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Förord 

Konferensserien Svenska språkets historia höll sin tolfte sammankomst i 
Stockholm 13–14 april 2012. Konferensens tema denna gång var Variation 
och förändring. Temat belystes ur olika perspektiv av fyra inbjudna plenar-
föreläsare: Lars-Gunnar Andersson (Göteborg), Lars-Olof Delsing (Lund), 
Karl G. Johansson (Oslo) och Mirja Saari (Helsingfors). De fyra plenar-
föreläsningarna inleder denna konferensvolym. Därtill hölls 22 sektions-
föredrag, varav 15 publiceras här. Konferensen samlade drygt 80 deltagare. 

Konferenstemat var brett: språkhistoria är i mycket just ett studium av hur 
språk varierar i tiden och förändras över tiden. En del bidrag rör den varia-
tion som uppstår när ett språk möter ett annat: dialekt möter standardspråk 
och skriftnorm, svenska möter (och utmanar) främmande språk som latin 
under renässansen och tyska under medeltiden. Andra bidrag rör tolkningen 
av variation eller egenheter hos en språkvarietet/dialekt: vad är novation och 
vad är arkaism i en ålderdomlig dialekt som älvdalska? hur uppstår en så 
speciell språkvarietet som teatersvenska? Frågor om ursprung kan också röra 
betydligt mindre enheter: enskilda fonem och stavningar, bundna morfem 
som den bestämda slutartikeln. Till sociolingvistiska frågor hör tilltal, från 
det artiga till det förolämpande. Textlingvistiska bidrag rör frågor kring hur 
texter hänger ihop i referentbindning och artikelbruk. Sammantaget åter-
speglar bidragen ett brett språkhistoriskt intresse: olika perioder, olika nivåer 
i språket, olika genrer, olika förändringsmekanismer … Vi ser fram emot 
nästa konferens, som hålls i Umeå i maj 2014! 

Vi riktar ett stort tack till Svenska Akademien för bidrag till konferensen 
och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien för bidrag till 
konferensen och tryckningen av denna volym. Tack också till konferensens 
organisationskommitté, med Ulrika Djärv och Inger Lindell i spetsen, till 
alla funktionärer som hjälpte till under konferensen, till de externa läsare 
som anlitades vid färdigställandet av denna volym, och till Pia Nordin, som 
stått för slutredigeringen av volymen.  

 

Maria Bylin, Cecilia Falk och Tomas Riad 
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Svensken om svenskan: om synen på variation 
och förändring 

Lars-Gunnar Andersson 

Inledning 
Till radioprogrammet Språket kommer det varje vecka mellan 100 och 200 
brev, och så har det varit under de 15 år som programmet sänts. Det innebär 
att jag måste ha läst över 75 000 brev.1 Många av dessa brev handlar om 
språkets variation och förändring, och då är det dagens variation och för-
ändring som de flesta undrar över. Breven handlar alltså snarare om dagens 
uttal av ä- och ö-vokalerna än om i-omljudet. Det är också, föga över-
raskande, så att många brev inte bara noterar en variation eller en förändring, 
utan påfallande ofta uttrycks också någon åsikt om den förändring man ser 
eller tycker sig se.  

Jag har inte gjort någon systematisk genomgång av alla breven. Jag 
kommer i stället att presentera min upplevelse och tolkning av vad breven 
har att säga om variation och förändring. Jag kommer också att illustrera en 
del resonemang med citat ur breven. Uppsatsen är snarare sociolingvistisk än 
språkhistorisk, och inom sociolingvistiken hör den i första hand hemma 
inom attitydforskningen. Och om vi ser på attityder som ett fenomen med tre 
sidor (en affektiv, en konativ och en kognitiv sida) så är uppsatsen ett försök 
att fånga den kognitiva sidan av attityderna (Garrett 2010).  

