop    9   5 5  24 12 1 

1-advl     1 20 4 11 12 50 37 4 

io    1  15    2 3  

do    6 1  2 10  65 67 4 

pl      3    11 5  

spa   2   3    5 21 1 

spn           3 1 

iv   1 2 1 14     24 3 

fl.-advl   2 1  3 1 1 1 26  1 

pr          3   

Sammanfattningsvis, tabell 2 visar att det finns en mycket stark tendens 
till kilhierarki, men att den inte är undantagslös: I 532 fall stämmer den (= 
summan av alla siffror över/till höger om strecket), men det finns också 72 
undantag (= summan av alla siffror nedanför/till vänster om strecket). 

Den antagna kilhierarkin visar stora likheter med ordföljden i äfsv. I 
resten av artikeln kommer jag att redogöra för några av de variationsmöjlig-
heter som fanns i huvudsatser och jämföra med kilhierarkin. 

3. Kilhierarkin gentemot ordföljdsvariation 

3.1. Pronominella objekt vs. negation 

I äfsv (liksom fortfarande modern svenska) var ordningen mellan pronomi-
nella objekt och negation inte fix i huvudsatser, utan kunde växla: 

(3) a. Gither jak ey nw idher giort men (Bil 103; neg + iop) 
  kan jag ej nu eder gjort [=’göra’] men 

 b.   Gaar [=gær] maþær þæt eig (ÄV gL M §5; dop + neg)  
 gör man det ej 

Denna variationsmöjlighet verkar inte ha sin motsvarighet i kilkonstruk-
tionen. Det är få satser i mitt material som innehåller såväl negation som 
pronominellt objekt, endast tre stycken, men i dem står i samtliga fall nega-
tionen i kilen: 

(4)  Hwar ey gør thet (SD 1354; neg + dop, 3 ex) 
  vem [som] inte gör det 
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3.2. Objektsordning 

I äfsv var ordningen mellan objekten i dubbla objektskonstruktioner inte fix 
utan kunde växla: 

(5) a. ok fik morþarom klæþen (Bu 141; io + do) 
  och gav mördare-DAT kläderna 

 b.   Nw giptir faþur dottur sina wtlænskum manni (DL GB 3 §2; do + io)  
 nu gifter fader dotter-ACK sin-ACK utländsk-DAT man-DAT 

Om det indirekta objektet var pronominellt tycks io + do ha varit obligator-
iskt. Beräkningar i Bu och Bil visar att den omvända objektsordningen do + 
io föreligger i c. en tredjedel av fallen då båda objekten är icke-pronomi-
nella. 

I kilhierarkin står indirekt objekt ovanför direkt objekt. I de fall det in-
direkta objektet är ett pronomen är det vad vi kan vänta enligt hypotesen – 
här följer valet av kil ordföljdsmönstret i huvudsatser (sammanlagt 9 fall). I 
de fall då båda objekten är icke-pronominella, sammanlagt 16 stycken, står 
det indirekta objektet i kilen i 15 fall: 

(6) a.  Æn presti vill. gipt gyuæ (ÄVgL KB 19; io + do, 15 ex) 
  om [någon] präst-DAT vill gåva giva [dvs. ’ge prästen en gåva’] 

 b.   þe minnæ giwæ præsti æn öre (UL KB 6 §7; do + io, 1 ex)  
 de [som] mindre giva präst-DAT än [ett] öre 

Valet av kil i satser med dubbla objekt tycks med andra ord vara hårdare 
reglerat än objektsordning när de båda objekten står efter det finita verbet. 

3.3. Objekt vs. infinit verb 

I äfsv föregick objekt infinit verb i motsats till idag. Denna förändring från 
obj + iv till iv + obj har studerats av Delsing (1999), som visar att föränd-
ringen startade redan under äfsv tid. UL har 80 % obj + iv, ÖgL har 70 % obj 
+ iv, och i Bu och Bil är andelen obj + iv 50 %. Följande exempel illustrerar 
variationsmöjligheten: 

(7) a.  ok gat eigh taram haldet (Bu 12; obj + iv) 
  och kunde ej tårar hållit [=’hålla’] 

 b.  han eigh haldet tarom (Bu 100; iv + obj)  
 kunde han ej hållit [=’hålla’] tårar 

I kilsatser med objekt och infinit verb finns en viss variation, men objektet 
har helt klart företräde: I 92 av 108 fall står objektet i kilen (=85 %). An-
delen objekt i kilen överstiger alltså andelen obj + iv också i den mest obj + 
iv-benägna texten i Delsings undersökning, UL: 
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(8) a.  hin ... ær grip sin hauir kænt (ÄVgL þB 14; obj + iv, 92 ex, varav 25 
  pron.) 
  den ... som häst sin har känt 

 b.  þen löst hauir grip sin (ÄVgL þB 14; iv + obj, 16 ex, varav 1 pron.) den 
[som] löst har sin häst 

Valet mellan objekt eller infinit verb i kilen är med andra ord möjligen något 
hårdare reglerat än valet mellan obj + iv eller iv + obj. 

3.4. Subjekt vs. negation 

I äfsv (liksom forfarande i dag) var ordningen mellan subjekt och negation 
inte fix, utan kan växla: 

(9) a.  þa ma þæt fæ eigh tapas af þem uiþ takar (ÄVgL RB 13; subj + neg) 
  då må det gods ej förloras av den [som] emot tager 

 b.  þa skal eigh prester mæssu sæghia (ÄVgL KB 12, §1; neg + subj)  
då ska ej präst mässa läsa 

Av dessa båda möjligheter förefaller snarast b-varianten ha varit den norm-
ala (jfr Wessén 1965, s. 219f.). 

I förstone kan det kanske tyckas märkligt att jag tar upp denna variations-
möjlighet i detta sammanhang – kilkonstruktionen finns ju bara i satser utan 
synligt subjekt. Men i princip är det möjligt att göra samma typ av jäm-
förelse här. Val av kil kan ses som val av förstaled i bisats. I bisatser med ut-
satt subjekt står i normalfallet subjektet först, dvs. ordföljden är rak. Annor-
lunda uttryckt: i en lite vidare bemärkelse av begreppet ”kil” kan vi låta alla 
bisatser innehålla kil och sätta subjektet överst i ”kilhierarkin”. Variations-
möjligheten i (9), att låta det finita verbet i huvudsats följas av neg + su eller 
av su + neg, motsvaras alltså inte i normalfallet av någon variationsmöjlighet 
att låta bisatsen inledas med negation eller med subjekt. 

Detta förtjänar emellertid en liten fördjupning. Regeln om den raka ord-
följden i bisatser är nämligen inte absolut, det finns undantag. Omvänd ord-
följd hittar man ofta i fornsvenska kausala satser, konsekutiva satser och nomi-
nala at-satser. Detta är bisatstyper som tillåter huvudsatsordföljd i modern 
svenska, och så analyseras de lämpligen också i fornsvenska. 

Men också bland övriga satstyper kan man någon gång finna postverbala 
subjekt i fornsvenska. En möjlighet är ju att huvudsatsordföljd i bisats 
var generellt friare då än nu. Ser man närmare på de aktuella satserna fram-
kommer emellertid något intressant. Se på följande bisats med postverbalt 
subjekt: 

(10)  Nu ringir þæn sum egh biþæer klokkarin til (ÖgL KrB 8 §2) 
  nu ringer den som ej ber klockaren til 
  ’Nu ringer någon som klockaren inte har bett om detta’ 
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Vi kan ha att göra med huvudsatsordföljd (dvs. fundament + finit verb + sub-
jekt), men vi kan också ha att göra med en ”kilkonstruktion”, i den lite vid-
are bemärkelse jag introducerade ovan: val av förstaled i bisats med subjekt 
överst i hierarkin. Satsen skulle då illustrera brott mot hierarkin som mot-
svarades av en variationsmöjlighet i ledföljden i huvudsatser (se (9) ovan). 
Intressant nog inleds bisatser med postverbalt, definit subjekt påfallande 
ofta av just negationen. I stället för att anta att huvudsatsordföljd i bisats var 
friare i äfsv än i dag menar jag att de kan analyseras som kilkonstruktion (i 
vid bemärkelse). 

Samtidigt som ledföljder som (10) alltså kan ses som ett brott mot kil-
hierarkin (i vid bemärkelse), ett brott som motsvaras av variationsmöjlig-
heten illustrerad i (9) ovan, står det helt klart att alternativet postverbal nega-
tion + subjekt i huvudsats är mycket vanligare än alternativet negation i kil + 
postverbalt subjekt i bisats. Val av kil (i vid bemärkelse) är alltså hårdare reg-
lerat än huvudsatsordföljden. 

3.5. Adverbial vs. andra led 

Flest undantag mot den antagna kilhierarkin uppvisar adverbialen. I kilsatser 
med både ettordsadverbial och icke-pronominella objekt står adverbialet i 
kilen i 21 av 28 fall (=75 %). 

(11) a. Sa maþær … ær fyrst gær uærk a (ÄVgL M §2; adv + obj, 21 ex) 
  den man ... som först gör arbete på [kvarnen] 

 b.  þæn sum draparan hauær inne (ÖgL DB 2 §2; obj + adv, 7 ex)  
den som dråparen har inne [’den som har dråparen inne hos sig’] 

Jag har här inte kunnat jämföra med några siffror för ordningen mellan de 
aktuella satsdelarna i huvudsatser, men det står klart att det finns variation: 

(12) a.  þa æruir husfrun siþan þa iorþ (ÖgL GB 10; adv + obj)  
  då ärver husfrun sedan den jord 

 b.  þa ma egh uaþa eþ siþan ganga. (ÖgL Vaþ 17 § 1; obj + adv)  
då må [man] ej vådaed sedan svära 

Vad slutligen gäller ordningen mellan flerordsadverbial och infinit verb kan 
man här knappast tala om någon hierarki. I ungefär hälften (24 av 50 = 
48 %) står det infinita verbet i kilen och adverbialet postverbalt. 