Det förvånar antagligen ingen när jag säger att fler brev uttrycker irrita-
tion och misstänksamhet mot iakttagna förändringar än glädje över dessa. 
Man skriver sällan att landet är på väg mot en bättre språklig framtid. Följan-
de fråga kan ses som ett tema i uppsatsen: Varför förändrar vi språket när 
alla tycks var emot språklig förändring?2  

                          
1 När jag skriver ”brev”, så menar jag naturligtvis både mejl och vanliga brev. I dag är säkert 
över 80 procent av breven just mejl. För 13 år sedan var förhållandet snarare det omvända. 
Detta säger en hel del om hur kommunikationens villkor förändrats på ett drygt decennium. 
2 Jag skriver ”förändrar vi” i aktiv form, för det är naturligtvis så det är, men den vanliga 
formuleringen i breven är i passiv form: språket förändras. Det är intressant i hur stor ut-
sträckning människor i sina språkliga resonemangen bortser ifrån de mänskliga aktörerna i 
den språkliga förändringen. 
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Låt mig också inledningsvis säga att breven tar upp frågor på alla språk-
liga nivåer. Det kan röra sig om uttal, ord och uttryck, ordbetydelse, ord-
bildning, fraseologi, grammatik och textuppbyggnad. Frågor om detaljer och 
enskildheter är betydligt vanligare än allmänna frågor. Man undrar alltså 
snarare hur det kommer sig att en del säger lös i stället för lyste än hur det 
går till när ett barn tillägnar sig sitt modersmål. Därmed inte sagt att det inte 
förekommer även stora och övergripande frågor. En detaljfråga formuleras 
på följande sätt: ”Hon är så påflugen. Är det hon som flyger på andra, eller 
blir hon ’påsprungen’ av andra?”. En sådan fråga är lättare att svara på än 
följande mer allmänt formulerade undran: ”Förr förekom det mycket kon-
junktiv i svenskan. Hur kan hela den språkbiten ha fallit bort?” Den senare 
frågan är även ovanlig på det sättet att den blickar långt bakåt i språkets 
historia. Jag ska väl också tillägga att brevskrivarna har varierande skolbak-
grund. En del har folk- eller grundskola, andra har akademisk språkveten-
skaplig examen.3 

Kärlek till språket 
Många brev vittnar om kärlek till modersmålet. Det kan vara omsorgen om 
språket, men det kan också vara något som visar sig i formuleringsglädje. 
Följande brev är ett ovanligt trevligt exempel på just detta.4  

Har just kommit hem från en skräckseglats med mitt skämt till svåger vid 
rodret och nu undrar jag: vilken betydelse ger ni ordet snedseglare? 

Irriterad svägerska i behov av genmäle 

Frågan är roligare än svaret, även om det går att ge ett vettigt svar med hjälp 
av SAOB. Ordet snedseglare användes ursprungligen om segelfartyg som 
inte hade råsegel utan hade seglen utmed masten snarare än mot masten. Det 
var alltså en typ av fartyg som kallades snedseglare, sedan kom ordet att an-
vändas om dem som seglade och så småningom om vem som helst som det 
gått illa för i livet. Det krävs antagligen att man är man och vuxen för att 
kvalificera sig för beteckningen, men det är inget krav att man varit på sjön. 
Frågor om ords betydelseförändring hör till de vanligaste (cirka 30 procent 
när jag räknade på ett hundratal frågor), men det är inte alltid de formuleras 
på det här lustfyllda sättet. 

                          
3 I boken Språket (Andersson & Ringarp 2007) finns cirka 400 brev från programmet med. 
Där ges alltså en fylligare bild av brevens karaktär än vad jag kan göra här. 
4 Jag citerar breven i originalutförande med undantag för små korrekturändringar och en del 
kursiveringar för att underlätta läsningen. 
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Följande brev lever också upp till högt ställda krav på språklig formu-
leringskonst, även om innehållet inte är koncentrerat till några få rader som i 
det förra brevet. 

Ända sedan jag lärde mig tala för snart 50 år sedan, har jag använt ordet vräk-
knut för två helt vanliga knutar i rad. Kärringknut är, om jag inte är felunder-
rättad, ett annat ord för samma sak. Så skrev jag ordet vräkknut i min ord-
behandlare och fick en markering att det var felstavat. Försökte då hitta ordet 
i flera ordböcker utan att lyckas. Har också hört med min gamle språkintres-
serade far, för jag kan ju inte finna honom helt oskyldig till de språkliga 
skavanker jag åsamkats i barndomen. Min far blev mäkta förvånad över att 
jag misslyckats med att finna detta självklara ord, men hans letande i sina 
ordböcker gav samma klena resultat. Så min fars och min fråga blir: är ordet 
vräkknut en lokal företeelse i Skaraborg 

Till min glädje hittade jag ordet vräkknut i Rietz dialektlexikon, där det dess-
utom var försett med områdesangivelsen ”vg.”, alltså Västergötland. Jag har 
många gånger häpnat över hur mycket detaljinformation Rietz har lyckats få 
med i sitt lexikon, och hur ofta den informationen stämmer med brevskriv-
arens geografiska bakgrund. 

Formler kontra fraser 
Otto Jespersen gör i Philosophy of Grammar en distinktion mellan formulas 
and free expressions. Jespersen illustrerar distinktionen med how do you do 
respektive John gave Mary an apple (Jespersen 1924:18 f.). I dag är den 
vanligaste beteckningen för det förra förmodligen formulaic language. Följ-
ande brev exemplifierar en fråga som just rör ett fast uttryck eller en formel. 

Jag var inne i en affär och ville veta vad klockan var. Jag frågade en yngling, 
kanske 20 år: ”Har du en riktig klocka?” Han förstod inte riktigt frågan, han 
hade väl aldrig hört någon säga så. Nu undrar jag: Är uttrycket ”Har du en 
riktig klocka” ett utdöende uttryck eller dialekt? Eller är det rent av något jag 
hittat på själv?  

Hur svarar man på en sådan fråga? Våra ordböcker är inte till hjälp; man får 
ingen hjälp under vare sig uppslagsordet riktig eller klocka. Uppställningar 
över ordspråk och talesätt, idiom eller bevingade ord ger ingen hjälp. Man 
får söka i sitt språkliga minne, och jag funderade på vad jag sa när jag var 
liten och behövde veta vad klockan var. Kanske sa jag: ”Vet tant vad en 
riktig klocka är?” eller ”Har tant en riktig klocka?”. Det lät bekant men jag 
var inte säker. En fundering i radion hjälper till. Efter en vecka hade vi ett 
femtiotal brev, varav en stor del bekräftade att uttrycket fanns (snarare än 
finns), men ännu fler ville ha det till en rättvis klocka snarare än en riktig 
klocka. Breven kom från flera olika håll i landet, men jag vågar inte påstå att 
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de två uttrycken är regionalt fördelade på något sätt, även om de naturligtvis 
kan vara det. Hur som helst, det är inte så här man i dag ställer en fråga om 
hur mycket klockan är.  

Ett annat ”formelbrev” är följande. 

När jag växte upp i Hammarkullen i Angered utanför Göteborg under 70- och 
80-talen hade vi en uppsjö ord och uttryck jag inte hört på andra ställen. Ett 
av dessa uttryck var den korta men ändå så uttrycksfulla meningen ”det kom-
mer kommas”. ”Det” hänvisar här till någon oförrätt talaren anser sig ha bliv-
it utsatt för, och meningen skall förstås ungefär som ”Det skall du få för”. 
[…] Jag har inte stött på denna konstruktion någon annan stans, och de män-
niskor jag provat den på har inte heller förstått den, om de inte har vuxit upp i 
Hammarkullen eller möjligen i någon annan del av Angered. Är uttrycket 
verkligen så lokalt?  

Jag läste brevet och kände inte alls igen uttrycket, men jag blev nyfiken och 
tog upp det i programmet. Brevskrivaren fick även telefonledes komma till 
tals i programmet. En vecka senare hade vi fått drygt 30 brev som bekräftade 
att det här uttrycket användes lite var stans i Göteborgsområdet (från Sten-
ungsund i norr till Åsa i söder och Alingsås i öster) mellan 1955 och 1990 på 
ett ungefär. Det fanns två varianter av uttrycket, både kommer kommas och 
ska kommas. Det är värt att notera att alla som hörde av sig och sade sig 
känna igen uttrycket hörde hemma i Göteborgsområdet.  