(13) a.  then, som borgha wil fore han (SD 1354; iv + advl)  
  den som borga vill för honom 

 b.  All þe barn til arfs æru comin (SmL KkB 11; advl + iv)  
alla de barn [som] till arv är komna 

 



Kilkonstruktion och ordföljd i äldre fornsvenska 
 

204 

Också här finns variation i huvudsatser: 

(14) a.  þæt scal bæræ til kirkiu (ÄVgL KB 1)  
  det [barnet] ska [man] bära till kyrkan 

 b.  þa scal a prést kallæ (ÄVgL KB 1)  
då ska [man] på präst kalla 

I motsats till de variationer i huvudsatsordföljd som vi hittills tittat på tycks 
alltså den varierande adverbialsplaceringen vara något som syns i val av 
kil; det gäller framför allt flerordsadverbial visavi infinit verb, där vi inte 
kan säga att det ena prefereras framför det andra som kil. 

4. Tolkning 
Avsnitt 3 presenterade ett antal fall där äfsv hade variation i ordföljden. Vad 
gäller de tre första variationsmöjligheterna har jag visat att bisatsordföljden, 
dvs. valet av kil, verkar vara hårdare reglerad än huvudsatsordföljden (antal-
et kilsatser med både negation och pronominellt objekt är dock mycket litet i 
mitt material, 3 stycken). Med den fjärde variationsmöjligheten, subjekt vs. 
negation, introducerade jag också ett alternativt sätt att se på bisatsordföljd i 
äfsv: val av förstaled i bisatsen följer en hierarki där subjektet står i absolut 
topp: 

(15)   subjekt – negation – indirekt objekt – direkt objekt – infinit verb 

Det finns få undantag från denna hierarki. Betraktar vi i stället (15) som norm-
alordföljden i äfsv verkar variationer i många fall vara betydligt vanligare – 
det finns helt enkelt många ”undantag”. Detta vill jag nu tolka sålunda: äldre 
fornsvenska hade en grammatisk struktur som gav en grundordföljd enligt 
(15), gemensam för huvudsatser och bisatser. I motsats till subjekt, negation, 
objekt och infinit verb hade adverbialen ingen grammatiskt fixerad plats, 
utan i grundordföljden kunde de placeras in fritt. 

I denna grundstruktur placerades sedan det finita verbet först i huvud-
satser. Därefter opererade regler som manipulerade ordföljden. En viktig så-
dan regel var topikalisering, dvs. val av fundament. I äfsv, liksom i modern 
svenska, var valet av förstaled i huvudsatser inte grammatiskt bestämt, utan i 
stället kontextbestämt – att närmare beskriva hur kontexten inverkade (och 
inverkar) på valet av förstaled i huvudsatser faller utanför ramen för denna 
undersökning. Också de andra variationsmöjligheter jag har gått igenom 
ovan verkar i hög grad ha med satsens informationsstruktur att göra: lätta led 
går före tunga led, tematiska led går före rematiska led, etc. Det krävs ytter-
ligare undersökningar hur dessa variationsmönster, som jag här lite lösligt 
kallat informationsstrukturellt betingade, tar sig uttryck. I det här samman-
hanget är det viktiga att det finita verbet verkar fungera som ett slags spärr: 
variationsmöjligheterna återfinns bara efter det finita verbet. 
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I bisatser placerades det finita verbet i stället på andra plats. Det gör att 
”valet” av förstaled i bisats återspeglade grundordföljden med fixa positioner 
för subjekt, negation, objekt och infinit verb men fria positioner för adverb-
ial. Detta förklarar varför de undantag mot kilhierarkin jag funnit mestadels 
(om än inte uteslutande) rör kilsatser med adverbial. Sedan opererade infor-
mationsstrukturellt motiverade omflyttningsregler, precis som i huvudsatsen. 
Också här var det finita verbet en spärr – således bytte exempelvis inte nega-
tion och pronominellt objekt plats om det finita verbet stod emellan (dvs. 
negationen stod i kilen). 

Det material denna tolkning bygger på är ännu litet, och tolkningen får 
snarast ses som en hypotes. Predikativernas och verbpartiklarnas position 
återstår att fastställa. Huruvida detta sätt att beskriva ordföljd och ordföljds-
variation i äldre fornsvenska kan användas för att beskriva de föränd-
ringar i ordföljden som sedan inträffade återstår också att undersöka. 

Material 
Drygt 600 kilsatser i ca 4 700 bisatser, excerperade ur följande texter: 

Bil = Fornsvenska legendariet enl. Codex Bildstenianus, SFSS 7:1, utg. G. Stephens, 
Stockholm 1847. Tillkomsttid någon gång 1276–1307. 

Bu = Fornsvenska legendariet enl. Codex Bureanus, SFSS 7:1, utg. G. Stephens, 
Stockholm 1847. Tillkomsttid någon gång 1276–1307. 

DL = Dalalagen. SSGL 5, s 1–66, utg. C. J. Schlyter, Lund 1841. Trolig tillkomsttid 
slutet av 1200-talet/början på 1300-talet. 

KS = Konungastyrelsen. SFSS 69:1, utg. L. Moberg, Uppsala 1954. Tillkomsttid för-
sta halvan av 1300-talet. 

MEL = Magnus Erikssons allmänna landslag. SSGL 10, utg. C. J. Schlyter, Lund 1862. 
Tillkomsttid c. 1350. 

Pent = Pentateukparafrasen. SFSS 60, utg. O. Thorell, Uppsala 1959. Tillkomsttid 
1330-talet.  

SD = Svenskt diplomatarium 1, utg. J. G. Liljegren, Stockholm 1829. 7 längre dip-
lom 

SmL = Södermannalagen. SSGL 4, utg. C. J. Schlyter, Lund 1838. Stadfäst 1327.  
UL = Upplandslagen. SSGL 3, utg. C. J. Schlyter, Stockholm 1834. Stadfäst 1297. 
Vid = Vidhemsprästens anteckningar, SSGL 1, s 283–347, utg. H. S. Collin och C. J. 

Schlyter, Stockholm 1827. Trolig tillkomsttid 1280-talet. 
ÄVgL = Äldre västgötalagen. SSGL 1, s 1–74, utg. H. S. Collin och C. J. Schlyter, 

Stockholm 1827. Trolig tillkomsttid 1220-talet. 
ÖgL = Östgötalagen. SSGL 2, utg. H. S. Collin och C. J. Schlyter, Stockholm 1830. 

Trolig tillkomsttid slutet av 1200-talet. 
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Ungdomar samtalar om musik  
Påhängsuttryck som alliansskapande medel 

Catrin Norrby 

Bakgrund 
En vanligt förekommande konstruktionstyp i samtalsspråket är uttryck av 
den typ som fetstilats i exempel (1) och (2) nedan. De har diskuterats från 
olika utgångspunkter och under flera namn, vilket säger något om deras 
referentiella och samtalsstrukturerande egenskaper: set marking tags (Dines 
1980), post noun hedges (Meyerhoff 1992), utterance final tags (Aijmer 
1985b), generalized list completers (Jefferson 1990), general extenders (Over-
street 1999), extension particles (Dubois 1992), discourse extenders (Norrby 
& Winter 2001) och på svenska vaghetsmarkörer (Aijmer 1985a) samt på-
hängsuttryck (Norrby 2000, 2002). 

(1) GSM1:52 
 HK4: när man sitter hemma nåra styckna å så eh (.) bara eh 

(.) eller typ café eller nånting (.) nä de hade de 
inte passat på men-  

HK5: jo: ja:a:= 

(2) GSM:1 
 MM2: Mozart kanske de chansade ja på men ja vet 

inte ja [ä osäker på de 
 MM3:  [ja ja e faktiskt ganska dålig på 

kompositörer å så (.) de e väldigt bra 
stämningsmusik å så 

 MM2: ja de övertr- de ä klassisk musik då de 
överträffar allt annat va de gäller å skapa 
stämningar i till exempel filmer å så [(.) de 
finns ju inget som (.)» 

 MM1:                                       [mm 
 MM2: »överhuvetaget e ju de (.) de här e ju den 

mest välskrivna musiken så kan man säja 

                                                      
1 GSM= Gymnasisters språk- och musikvärldar. Insamlingsförfarande och metodiska aspekter 
på intervjusituationen har beskrivits i detalj i andra sammanhang (se t.ex. Wirdenäs 2002). 
2 Transkriptionsnyckel: [ : överlappande tal; [[: samtidigt inledda yttranden; (.): kort paus; »: 
talaren fortsätter på ny rad; =: latching, dvs. nästa talare fortsätter utan paus; X: ohörbart ord; 
*ord*: sägs med skrattande röst; ord: sägs med emfas; °ord°: sägs med lägre röst än om-
givande tal; +ord+: sägs med starkare röst än omgivande tal; o:rd: kolon markerar förlängt 
ljud; or-: fortsättningsintonation (oftast avbrutet ord). 

Catrin Norrby: Ungdomar samtalar om musik: påhängsuttryck som alliansskapande medel. 
I: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Red. Bengt Nordberg m.fl. 
2003. S. 91–100. © förf.  
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Gemensamt för påhängsuttryck är att de hängs på enheter som i syntaktiskt, 
prosodiskt och pragmatiskt hänseende har nått – eller är i färd att nå – en 
slutpunkt, varvid ett talarbyte görs relevant. De uppträder alltså i närheten av 
potentiella talarbytesplatser. I (1) följs eller nånting av en paus, men då 
ingen annan samtalsdeltagare gör anspråk på turen fortsätter talaren med en 
ny TKE.3 På motsvarande sätt följs den första och den tredje förekomsten av 
å så i (2) av det som visar sig bli en paus inom talarens tur medan den andra 
förekomsten följs av turövertagande. Lägg också märke till hur den tredje 
förekomsten verkar föranleda en av samtalsdeltagarna att med hjälp av en 
uppbackning signalera till talaren att fortsätta. 

I vad mån påhängsuttryck hör till den avslutande fasen av en TKE eller 
uppträder efter dess avslutning, dvs. i dess efterfält, är en empirisk fråga som 
inte kan utredas närmare här. Klart är dock att båda positionerna förekom-
mer. I de fall då påhängen utgör avslutning på en TKE är de en integrerad 
del av yttrandet så långt (jfr Karlssons diskussion av tycker jag, Karlsson 
2003) och kan samtalsstrukturellt ses som en extra stark avslutningssignal, 
där talaren tydligt sätter punkt och därefter verkar vilja bolla över ordet till 
någon annan. I de fall påhängen förekommer i efterfältet skulle de kunna 
betraktas som en typ av increments (Schegloff 1996), eller på svenska tur-
tillägg (Eriksson 2002),4 också med tydlig funktion att åstadkomma ett talar-
byte. 

När talaren fortsätter eller utvidgar sitt yttrande med ett förhållandevis så 
minimalt tillägg som ett påhängsuttryck, skapas en (ny) tänkbar talarbytes- 
plats, som exemplen visar. Därmed kan påhängsuttrycken ses som ett medel 
att inbjuda till fortsatt samtalande i största allmänhet. Med hjälp av ett på-
hängsuttryck kan talaren också ge övriga deltagare en vink om hur det sagda 
kan uppfattas, nämligen som en illustration där övriga samtalsdeltagare ges 
möjlighet att inkludera andra eller ytterligare möjligheter än de som explicit 
nämnts. Tillsammans bidrar den samtalsstrukturerande och den illustrativa 
funktionen hos påhängsuttrycken till deras interaktionella betydelse. Genom 
att utnyttja påhängsuttryck får samtalsdeltagarna inte bara en resurs att driva 
samtalet framåt – mer prat genereras – utan de erbjuder också deltagarna 
möjlighet att förhandla och etablera allianser med varandra, varvid påhängs-

                                                      
3 TKE = turkonstruktionsenhet, den gängse beteckningen på svenska för engelskans tum con-
structional unit (TCU). En TKE är den minimala byggstenen i en samtalstur. Därav följer att 
en tur kan bestå av en eller flera TKE:n, där varje enskild TKE är tillräckligt mycket bygg-
material för att utgöra en tur, men där turen kan – om ingen annan talare kommer in – löpa 
över många möjliga slutpunkter varvid en komplex tur skapas. 
4 Lindström (2005) refererar till påhängsuttryck som generaliserande tilläggsled och ser dem 
som exempel på sådant som uppträder i avslutningen på en TKE. I sin diskussion av efter-
segmentet (dvs. det som följer efter att en TKE avslutats) nämner dock Lindström vissa dis-
kurspartiklar som exempel på syntagmatiskt icke-kontinuativa utvidgningar (tillägg i Eriks-
sons terminologi). Påhängsuttryck av det slag som jag diskuterar här tas inte upp explicit i det 
sammanhanget, men det förefaller inte finnas något i diskussionen som skulle motsäga att de 
skulle kunna återfinnas också i eftersegmentet. 
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uttrycken kan ses som en gruppsammanhållande resurs. Det är denna funk-
tion som alliansskapande medel som står i centrum i det följande.5 

Påhängsuttrycken som alliansskapande medel 
Den illustrativa diskursfunktionen hos påhängsuttrycken är tätt förbunden 
med den ”set-markerande” funktionen eftersom de inbjuder till en tolkning 
av det föregående som en av flera tänkbara möjligheter. Emellertid är på-
hängsuttryckens betydelse inte begränsad till denna referentiella funktion att 
relatera delar till en helhet. Deras funktion i GSM-materialet är också ofta att 
underlätta en förhandling om andra möjligheter, och påhängsuttrycken kan 
då ses som en resurs att mildra styrkan i det som föreslagits och därmed göra 
förslaget lättare för de andra samtalsdeltagarna att acceptera. Därmed kan 
allianser mellan samtalsdeltagarna stärkas. 

Beskrivningar av hur allianser skapas i samtal har ofta gällt argumenter-
ande diskurs, där begreppet exempelvis använts för att fånga hur ”två eller 
flera bildar åsiktsmässiga lag eller team, inom vilka man visar solidaritet 
under argumentationerna” (Wirdenäs 2002:19). Allianser kan manifesteras 
språkligt på många sätt, t.ex. genom att deltagarna speglar varandras yttran-
den helt eller delvis, gör ifyllningar åt varandra, sammanfaller med varand-
ras yttranden och naturligtvis genom att explicit hålla med varandra (Wirde-
näs 2002:20). 

I det följande fokuserar jag på ett enda exempel från ett samtal i GSM-
korpusen där fyra flickor samtalar om musik och musiksmak utifrån nio 
klingande musikexempel under ledning av en forskningsassistent. I det aktu-
ella exemplet pratar man om låten Vem vet med Lisa Ekdahl. Sekvensen ut-
görs av en lång samkonstruktion som kan betecknas som ett hypotetiskt be-
rättande. I sådana performativa samtalsavsnitt fokuseras en central aspekt av 
intervjun, nämligen samtalsdeltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. 
En tidigare undersökning (Norrby & Winter 2001) har visat att i samtal med 
kvinnliga deltagare i GSM-materialet förekommer påhängsuttryck generellt 
sett med högre frekvens i diskursavsnitt där de talar om sig själva och sina 
vänners musikvärldar, dvs. i sådana sekvenser där man berättar om, beskriv-
er och associerar musiken till egna upplevelser eller vardagliga (hypotetiska) 
scenarier.6 Påhängens funktion i sådana sekvenser återspeglar deras roll i för-
handlandet av interpersonella relationer och identitetsskapande i förhållande 
till den egna personen, till kamraterna och till andra, utomstående. Allianser 

                                                      
5 Jag vill tacka Karolina Wirdenäs för värdefulla kommentarer till en preliminär version av 
artikeln. 
6 Detta ska inte tolkas som att de kvinnliga samtalen står i kontrast till de manliga ifråga om 
bruk av påhängsuttryck. En skillnad föreligger dock såtillvida att de kvinnliga informanterna 
generellt sett berättar mer om vardagsupplevelser och minnen som musiken väcker än de 
manliga informanterna som i högre grad talar om musiken som sådan. (För ett exempel på det 
senare, se ex. 2.) 
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ses alltså som något som förhandlas (och omförhandlas) i samtalets sekven-
tiella organisation. 

Påhängsuttrycken förekommer generellt med mycket hög frekvens i 
GSM-materialet. En tidigare undersökning har dokumenterat en relativ frek-
vens av 62 förekomster per 10 000 ord (Norrby 2002). I jämförelse med till-
gängliga siffror för andra åldersgrupper är detta ett markant mycket frek-
ventare bruk, vilket kan tyda på att påhängsuttrycken är typiska för ungdom-
ars samtalsstil. 

En sådan slutsats är rimlig mot bakgrund av tidigare undersökningar som 
visat på hög frekvens av samtalsreglerande och modaliserande diskurspartik-
lar i ungdomars språk (se t.ex. Eriksson 1997). Å andra sidan visar GSM-
materialet på en högre förekomst än vad som rapporterats i andra studier för 
samma åldersgrupp (Norrby 2002), vilket i så fall snarare tyder på att det är 
faktorer som har att göra med samtalssituationen (intervjun), ämnet (de olika 
musikexemplen) och samtalsaktiviteterna (argumenterande, beskrivande, be-
rättande) som förklarar den höga frekvensen. 

I den aktuella sekvensen används inte mindre än fem påhängsuttryck (eller 
nånting, å sånt, å så, eller nåt (sånt), eller nånting) under den pågående kon-
struktionen av tänkbara aktiviteter som passar till Lisa Ekdahls musik, som 
flickorna själva lite tidigare i samtalet har beskrivit som modern jazz. Scen-
ariot byggs upp bit för bit under berättandets gång genom samtalsdeltagarnas 
respektive bidrag. 

(3) GSM 5:9 
1 F:  ä de här musik som man som man (.) går ut (.) till? 
2 HK3: n[ä: 
3 HK4:  [nä: 
4 HK5:   [nä: 
5 HK6:  [näe: 
6 F:  bara hemma[musik 
7 HK6:           [de e typiskt sånt som man sätter på när 

man gör sej i o:rdning om man vill ta de lite lugnt 
typ sådär= 

8 HK4: =KNARRIG RÖST: nä [:e då ska de va lite party 
9 HK5:                  [ja: eller när man dricker te eller 

nånti[ng 
10 X:              [hja SKRATTAR 
11 HK4: ja: (.) mer [(x x) HARKLAR SIG 
12 HK3:                [+sitter hemma å läser tidningen+  

å sånt liksom typ 
13 HK4: [ja 
14 HK5: [en sån kväll när man bara sitter hemma å gör 

ingenting (.) 
15 X: mm 
16 HK4: ja men- hh SKRATTAR [TILL 
17 HK3:                     [de e ganska (.) 

intet (.)[sägande ändå 
18 HK6:          [typ sitter (.) å så= 
19 HK5: =ja 
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20 HK4: ja jag kan också >eh eh bara (exempel) sitta<  
i mitt kök å inte göra nånting bara sitta 

21 HK5: mm (.) fi:ka kanske eller nåt[t (sånt) 
22 HK4:                               [ja: (.) eller  

ty- typ sitta på rummet å göra (.) nada (.) 
typ- eller liksom typ tjejsnack 

23 HK5:  mm 
24 HK3:  mm  
25 HK4:  när man sitter hemma nåra styckna å så eh (.) 

bara (e) (.) eller typ café eller nånting (.) °nä de 
hade de inte passat på men-° 

26 HK5:  jo: ja:a:=  
27 HK4:  =ja lite sådär- (.) när man in- de ska inte va högt 

utan de ska bara va: liksom [nånting  
28 HK5:     [ja såhär (i) 

bakgrun[den 
29 HK3:         [bakgrunden [(.) bakgrundsmusik så 
30 HK5:             [ja 
31 HK4:  bara va nånting som man hör men ändå man (.)  