Det intressanta med de här två exemplen, riktig klocka och kommer kom-
mas är att de är knutna till speciella sociala situationer. Sådana här uttryck 
brukar inte fånga språkvetenskapens intresse. Ändå måste det finnas tusen-
tals uttryck av det här slaget, och inte minst har det funnits tusentals sådana 
här uttryck. De flesta försvinner i takt med att den situation som de hör ihop 
med försvinner, men en del med större generaliseringspotential fastnar i 
språket. Uttryck som hålla låda, gå av stapeln, kom igen och tusentals andra 
måste rimligtvis ha haft ett ursprung i konkreta sociala situationer och där-
ifrån spridit sig genom generaliseringar av olika slag – ofta står det ”över-
förd betydelse” i ordboken, i den mån det är ett uttryck som vinner insteg i 
ordböckerna 

Vad är det nu som gör att många människor engagerar sig i uttryck som 
riktig klocka och kommer kommas? Svaret är enkelt. De här uttrycken fram-
kallar minnet av de situationer där uttrycken användes. De fungerar som 
nostalgibiljetter, ungefär som att titta i ett fotografialbum eller att träffa gam-
la skolkamrater.  

Variation och förändring 
Begreppen variation och förändring hänger ihop med varandra. Det är väl 
axiomatiskt sant att förändring förutsätter variation. Jag vet inte vem som 
först sa detta, men det är en princip som ligger bakom all sociolingvistisk 
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forskning om språklig förändring. Den svensktalande befolkningen vaknar 
inte upp en dag och finner att det starka verbet simma–sam–summit blivit det 
svaga verbet simma–simmade–simmat. Under hela 1900-talet levde de två 
böjningsmönstren sida vid sida, och än i dag finns det starka mönstret hos en 
del (som regel äldre) språkbrukare. Förändringarna kan gå fort eller långsamt 
men det finns alltid en period av variation (rimligtvis både interindividuell 
och intraindividuell variation) mellan utgångsläget och slutresultatet. En re-
flektion som jag gjort mer än en gång är att när jag i programmet har sagt att 
ett visst ord eller en viss böjningsform troligen inte används längre, så brukar 
det komma protester. Och protesterna kommer naturligtvis inte från städerna 
utan från mindre samhällen i norr och söder. 

Omvändningen att variation förutsätter förändring är rimligtvis ingen 
hållbar princip. Vi kan mycket väl tänka oss att det finns stabil variation i en 
språkgemenskap. Växlingen mellan blev och vart, lyste och lös, mattor och 
matter, talade och tala skulle kunna vara exempel på variation som funnits 
länge och som inte nödvändigtvis kommer att leda till förändring. 

Jag hävdade tidigare att språklig förändring ofta betraktas med misstänk-
samhet av brevskrivarna. Följande brev exemplifierar detta. 

När jag lyssnar på programmet slår det mig hur illa jag tycker om ordet 
aktörer. När man pratar om aktörer på marknaden, då formligen kryper det i 
mig. Usch! För mig är en aktör någon som agerar på en teaterscen och inte 
någon av alla våra ”skumma typer” inom näringslivet, som helt plötsligt 
blivit aktörer. Kan ni hjälpa mig att i etern fördöma detta språkbruk?  

Det här brevet är lite ovanligt men på inget sätt unikt i att det inte bara ut-
trycker irritation över en förändring utan också kräver åtgärder av något slag. 
Det är dock något oklart hur ett offentligt fördömande av ordet aktör i någon 
annan betydelse än ’skådespelare’ skulle gå till. 

En del radiolyssnare anser att varje beskrivning av en förändring också 
ska förses med ett värdeomdöme. Om jag försökt förklara ett fenomen i 
termer av analogi (t.ex. uttalet stog i stället för stod), kan det komma ett 
ilsket brev som undrar varför vi accepterar uttalet stog. Man anar ett tanke-
mönster i stil med att det man talar om också är accepterat språkbruk, eller 
att vitsen med språkprogram är att tala om vad som är rätt och fel. 