[kan prata liksom (.) ell[er (.) hm SMAS[KAR 
32 HK5:  [mm 
33 F:                              [ja 
34 HK3:            [mm 
35 HK5:            [mm 

(.) FNITTER 
36 HK5:  +a:+ 
37 F:    mm ja har en fråga till (.) de ä såhär äh (.) att vi 

undrar litegrann över hela radio- (.) om ni lyssnar 
på radio de verkar som  ni lyssnar en del på radio 

Avsnittet föranleds av samtalsledarens fråga (yttrande 1) där hon upprättar 
agendan för det man förväntas samtala om. Efter att alla fyra flickorna, prak-
tiskt taget samtidigt, svarar nekande på frågan (y. 2–5) summerar samtals-
ledaren med ”bara hemmamusik” (y. 6). Det är hennes formulering – tolkning 
– som ger upphov till en lång samkonstruerad sekvens för när denna typ av 
musik passar. 

Med yttrande 7 påbörjar HK6 förhandlandet genom att föreslå att man 
skulle lyssna innan man går ut: ”de e typiskt sånt som man sätter på när man 
gör sej i o:rdning (.) när man vill ta de lite lugnt typ sådär”. Den senare delen 
av turen (efter mikropausen) tas upp på olika sätt av två av deltagarna, HK4 
och HK5 (y. 8 och 9). De inleder nästan samtidigt, och deras svar över-
lappar. HK4 håller inte med (y. 8) och föreslår att vid ett sådant tillfälle 
borde musiken istället spegla förväntan inför den förestående festen, medan 
HK5 (y. 9) först instämmer och sedan föreslår att man skulle kunna lyssna 
på musiken när man dricker te. Användningen av man här kan ses som en 
inkluderande strategi, där vännerna impliceras, och eventuellt också andra, 
icke-närvarande likasinnade. Påhängsuttrycket eller nånting signalerar aktiv-
iteten som en illustration av möjliga aktiviteter, samtidigt som det inbjuder 
de andra att utvidga den pågående samtalsdiskursen genom att lägga till 
andra aktiviteter. 
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Med yttrande 10 och 11 visar två av deltagarna (oidentifierad och HK4) 
att de är ense med HK5:s förslag, och med yttrande 12 föreslår HK3 att det 
passar att läsa tidningen till musiken. Turen expanderas dels med påhänget å 
sånt, som pekar på att aktiviteten kan utökas till att innefatta mer, dels med 
diskurspartiklarna liksom och typ som ytterligare understryker aktivitetens 
provisoriska status. Med hjälp av dessa utvidgningar signaleras förslagets 
förhandlingsbarhet. Dessutom inbjuder påhänget å sånt till medhåll då det 
innehållsmässigt demonstrerar att ytterligare aktiviteter kan vara lika rele-
vanta. Detta är också vad som sker i yttrandena som följer. HK4 instämmer 
(y. 13) och HK5 expanderar listan med aktiviteter ytterligare (y. 14): ”en sån 
kväll när man bara sitter hemma och gör ingenting” och accepterar därmed 
implicit det tidigare förslaget.7 Efter en kort paus allierar sig en av de andra 
samtalsdeltagarna också med de aktiviteter som förhandlas (y. 15). 

I yttrande 16 förefaller HK4 invända mot förslaget: ”ja men- hh”. Hon 
fortsätter emellertid inte utan lämnar sitt yttrande oavslutat med ett kort 
skratt. Hennes yttrande tolkas som en implicit formulerad kritik av musik-
stilen av nästa talare, HK3 (y. 17): ”de e ganska (.) intet (.) sägande ändå”. 
Överlappande efter den andra mikropausen säger HK6 ”typ sitter (.) å så” (y. 
18) vilket verkar vara föranlett av HK5:s tidigare yttrande (y. 14). Påhänget 
å så expanderar aktiviteten till att också inkludera andra, icke-nämnda, ak-
tiviteter som kan associeras med att sitta. Med hjälp av det korta påhänget å 
så vädjar talaren till kamraternas delade kunskap om vad det innebär ”att 
sitta”. På samma gång som yttrandet pekar bakåt mot och reflekterar aktiv-
iteten i yttrande 14, så bereder dess innehållsliga minimalism också mark för 
att de andra ska kunna hålla med, och med yttrande 19 godkänns också för-
slaget av HK5. 

Så långt i diskursen har HK5 och HK6 demonstrerat en allians såtillvida 
att de håller med varandra om när musiken ifråga passar. Samtidigt allierar 
HK3 och HK4 sig med varandra då de gemensamt kommit fram till en delad 
uppfattning om musikens kvalitet. HK3 har också tidigare visat en explicit 
allians med HK5 genom att lägga till ytterligare förslag till listan över tänk-
bara aktiviteter när man lyssnar (y. 12). Därmed är det framväxande scenar-
iot så här långt en gemensam konstruktion av tre av deltagarna, där dock 
HK4 har sanktionerat detsamma med sitt medhåll (y. 13). 

Emellertid allierar sig också HK4 snart mer påtagligt med de åsikter som 
de andra deltagarna redan uppvisat (y. 20) då hon säger: ”ja jag kan också 
>eh eh bara (exempel) sitta< i mitt kök å inte göra nånting bara sitta”. 
Genom att hon explicit allierar sig med de aktiviteter som är under förhand-
lande i gruppen så underlättas också hennes medlemskap i kamratkretsen. I 
det påföljande yttrandet håller HK5 med och illustrerar därefter med ytter-

                                                      
7 Ska man vara noga bör man vända på resonemanget och säga att hon i alla fall inte explicit 
avvisar förslaget. I den fortsatta interaktionen finns heller inget som tyder på att någon tolkat 
bidraget så, vilket är stöd för att det tas som medhåll. 
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ligare ett tänkbart scenario: ”mm (.) fi:ka kanske eller nåt (sånt)”. Man kan 
här notera att detta yttrande inte tillför något nytt semantiskt sett, utan är en 
variation på hennes tidigare bidrag (y. 9). I båda yttrandena markeras aktiv-
iteten av påhängsuttryck som i sin tur banar väg för andra, eller ytterligare 
aktiviteter som kan passa lika bra. I nästa yttrande (y. 22) sanktionerar HK4 
fika-aktiviteten genom att först instämma med HK5 och sedan föreslå två 
ytterligare alternativ: ”ja: (.) eller ty- typ sitta på rummet å göra (.) nada (.) 
typ- eller liksom typ tjejsnack”. Därigenom allierar sig HK4 med HK5, sam-
tidigt som hon elaborerar en aktivitet som hon strax innan lanserat (y. 20). 
Både HK5 och HK3 svarar ganska minimalt (y. 23 och 24), vilket kan tas 
som tecken på medhåll, men som här primärt fungerar som fortsättnings-
signal, eftersom HK4 fortsätter att elaborera aktiviteten (y. 25). Hon börjar 
med att omformulera sitt tidigare yttrande om tjejsnack: ”när man sitter hem-
ma nåra styckna å så eh (.) bara (e) (.)…” Hon gör ett par pauser (kanske 
förväntar hon sig någon reaktion från de andra) innan hon lägger till en 
annan möjlighet: ”eller typ café eller nånting…” 

Detta är första gången som förslaget tar oss utanför privatsfären. Alla 
tidigare förslag har rört sig om aktiviteter i hemmet, explicit eller implicit. 
Det nya förslaget följs av eller nånting som signalerar förslagets illustrativa 
funktion varvid också förslagets styrka mildras. Detta underlättar ytterligare 
samkonstruktion av den typiska miljön och de typiska aktiviteterna som flick-
orna förknippar med den här sortens musik. Emellertid kommer ingen omed-
elbar respons från de andra, vilket gör att denna förekomst av ett påhängs-
uttryck skiljer sig från de tidigare som i samtliga fall följs av snabbt medhåll, 
vid ett par tillfällen överlappande med påhängets slutfas. Denna avsaknad av 
reaktion från de övriga verkar leda till att HK4 efter en mikropaus snabbt tar 
tillbaka förslaget genom att förneka att det skulle ha passat i cafémiljön: ”°nä 
de hade de inte passat på men-°”. Så som hela yttrande 25 fortlöper från dess 
inledning till dess slut kan man förmoda att nya förslag innebär ett visst mått 
av risktagande där talaren kan komma att ställas utanför den hitintills 
framförhandlade gruppåsikten med det hon föreslår. I sin tur ger det också en 
indikation på hur viktigt det är för deltagarna att få sina förslag godkända av 
de andra och därmed förstärka banden till varandra. Efter att HK4 avslutar 
sitt yttrande genom att avbryta sig efter ett men får hon emellertid en respons 
från HK5 som yttrar ett förlängt ”jo: ja:a” – som om hon utvärderar eller 
tänker noga över det sagda (y. 26). 

Detta fungerar som tillräcklig bekräftelse för HK4 och leder till att hon 
snabbt elaborerar caféscenariot som en passande miljö för lågmäld musik (y. 
27). HK5 överlappar med medhåll och en tolkning av innebörden i HK4:s 
tidigare yttrande: ”ja såhär (i) bakgrunden” (y. 28). Detta överlappas i sin tur 
av HK3 (y. 29) som håller med genom att upprepa bakgrunden och efter bi-
fall från HK5 (y. 30) fortsätter hon med att summera musiken som ett exem-
pel på bakgrundsmusik. Därefter (y. 31) omformulerar HK4 sitt tidigare 
bidrag (y. 27) och det nya yttrandet fungerar därmed som en direkt fortsätt-
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ning på det tidigare, varvid HK3:s och HK5:s respektive yttranden (y. 28–
29) retroaktivt blir tolkade som stödjande tal. HK4 lägger också till aspekten 
att det är viktigt att man kan prata samtidigt innan förslaget klingar av med 
”eller (.) hm”. Här ser vi ett exempel på ett ensamt eller som turtillägg, vilket 
sannolikt syftar till att framkalla någon kraftigare respons från de övriga 
(HK5:s minimala mm efter den första mikropausen i HK4:s yttrande fun-
gerar i första hand som fortsättningsmarkör). Samtalsledaren kommer först 
in med ett ja. Möjligen vill HK4 också få någon respons från kamraterna – 
mikropausen följd av ett hm som skapar en ny responspunkt kan tyda på det.8 
I de påföljande korta yttrandena (y. 34–35) kommer också minimal respons, 
följt av en paus och fnitter. Därefter är det HK5 som med högre röst än van-
ligt instämmer med ”+aa:+” som samtidigt fungerar som en summering av 
hela sekvensen. Att så är fallet syns på att samtalsledaren därefter väljer att 
introducera ett nytt ämne (y. 37). 