Inställningen till variation är intressant. I det offentliga språkbruket är 
variation som regel av ondo. Ordet aktör ska ha sin gamla betydelse; ord 
som spendera, massiv och bekväm ska inte användas på nya sätt, ö-ljudet ska 
ha sina två varianter beroende på om det finns ett efterföljande r eller inte, 
acceptera ska inte uttalas asseptera o.s.v. 

Man kunde tänka sig att inställningen till variation generellt är skeptisk, 
men så är det inte. Det finns tillåten språklig variation. Lätt förenklat skulle 
man kunna säga att språklig variation inte bara är tillåten utan till och med 
till glädje om den förekommer hos barnbarn eller far- och morföräldrar. 
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Mitt lilla barnbarn Lina böjer verbet gå på sitt eget sätt: gå, gådde, gått. 
Gulligt, va? Det har fått mig att fundera på en inkonsekvens i språket. Varför 
böjs inte verben gå, få, nå, må, rå, så på samma sätt? 

Barn kan vara oväntat rationella när det gäller att konstruera nya ord. Särskilt 
märkvärdiga härvidlag kan naturligtvis barnbarn vara (tycker i alla fall en 
morfar). När Malin, snart tre år, går utan strumpor och skor så säger hon inte 
att hon går barfota utan badfota. När hon gör sig illa händer det att hon får ett 
blåmärke som enligt henne är ett blodmärke. 

Om jag t.ex. hjälpte henne (en farmor i Ådalen) att städa och frågade: ”Ska 
jag skaka den här trasmattan?” kunde hon svara: ”Nej, jag skok den nyss, så 
den är nyskeken.” Det för onekligen tankarna till engelskans böjning av 
shake. Kan det vara så, att vårt gemensamma germanska språkarv har levt 
kvar längre i dialekterna än i rikssvenskan? 

Under en middag med goda vänner frågade värdinnan om jag exmerade på-
fyllning i mitt glas. Ordet exmera hade jag inte hört förut och en diskussion 
om detta ord startade. Finns ordet eller ej? 

Frågorna eller funderingarna är av ganska olika slag. Den första om varför 
inte gå och nå böjs på samma sätt kan få ett enkelt svar eller ett mycket 
komplicerat svar. Det enkla svaret är att det finns både starka och svaga 
verb. Det blir värre om man ska förklara varför det finns både starka och 
svaga verb, såvida man inte nöjer sig med att säga att det ”alltid” har varit så. 
Böjningsformerna skok och skeken är fascinerande exempel på stark böjning 
av verbet skaka, som jag inte trodde skulle finnas kvar i landet. SAOB har en 
del belägg från äldre tid. Verbet exmera, till sist, är en folklig variant av det 
franska lånordet estimer ’uppskatta’ – ett bra exempel på det som brukar 
kallas pigfranska. Sammanfattningsvis: det är inte variationen i sig som 
skapar misstänksamhet utan det är variationen i det offentliga språkbruket. 

Ett språkriktighetsperspektiv 
Som vi har sett ovan finns det många brev som speglar den språkliga varia-
tion som finns i landet. Det finns en språklig verklighet utanför radions, 
tevens och dagstidningarnas värld. Men det finns också ett tydligt språk-
riktighetsperspektiv i många brev. Om man anlägger det perspektivet, kan 
man klassificera breven i följande tre kategorier.  

1) Säg mig vad som är rätt och fel: policy i plural, är det ju–ju eller ju–
desto som gäller, vår nya/nye utrikesminister, större än jag/mig.  

2) Jag vet vad som är rätt och fel men andra tycks inte veta det (spe-
ciellt inte journalister): ”I ekonomiekot eller något liknande är det en 
kvinna som talar om t.ex. New York-buschen (börsen). Det låter 
nästan störande när det blir många ’buscher’ i samma program.” 
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3) Frågor om språkets natur och struktur: ”Hur kan språket vara så 
olika i olika delar av landet?” 