Påhängsuttryckens roll som illustration och utvidgning 
I samtalsutsnittet är således flickorna inbegripna i en samkonstruktion av ett 
lämpligt scenario för när musiken ifråga passar. Det innebär ett antal förslag 
och variationer på dessa teman: att dricka te, läsa tidningen, sitta, göra ingen-
ting, ägna sig åt tjejsnack och kanske också att vara på café. Vad som är slå-
ende är att så många av dessa förslag ackompanjeras av påhängsuttryck. Ge-
nom att använda ett eller-baserat påhäng kan talaren markera aktiviteten som 
en av flera möjligheter och inbjuder därigenom de andra till förhandling. På-
hängen underlättar också ytterligare samkonstruktion av den typiska miljön 
för det scenario som håller på att växa fram genom att uttrycken tonar ner 
styrkan i de framkastade förslagen. Det förefaller således som att flickorna 
lyckas etablera en gemensamt värderad musikvärld med hjälp av en serie 
tentativa illustrationer, markerade av påhängsuttryck. 

Med påhängen å så och å sånt förhåller det sig något annorlunda då den 
föreslagna aktiviteten är fullständig i sig, men där påhänget signalerar att den 
nominerade aktiviteten vädjar till de övrigas (delade) kunskap om aktivitet-
en, vilket i vissa fall kan utvidga associationerna till gruppkulturer eller ung-
domskultur i största allmänhet.9 Påhängen har därmed inkluderande funktion 
genom att samtalsdeltagarna inbjuds att lägga till ytterligare komponenter 
eller erfarenheter som de tycker passar. En sådan elasticitet i betydelsen av 
det som framkastats ökar också möjligheterna till konsensus i gruppen. Lägg 
särskilt märke till aktiviteten sitter som utvidgas med å så. Här kan man 

                                                      
8 Samtidigt kan man hävda att det är ett led i arbetet med att ta sig ur ett ämne som är uttömt. 
De svaga responserna, pauserna och fnittret som följer är också tecken på att man tillsammans 
avslutar ämnet och förväntar sig en övergång till något nytt. 
9 Man kan naturligtvis också tänka sig att gruppkulturen eller ungdomskulturen så småningom 
byggs upp med hjälp av bl.a. de medel som vi har sett här. 
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föreställa sig att en mängd aktiviteter, erfarenheter och tidsfördriv kan passa 
in i det vaga förslaget. Naturligtvis har vi ingen möjlighet att få reda på exakt 
vad, men det faktum att explicit medhåll följer i de påföljande turerna, visar 
åtminstone att deltagarna kommit överens om något. Det kan också tänkas 
att vagheten gör att de inte behöver vara överens om detaljerna. 

Även det faktum att aktiviteter och påhängsuttryck upprepas vid flera till-
fällen underlättar allianser mellan deltagare indirekt förmedlat via de aktiv-
iteter som förhandlas fram som lämpliga i sammanhanget. På så vis konstru-
erar flickorna en delad musikvärld utifrån det aktuella musikstycket. 

Sammanfattning 
Illustration och utvidgning (dvs. mer samtalande) är påhängsuttryckens två 
huvudsakliga funktioner. Ungdomarna orienterar sig mot sitt interaktiva an-
svar att förmedla ett fullständigt eller detaljerat svar på samtalsledarens 
formulering/tolkning i början av samtalsutdraget och samarbetar för att 
skapa ett scenario för när musiken passar. Påhängsuttrycken modifierar för-
slagen och gör dem mer acceptabla samtidigt som de också inbjuder till fort-
satt samtalande och underlättar konstruktionen av en delad verklighet och 
gemensam identitet. 

Flickorna förhandlar fram lämpliga aktiviteter genom illustrativa strate-
gier för eller nåt, där varje förslag är ett tänkbart bud i det samkonstruerade 
scenariot för en ungdomsaktivitet. Å så och å sånt fungerar primärt som ett 
sätt för talaren att signalera att de aktiviteter eller erfarenheter som explicit 
nämns kan utökas till att inkludera mer. 

Analysen av samtalsutdraget har syftat till att belysa den alliansskapande 
funktionen hos påhängsuttrycken genom deras illustrativa och utvidgande 
betydelser. Dessa underlättar organisering av interaktion och ungdomarnas 
deltagande i samtalet. Det frekventa bruket av påhängsuttryck visar att de in-
går som en viktig del i upprättandet av allianser mellan deltagarna, förmed-
lade via de olika aktiviteter som förhandlas i sekvensen. Dessa aktiviteter 
binder flickorna samman och säger också något om de normer för passande 
ungdomsaktiviteter som flickorna orienterar sig mot och samtidigt bygger 
upp tillsammans. 
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Argumentation och evaluering  
i flerspråkiga barns berättelser  

Ulla Ekvall 

Många flerspråkiga elever har svårt att nå skolans mål vad gäller skrivför-
måga. Bedömning av den grundar sig dock oftast på vad Lindberg (1997) 
kallar organisatorisk kompetens, som bland annat omfattar struktur, text-
bindning, syntax, lexikon, interpunktion och stavning, medan den så kallade 
pragmatiska kompetensen, som bland annat omfattar anpassning till situation 
och läsare, ägnas mindre uppmärksamhet. I till exempel 2009 års bedöm-
ningsanvisningar till en berättande uppgift inom nationella provet i svenska 
och svenska som andraspråk för årskurs 3 (Hagberg-Persson m.fl. 2010) – 
som denna studie utgår från – nämns inte den pragmatiska aspekten. Den är 
dock viktig att belysa eftersom flerspråkiga elever kan tänkas ha god prag-
matisk skriftkompetens även om de ur vissa aspekter har bristfälliga organi-
satoriska kompetenser (Berman 2001, s. 421). Visst stöd för den tanken ger 
också fallstudier av yngre ”svaga”, om än enspråkiga, elever som visat sig 
kunna ha god genrekompetens trots uppenbara brister vad gäller formell 
språklig kompetens (se Chrystal och Ekvall 2009 och Chrystal och Ekvall 
2012). Flerspråkiga elever kan dock ha andra svårigheter än till exempel en-
språkiga med läs- och skrivsvårigheter. Mitt övergripande syfte är därför att 
utifrån just flerspråkiga elevers texter belysa och diskutera samspelet mellan 
pragmatiska och organisatoriska kompetenser. 

De elevtexter jag valt att studera är berättelser om självupplevda händel-
ser. Enligt Labov och Waletsky (1967) och Labov (1972) kan sådana prag-
matiskt sägas ställa krav på berättaren att föra fram en värdering som så att 
säga berättigar att händelsen alls återberättas. För det krävs viss argumenta-
tion, kopplad till evalueringar, med syfte att upprätta intresse för berättelsen 
och få värderingen eller den så kallade poängen accepterad av lyssnaren eller 
läsaren. Dessa krav blev tydliga i Labov och Waletskys analyser av muntligt 
berättande i skilda amerikanska samhällsklasser, bland annat genom att be-
rättelser ofta triggades fram via till exempel frågor om den intervjuade någon 
gång svävat i livsfara eller varit i slagsmål med äldre kamrater. Men poängen 
behövs även om det inte är fråga om dramatiska händelser. Polanyi (1982) 
visar till exempel – också från amerikanska miljöer – att muntliga berättelser 
ofta återger vardagliga episoder och reaktioner på dem. På så sätt stämmer 
man av och upprätthåller normer för ”normala” beteenden inom kulturer och 
gruppgemenskaper. Eftersom värderingar kan vara mer eller mindre kultur-

Ulla Ekvall: Argumentation och evaluering i flerspråkiga barns berättelser. I: Literacy i 
læringskontekster. Red. Dagrun Skjelbred & Aslaug Veum. 2013. S. 138–150.  
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bundna uppstår ibland förhandlingar eller diskussioner om poängen. Från 
svenskt håll har till exempel Adelswärd (1991) och Eriksson (1996) visat att 
vuxna ibland hjälper barn till en socialt acceptabel poäng. Berättaren kan 
visa pragmatisk kompetens också genom att via värderingen och egna reak-
tioner lyfta fram egenskaper hos sig själv som kan förmodas vara högt värd-
erade i situationen. Hur tydligt värderingar ska lyftas fram varierar dock från 
situation till situation, vilket alltså ställer stora krav på talarens omdöme. 

Krav på argumentation, evaluering och en ganska lätt uttydbar poäng har 
främst lyfts fram i samband med muntligt berättande av självupplevda händ-
elser, men torde gälla även skriftliga berättelser av det slag skolelever ofta 
åläggs eller uppmuntras att skriva, bland annat i samband med nationella 
prov. Hur elever hanterar sådana aspekter är föga belyst tidigare, även om 
Carol Fox (1990), med anknytning till just Labovs krav, ger exempel hur 
unga skribenter kan formulera övertygande beskrivningar. I just svenska elev-
texter har evalueringar i elevtexter behandlats mer generellt av Jenny Folke-
ryd (2006). Mot denna bakgrund är mitt syfte att belysa hur flerspråkiga 
elever hanterar pragmatiska krav på argumentation och evaluering för att 
föra fram en berättelsepoäng samt i vad mån de använder berättelsen för att 
skapa en i sammanhanget ”lämplig” självbild. 

Den pragmatiska kompetensen med fokus mot argumentation och evalu-
ering är förstås beroende av organisatoriska kompetenser. Som de mest in-
tressanta i detta sammanhang ser jag lexikala kompetenser och i viss mån 
textuella. Både argumentation och evalueringar kan till exempel kräva ett 
ganska stort och specifikt ordförråd, något som kan ställa flerspråkiga elever 
inför stora utmaningar. Orden kan till exempel tillhöra domäner där elev-
ernas förstaspråk dominerar. (För lexikal utveckling på andraspråket se t.ex. 
Lindberg 2007.) Lexikala svårigheter skulle kunna visa sig i både utelämnad 
information och felaktigt ordval. Argumentation och evalueringar kräver 
också viss kunskap om berättelsestruktur. Enligt tidigare forskning kan dock 
flertalet elever i årskurs 3, flerspråkiga såväl som enspråkiga, förmodas någor-
lunda bemästra den grundläggande västerländska struktur som utgörs av ori-
entering, komplikation och upplösning (se t.ex. Verhoeven och Strömqvist 
2001) även om den berättelsestrukturen inte är universell (se t.ex. Invernizzi 
och Abouzeid 1995). Eleverna kan ha mött den i muntliga sammanhang, via 
multimedial populärkultur eller via berättelser och sagoläsning i hem, för-
skola eller skola. I Labov och Waletskys modell ingår emellertid också en 
evalueringsfas mellan komplikationen och upplösningen, som alltså är den 
viktigaste platsen för argument och evalueringar i syfte att övertyga läsaren 
om poängen.  

Material och metod  
De studerade elevtexterna är lösningar på en skrivuppgift i nationella provet 
från 2009 för årskurs 3, nämligen att skriva en berättelse om rädsla. Enligt 
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anvisningarna skulle skrivandet föregås dels av läsning av en berättelse (som 
i stort följde grundmönstret), dels av samtal om denna berättelse och om 
skrämmande händelser eleverna själva varit med om. Som stimulans fick 
eleverna också se två bilder, kallade Tre pojkar tittar på tv och Rädd flicka i 
sängen. Rubriken skulle vara ”Rädsla”. I anvisningar sägs dock inte att elev-
erna skulle återge självupplevda händelser, men alla elever i min studie har 
skrivit i jagform, och berättelserna verkar också av innehållet att döma vara 
självupplevda. De kan alltså, på liknande sätt som i Labov och Waletskys 
studie, sägas kräva argument för en tes att det fanns fog för den rädsla som 
berättarjaget upplevt. Berättandet ställde på så sätt krav på pragmatisk kom-
petens innefattande både argumentationsförmåga och kulturell kunskap, efter-
som berättarjaget och därmed berättaren genom sina reaktioner på eventuella 
faror exponerar sig för läsarens värderingar. Den som blivit rädd för små-
saker kan bli betraktad som en räddhare, och den som visat för lite rädsla kan 
ses som dumdristig. Uppgiften medgav också att berättaren (liksom i Labov 
och Waletskys studie) kunde ta vara på möjligheten att konstruera önskvärd 
identitet genom att visa upp egenskaper, som kan antas vara högvärderade, 
till exempel förmåga att handla klokt, listigt, snabbt och så vidare i en åter-
given farlig eller skrämmande situation. Sådana beskrivningar kan alltså ses 
som en slags argument för en i vid mening social kompetens. 

Elevtexterna analyseras främst med avseende på argument och evaluer-
ingar men även själva strukturen kommenteras. Vid analys av argument under-
söker jag ordval med fokus på allmänna eller specifika ord, då överrepresen-
tation av allmänna ord tyder på ett begränsat ordförråd. För analys av eva-
lueringar knyter jag an till det semantiskt uppbyggda appraisal-systemet 
(Martin och White 2005), inom vilket systemet för Attityd1 är det mest giv-
ande för denna analys. Det inbegriper tre underkategorier. En är Affekt (som 
avser uttryck för positiva eller negativa känslor) till exempel ”jag blev rädd”, 
en annan är Bedömning (som avser uttryck för positiva eller negativa om-
dömen om människors inre egenskaper eller uppförande), till exempel ”i den 
filmen fanns det taskiga människor som ville döda någon”. En tredje kate-
gori är Uppskattning (som avser uttryck för positiva eller negativa skatt-
ningar av produkter och yttre egenskaper hos människor samt processer och 
naturfenomen), till exempel ”Det var jätte läskig sång också”. För att ut-
trycka en viss attityd kan talare/skribenter välja mellan olika konstruktioner. 
Uttrycket kan konstrueras som ”kvalitet”, till exempel att någon är ’ledsen’, 
som ”process”, till exempel att någon ’sörjer’, eller som ”kommentar”, till 
exempel att någon säger något ’sorgset’. Det kan också uttryckas som gram-
matisk metafor, till exempel att någon har ’sorg’. Uttryck för Attityd kan 

                                                      
1 Jag följer här föreslagna översättningar till svenska enligt Nordisk SFL-terminologi, ut-
arbetad på SFL-worshop i Odense 2005 med tillägg för Reaktion för engelskans Reaction och 
Osäkerhet för Insecurity.     <http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Institutter/ISK/ 
Nordisk_SFL/Nordisk_SFLterminologi.pdf> 
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vidare graderas enligt ett system för Gradering. Exempel på Gradering är till 
exempel förstärkningen ’jätte’ i ’jätteläskig’. Var och en av dessa kategorier 
har i sin tur ett antal underkategorier (som i sin tur kan ha underkategorier), 
men för min studie är främst underkategorin Reaktion intressant att lyfta 
fram. Den hör i systemet till kategorin Uppskattning, men ligger nära kate-
gorin Affekt. I frasen ’en spännande film’ uttrycks Uppskattning > Reaktion, 
eftersom det är filmen som utvärderas i förhållande till den reaktion den kan 
ge, men i meningen ’jag blev rädd’ uttrycks Affekt > Osäkerhet > Rädsla, 
det vill säga en personligt upplevd känsla. I exemplen ovan uttrycks Attityd 
explicit, men ofta uttrycks Attityd implicit. I till exempel frasen ”jag blev 
helt stel” signaleras Affekt genom den återgivna kroppsreaktionen. Genom 
till exempel beskrivningen ”så hörde jag vår dörr den hördes men den öpp-
nades inte” impliceras en onormal situation, som kan ses som ett uttryck för 
negativ Uppskattning. I de fall läsare och skribent har samma tolkningsram 
kan implicita uttryck fungera retoriskt bättre, men i motsatt fall gäller det 
omvända. 

Mitt material utgörs av 16 texter från flerspråkiga elever som alla är födda 
i Sverige. De är uppvuxna i ett flerkulturellt bostadsområde i en svensk stor-
stad. Eleverna utgör sedan förskolan en egen klass och har bland annat del-
tagit i olika litteracitetsutvecklande aktiviteter på både svenska och moders-
målet. Skolans policy grundar sig bland annat på Cummins (1996, 2000) 
synsätt om att undervisningen måste sträva mot att eleverna engageras kog-
nitivt och stärks i sin självbild genom att man i undervisningen fokuserar tre 
aspekter, innehåll, språk och språkanvändning. Detta synsätt inbegriper språk-
utvecklande arbetssätt i alla ämnen i linje med de konkreta exempel Gibbons 
utvecklat (2002). I det avseendet får eleverna anses ha varit väl förberedda 
för skrivuppgiften inom det nationella provet i svenska och svenska som 
andraspråk. 

Av utrymmesskäl presenteras endast analys av tre elevtexter, skrivna av 
pojkar, här kallade Ahmed, Boris och Ceylon. Deras texter har valts för att 
de sinsemellan är ganska olika. Men avslutningsvis jämför jag, mer över-
gripande, dessa med övriga tretton elevtexter. 

Ahmeds berättelse 
Ahmeds berättelse inleds modellenligt med en orientering, som kan för-
modas återge ett normalläge: ”En gång så cykla jag med min bror och vi 
cykla långt runt gårdana. Min pappa hade gått någon stans och Min mamma 
var hema”. Så tillstöter en motsättning signalerad med konjunktionen ’men’, 
”men så tävla jag med cyklana”. ’Men’ antyder en förändring av situationen 
och kanske början till en komplikation. Eventuellt kan man utläsa en implicit 
Bedömning av berättaren själv – han kanske tog initiativ till tävlande mot 
bättre vetande. Även den följande meningen inleds dock med ’men’, ”men så 
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kråka vi”, så var själva komplikationen börjar kan diskuteras. Eftersom verb-
et ’krocka’ ofta är kopplat till oaktsamhet kan man också här skönja en im-
plicit negativ Bedömning av deltagarnas beteenden. Alternativt värderas i 
stället själva händelsen. Därpå följer en beskrivning i flera steg om vad brod-
ern råkar ut för: ”och min bror kråka med en stolpe och fick håll på panan 
och det ran fult med blod”. Beskrivningen börjar med att krocken gällde en 
stolpe, vilket implicerar hård kollision, fortsätter med att det gick hål på 
huden, vilket är ett synligt skadebevis, och med att det rann blod, vilket kan 
vara förenat med fara. Den tredje meningen är tydligast evaluerad genom ett 
tillägg, en Gradering, ’fullt med’. Beskrivningen ger argument som i ökande 
grad stöder tesen att rädsla var befogad. Stegringen bidrar till att hela av-
snittet kan uppfattas som evaluerande. Därpå följer meningen ”och jag trode 
att han hade fått hjärnskakning”. Berättarjagets förmodan kan nog accepteras 
av läsaren, särskilt som det redan påvisats hur hård krocken var. Den sist-
nämnda meningen, där skribentens mentala process, ’trodde’, tillsammans 
med negativt laddat ’hjärnskakning’ bildar ett implicit uttryck för Affekt, 
kan tolkas som en höjdpunkt. 

Efter förmodandet om hjärnskakning följer vad som kan utgöra eller när-
ma sig en upplösning, nämligen att föräldrarna kommer till platsen och be-
slutar sig för att åka till sjukhus med brodern: ”så kom Min pappa och min 
mamma kom sam tidigt och så åkte de till sjuk-huset”. Föräldrarnas beslut 
att åka till sjukhuset kan ses som ytterligare ett argument för att det fanns fog 
att bli rädd inför broderns krock med stolpen. Därpå följer meningen ”och 
jag fick stana med min syster”. Hur skribenten upplevde den situationen fram-
går inte. 

Berättelsen kunde ha slutat där, med det finns ett tillägg markerat med en 
asterisk (*) och inne i texten finns ytterligare en asterisk som visar att till-
lägget passar in före påståendet om hjärnskakning. Förslaget på inplacering 
av tillägget är precis vid höjdpunkten, när situationen förefaller som farlig-
ast. Men de tillagda meningarna skulle egentligen också kunna fungera i slut-
position, som en slags reflekterande koda över händelsen: ”* och jag blev 
rädd och det kändes som att jag skulle få skullden för att jag inte pasa ho-
nom”. 

Kanske har skribenten i efterhand kommit på att han explicit skulle ha ut-
tryckt att han blev rädd, eftersom uppgiften skulle handla om rädsla. Men 
tillägget tillåter honom också att visa upp social kompetens. Den första men-
ingen, ”och jag blev rädd”, med explicit uttryck för Affekt, kan tolkas som 
att hans rädsla gäller att brodern skulle vara allvarligt skadad. I den andra 
meningen verkar han se sig själv genom föräldrarnas ögon. Kanske oroar 
han sig för den Bedömning de kan tänkas göra. Här finns alltså evaluering i 
olika skikt. Genom att visa fram sina känslor målar han upp en bild av sig 
själv som ett medkännande men kanske lite tanklöst (eller till och med olyd-
igt) barn som dock också är självrannsakande. Han har därmed goda chanser 
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att vinna läsarens sympatier. Analysen av texten visar alltså att eleven på sitt 
andraspråk förhållandevis skickligt hanterar berättandets pragmatiska vill-
kor. Han lyckas, främst med implicita uttryck för Bedömning och Uppskatt-
ning, argumentera för att det fanns fog för rädsla. Argument och evaluer-
ingar är väl inplacerade i strukturen. Att argumentationen lyckas väl beror 
till stor del också på att han använt specifika substantiv som ’stolpe’, ’blod’ 
och ’hjärnskakning’ samt innehållsrika verb som ’tävla’, ’krocka’, ’rinna’, 
’tro’, ’känna’. Han lyckas på så sätt också uttrycka sina tankar och känslor 
och konstruera en bild av sig själv som i bland annat svensk kultur kan ut-
tryckas som hedervärt självrannsakande. 

Boris berättelse 
Boris berättelse inleds med en orientering om filmtittande. Den kan också 
sägas rymma en komplikation genom att filmen redan i inledningen värderas 
genom uttryck för Uppskattning i form av negativ Reaktion: ”Det var en 
gång en film den var jätteläskig”. Något argument för omdömet ges inte utan 
läsaren förutsätts acceptera att det fanns fog för den reaktion som filmen 
framkallat. På påståendet följer nämligen direkt ett personligt hållet uttryck 
för Affekt: ”jag vågade inte titta” och en upplösning: ”så byte jag kanal”. 
Den kan dock sägas lyfta fram att skribenten är kompetent i situationen. 

Episoden är kort och berättaren anar kanske att argumenten för fog för 
rädsla kan behöva stärkas, eller så kommer han på mer att berätta. Han åter-
ger ytterligare en episod från filmtittandet. Också i denna episod värderas 
filmen i form av uttryck för Uppskattning i form av Reaktion, genom två 
alternativa uttryck; filmen var ’inte rolig’ utan ’läskig’: ”så trodde jag den 
filmen var rolig men det var den inte det var en läskig serie”. 

Sedan följer tre meningar som nog är avsedda som argument för att film-
en var läskig. Den första, ”det var en tjej som var ett spöke”, kan tänkas inne-
hålla en implicit Bedömning av en tjej som betedde sig onormalt och skräm-
mande, men troligen såg denna tjej också skrämmande ut, vilket talar för att 
även Uppskattning kan aktualiseras. Meningen kan alltså fungera som argu-
ment för att filmen var ’läskig’. Skribenten ökar på med ytterligare två men-
ingar: ”hon snackade läskigt hon hade en mycket läskig röst”. Även den 
första av dessa meningar kan tolkas olika. Att tjejspöket snackade läskigt kan 
antingen syfta på innehållet i det hon sa (Bedömning), eller på sättet hon sa 
det på (Uppskattning). I det senare fallet kan den andra meningen om hennes 
läskiga röst ses som en vidareutveckling. Det visar i så fall på att skribenten 
förmår att utveckla sina påståenden och på så sätt verkar ha god insikt i hur 
argumentationen ska föras. Argument och evalueringar är också väl inplace-
rade. Men möjligheten till olika tolkningar antyder samtidigt att argumenten 
ändå inte fungerar fullt ut. Det beror dels på att beskrivningarna är mycket 
kortfattade, dels på avsaknad av sakliga detaljer som möjliggör för läsaren 
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att själv värdera den beskrivna situationen. Hur rösten lät är till exempel en 
av de frågor som inställer sig. Argumentens vikt minskar också genom att ett 
och samma uttryck för Uppskattning,’läskig’, upprepas. Kanske har det sin 
förklaring i luckor i elevens svenska ordförråd. Han verkar veta vad han vill 
uttrycka men sakna de preciserande orden.  

På dessa meningar följer så upplösningen: ”så ville jag inte titta mer för 
att jag kommer få mardrömar jag gick ut så tänkte jag inte ens på det jag 
bara spelade fotboll”. Genom upplösningen lyckas berättaren framställa sig 
som handlingsklok. Han återger implicit uttryck för Affekt i form av bete-
ende (ville jag inte titta mer), han förmår förutse konsekvenser och värdera 
dem (kommer att få mardrömmar) med slutsatsen att han ska lämna filmen 
och gå och spela fotboll i stället. Just valet av fotboll framstår också som 
lyckat eftersom han helt och fullt verkat ha gått upp i spelet och därmed 
kunnat lämna tankarna på filmen bakom sig. Genom att återge valet att läm-
na en läskig film för att spela fotboll framhålls också en värdering som bland 
annat lärare kan förväntas instämma i. 

Ceylons berättelse 
Ceylons berättelse inleds med en orientering som kan förmodas återge en 
normalsituation, åtminstone i dagens samhälle, där man låser om sig även 
när man är hemma: ”Det var en gång en dag jag kom hem från skolan Jag 
låste dörren hemma”. Så tillstöter en händelse: ”Någon knackade på dörren 
och plinga på dörren”. En sådan händelse är väl inte ovanlig och verkar i sig 
heller inte särskilt skrämmande, men att det rör sig som en komplikation 
visar påföljande mening, explicit evaluerad genom uttryck för Affekt: ”jag 
var rädd”. Därpå följer nästan direkt en lyckad räddning och en upplösning: 

då fick jag ringa min mamma. hon sa öppna inte. Dörren. jag sa okej till min 
mamma. sen gick jag till mitt rum. Och sen spelade jag PS3. sen kom min 
mamma. och min syster och sa varför var du rädd fråga hon Jag sa att någon 
knackade och plinga och hon sa okej 

Argumenten för att situationen var skrämmande är alltså dörrknackandet och 
plingandet på dörren. Men några konkreta bevis eller tankar om vad som 
skulle kunna hända framträder inte i själva texten. Kanske är farorna själv-
klara för skribenten, som bor i ett område med hög våldsstatistik, men texten 
framstår därmed som något kontextbunden. Intressant är att berättarens sys-
ter kan ha efterfrågat en poäng genom sin fråga ”varför var du rädd”, men 
hon verkar å andra sidan acceptera förklaringen utan vidare utveckling ge-
nom sin respons ”okej”. 

Däremot lyckas berättaren konstruera en bild av sig själv som relativt 
handlingskraftig. Han ringer till sin mamma och informerar om läget – och 
får då också råd om hur han ska handla. Därefter verkar oron släppa så pass 
att han kan ägna sig åt spel tills mamman och systern kommer hem. 
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Texten kunde ha slutat där, men Ceylon påbörjar en ny episod om rädsla. 
Förklaringen till det är kanske att han under skrivandets gång kom på något 
ännu mer skrämmande, eller så vill han kanske helt enkelt producera en 
längre text. Långa texter tycks vara eftersträvansvärda bland yngre elever, 
och en vanlig strategi för att åstadkomma lång text är just att lägga till text 
på slutet (se t.ex. Ekvall 1997). 

Orienteringsfasen för den nya episoden har en viss negativ laddning efter-
som den utspelar sig på natten: ”och sen gick jag ut med mina kompisar då 
var det natt då gick jag hem”. (Det är dock möjligt att berättaren menar att 
det var mörkt eftersom han efter hemkomsten sätter sig att se på TV.) Då 
både orden ’natt’ eller ’mörker’ ofta förknippas med fara kan man se påstå-
endet att det var natt som ett implicit och negativt uttryck för Uppskattning. 
Berättelsen fortsätter med att berättarjaget upptäcker en person bakom sig 
och sin kompis (han tycks nu ha sällskap med bara en kamrat): ”Då ser jag 
någon bakom mig och en kompis”. Det kan tolkas som en komplikation – en 
plötslig upptäckt av en bakomvarande person. Det sägs dock inget om ut-
seende, ålder, kön etc. eller hur nära personen är. Det görs alltså få försök att 
övertyga läsaren om att det fanns fog för rädsla. Händelsen evalueras dock 
implicit genom att berättarjaget föreslår att de ska fly, uttryckt genom en 
direkt anföring i form av ett kort utrop: ”då sa jag spring hem” (jfr Folkeryd 
2006, s. 81). Det följs av ytterligare ett förslag om att de ska söka skydd i 
kompisens trappuppgång: ”jag sa vi är i din trappa”. 

Men komplikationen ökar; den bakomvarande personen följer efter. Detta 
evalueras inte explicit som en Bedömning, men underförstått beter sig per-
sonen bakom dem onormalt. Det föreligger således nu starkare fog för räds-
la. För det talar också ett explicit uttryck för Affekt: ”Då var jag rädd med 
min kompis”. Upplösningen följer så direkt och avslöjar att det var falskt 
alarm: ”det var en granne då gick jag hem och kollade jag på Teve”. Även i 
den andra episoden är argumenten föga utvecklade.  

Båda episoderna visar alltså att Ceylon tycks ha medvetenhet om behovet 
av argument, men han tycks inte lika medveten om att det krävs detaljer i 
form av uttryck för Uppskattning eller Bedömning för att övertyga läsaren 
om faran, eller så räcker hans språkbehärskning på svenska inte riktigt till för 
sådana beskrivningar. Ceylon använder till exempel få specifika substantiv 
och nästan bara allmänna verb som ’vara’, ’bli’, ’komma’, ’säga’. Han för-
litar sig i hög grad på att läsaren själv manar fram passande bilder och att 
läsaren accepterar att hans uttryck för Affekt har en giltig grund. På så vis 
kan han förefalla lättskrämd, men å andra sidan framträder han genom valet 
av episoder som en person med distans till sig själv särskilt genom andra epi-
sodens lite komiska slut, där den till synes förföljande personen överraskan-
de visar sig vara en granne. Dessutom lyckas han konstruera en bild av sig 
själv som ganska rådig, när han ger sin kompis räddningsförslag och på så 
vis intar ledarrollen. 
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Sammanfattningsvis uppvisar alla tre skribenterna en ganska god pragmatisk 
kompetens. Berättelserna har en poäng och låter ana att skribenterna också är 
medvetna om att de borde övertyga om att rädsla var befogad. Men de an-
vänder delvis olika strategier i argumentationen. Ahmed (som enligt min 
mening lyckas bäst) utnyttjar främst implicita uttryck för Uppskattning ge-
nom detaljer via specifika ord, som i ökande grad förstärker en negativ ut-
veckling, och successivt allt starkare övertygar om att det fanns fog för räds-
la innan upplösningen kommer. Boris verkar ha god insikt i att påståenden 
ska underbyggas med argument, men hans argument är främst av liknande 
slag som tesen, och utgörs av Uppskattning i form av Reaktion. Tesen att 
filmen är läskig underbyggs med argument som att rollfigurerna är läskiga. 
Hans ordförråd verkar inte riktigt räcka till, vilket också kan förklara att de-
taljer som stöder tesen är få. Det för med sig att läsaren inte själv kan värd-
era bevisvärdet. Ceylon tycks främst förlita sig på att läsaren accepterar 
uttryck för Affekt som giltig grund för rädsla och använder över huvud taget 
få uttryck för Bedömning och Uppskattning. Det kan delvis bero på att han 
tycks ha begränsad tillgång till mer specifika ord, delvis på omedvetenhet 
om behovet av argument. 

De tre skribenterna tycks också medvetna om möjligheten att konstruera 
en bild av sig själva som socialt kompetenta, men lyfter fram delvis olika 
sidor, vilket väl delvis hör samman med att de berättat om olika händelser. I 
Boris och Ceylons berättelse visar berättarjaget upp kloka ”räddningsstrate-
gier”, medan Ahmeds berättarjag snarare vinner sympati genom att han 
framställer sig som självrannsakande. Genom valet av episoder och redogör-
elsen för sina ageranden kan man utläsa en form av positiv Bedömning på ett 
mer övergripande plan. 

Övriga elevtexter 
De övriga berättelser som producerats i klassen följer också ganska väl bas-
strukturen med åtminstone tre någorlunda lätt avgränsningsbara faser i form 
av orientering, komplikation och upplösning. En del texter består av flera så-
dana episoder. Två texter avviker dock genom att de snarare utgör en upp-
räkning av vad skribenterna uppger sig vara rädda för. Kanske är förklaring-
en att skribenterna inte klarat att skriva en sammanhängande berättelse (jfr 
Hvenekilde 1986), men de kan också ha missförstått uppgiften. Visserligen 
framgår tydligt av instruktionen att uppgiften är att skriva en berättelse, men 
den påbjudna rubrik som skulle användas, Rädsla, kan ju faktiskt, i sin form 
av nominalfras, sägas inbjuda till en mer faktainriktad eller resonerande text. 

Ur samtliga berättelser går det att utläsa en poäng, en värdering av vad 
som kan utlösa rädsla, som nog de flesta läsare kan instämma i. I många 
texter utlöses rädsla av drömmar och filmtittande (liksom i Boris fall), vilket 
till stor del kan ha sin förklaring i de bilder som stimulansmaterialet inne- 
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höll. Andra elever återger att de blivit förföljda utomhus i mörker (som i 
Ceylons fall). En berättelse handlar om en brand. Men hur argumentationen 
förts varierar mellan olika texter. Vissa brister i argumentation verkar, lik-
som i Boris fall, höra samman med ett begränsat ordförråd. Uppenbart fel-
aktiga ordval, som ’begravning’ i stället för ’grav’, är dock rätt sällsynta. 
Sådana behöver heller inte nödvändigtvis störa argumentationen, åtminstone 
inte om läsaren själv kan tolka in rätt ord. Att många elever har ett begränsat 
ordförråd visar sig oftare genom att beskrivningar är ganska vaga. Till exem-
pel är uttrycket ”dörren hördes rätt så mycket” vagare än till exempel 
”dörren knarrade”, som nog också starkare ger associationer till skrämmande 
spökhistorier. Också bland substantiven och adjektiven dominerar allmänna 
ord. 

Berättelserna varierar också med avseende på hur eleverna, medvetet eller 
omedvetet, konstruerat berättarjagets identitet. I vissa berättelser är rollen 
som ”räddare” tydligt framskriven, men i andra framträder rollen som ”offer”. 
Berättarjagen framstår då som utsatta, särskilt när elever skriver om filmer 
de sett eller mardrömmar de upplevt. I det senare fallet blir själva uppvak-
nandet gärna räddningen, vilket implicerar att berättarjagen i vakna tillstånd 
har strategier för att gå vidare trots upplevd rädsla. Eftersom berättelserna 
lätt kan tolkas som självupplevda framstår eleverna som kapabla att hantera 
rädsla, vilket de nog också strävat efter. Pragmatiskt har de i det avseendet 
lyckats väl. 

Slutord med didaktiska reflektioner 
Sammantaget lyckas eleverna väl med att kronologiskt återge till synes själv-
upplevda berättelser. När det gäller att argumentera och evaluera i syfte att 
föra fram en poäng framträder däremot skillnader mellan dem. För en del 
elever tycks begränsningar i deras ordförråd försvåra för dem. Men svaga 
argument och få evalueringar kan också bero på viss omedvetenhet om de 
pragmatiska kraven, som nog snarast är kopplad till ålder och inte till språk-
behärskning. De krav jag diskuterat får nämligen sägas vara högt ställda och 
ingår inte, som tidigare nämnts, i bedömningsanvisningarna från skolverket 
(Hagberg-Persson m.fl. 2010). Men det faktum att eleverna ändå gör ansatser 
att argumentera och evaluera visar på kompetenser som kan lyftas fram. 
Elevernas ansatser talar också för att de skulle kunna vara redo för mer ex-
plicit undervisning och textanalytiska samtal om sådana aspekter. Lärarledda 
analyser av argumentation i berättelser skulle i nästa steg, i linje med den så 
kallade genrepedagogiken (se t.ex. Kuyumcu 2004), kunna bilda utgångs-
punkt för analys och produktion av andra, mer renodlat argumenterande gen-
rer. I anslutning till samtal om argumentation och evalueringar vid berätt-
ande kan också andra former för berättande lyftas fram som jämförelser (se 
t.ex. Martin och Rose 2008). Särskilt i flerspråkiga klassrum anses det vikt-
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igt att litteracitetsarbetet kännetecknas av mångfald, och ett led i en sådan 
strävan kan vara arbete med vad Cummins et Al. (2005) kallar ”identity 
text”. Det kan bland annat innebära att eleverna fullgör en och samma upp-
gift på både modersmålet och andraspråket, vilket kan höja modersmålets 
status. Om så eleverna i samband härmed också uppmuntras att jämföra sina 
båda texter kan viktiga insikter om deras språkliga kompetenser framträda 
och användas för utvecklandet av både ordförråd och fördjupad metaspråklig 
kompetens. 
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13 HK4: [ja
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        ingenting (.)
15 X:   mm
16 HK4: ja men- hh SKRATTAR [TILL
17 HK3: [de e ganska (.)intet (.)[sägande ändå
18 HK6: [typ sitter (.) å så=
19 HK5: =ja
20 HK4: ja jag kan också >eh eh bara (exempel) sitta<  
        i mitt kök å inte göra nånting bara sitta
21 HK5: mm (.) fi:ka kanske eller nåt[t (sånt)
22 HK4: [ja: (.) eller ty- typ sitta på rummet  
 å göra (.) nada (.)typ- eller liksom  
 typ tjejsnack
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Nyåret 2013 upphörde Institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet som egen enhet och gick upp i den ny- 
bildade Institutionen för svenska och flerspråkighet. Forskning 
och undervisning i svenska och övriga nordiska språk fortsätter  
i oförminskad omfattning, men skiftet har ändå gett anledning att 
blicka tillbaka på Nordiska språks historia som organisatorisk 
enhet, från tillsättningen av den första professuren 1928. I denna  
volym har samlats sjutton artiklar av lärare och forskare som har  
varit verksamma vid den gamla institutionen en längre tid. En  
inledning presenterar författarna och de olika fält av språkveten- 
skapen de har varit verksamma inom. Som helhet ger boken en 
bild av ämnets förändring över tid. 
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