Den tredje kategorin skulle naturligtvis kunna kallas ”resten”. I alla 
taxonomier av mänskligt beteende lär det finnas åtminstone en restkategori. 
Onekligen låter frasen ”språkets natur och struktur” lite pampigare än 
”resten”. Det intressanta i sammanhanget är de två första kategorierna. 
Många vill veta hur det ska vara – och det är nästan alltid en fråga om två 
alternativ som står emot varandra. Det önskade svaret är nog att man ska 
svara att det ena alternativet är rätt och det andra fel. Verkligheten är sällan 
så enkel, och ofta blir svaren uppbyggda efter mönstret ”å ena sidan, å andra 
sidan, handlar det om talspråk eller skriftspråk, handlar det om formellt eller 
informellt språkbruk”. Den här typen av resonemang som mynnar ut i 
villkorliga rekommendationer betraktas ofta med skepsis: språkmänniskor 
ska väl kunna säga hur det ska vara. Att i likhet med Språkriktighetsboken 
kvalificera acceptabilitetsomdömen utefter parametrar som tal–skrift och 
formellt–informellt är inte populärt hos alla: är det fel, så är det. 

Den andra typen av brev, alltså ”jag vet vad som är rätt och fel, men andra 
tycks inte veta det”, är ungefär lika vanlig som den första, och en del brev 
befinner sig mitt emellan. Påfallande ofta hänvisar man till något man lagt 
märke till i radio, teve eller någon dagstidning. Det betyder att journalister 
(ibland enskilda journalister, ibland hela yrkeskåren) ofta får kritik.5 Detta är 
knappast oväntat. För det första är det en yrkeskår med makt att påverka 
språket och som dessutom har betalt för att använda språket i tal och skrift. 
För det andra är det mycket enklare att lägga märke till språkliga detaljer när 
man utifrån observerar en kommunikationssituation. När man själv deltar 
måste man i första hand lyssna och fundera ut hur man ska reagera på det 
som sägs, och det blir inte så mycket tid över till att fundera över hur ä- och 
ö-ljuden låter. Men, och det är värt att påpeka, en del klarar av det också. 

Om vi tänker i språkriktighetstermer och går tillbaks till de tre typerna av 
brev jag nämnde ovan, så kan man vända på perspektivet och fråga sig vad 
det är för brev jag inte har fått. En typ av brev jag inte har fått skulle kunna 
kategoriseras på följande sätt: brevskrivaren uppmärksammar en förändring i 
språket och uttrycker sin tillfredsställelse med den här förändringen. Följ-
ande brev är ett brev som jag inte har fått, utan något jag hittat på själv.  

Jag har märkt att allt fler börjat säga och skriva det kommer bli bra i stället 
för det gamla det kommer att bli bra, som jag använde i skolan en gång i 

                          
5 Näst efter journalister är det lärare, speciellt svensklärare, som misstänksamheten riktar sig 
emot. Ibland kan också Svenska Akademien få kritik för att ”de inte tar sitt ansvar”. Även 
radioprogrammet Språket kan kritiseras för att inte ta sitt ansvar. Vad det innebär att ta sitt 
ansvar preciseras inte. Mycket sällan är en brevskrivare villig att själv ta på sig något ansvar 
för språkbruket i landet.  
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tiden. Det är så roligt att kommer att nu blivit det riktiga hjälpverbet kommer 
som mer liknar våra andra svenska hjälpverb. Hur kommer sådana här för-
bättringar till stånd? 

Det finns naturligtvis oändligt många möjliga brev som inte skickats till 
programmet, men det intressanta med det här exemplet är att vi genom åren 
fått ett par hundra brev som tar upp kommer att från motsatt håll: man lägger 
märke till att att försvinner och uttrycker sin irritation eller åtminstone för-
våning över detta. Det intressanta är alltså att de brev som påpekar att att 
försvinner uttrycker sitt missnöje med förändringen. Inget enda brev har 
motsatt ståndpunkt. Är det så att det bara är de som ogillar förändringen som 
lägger märke till den, eller är det så att det bara är de kritiska som finner det 
mödan värt att höra av sig? De båda förklaringarna kompletterar varandra 
och jag tror att de bidrar till sanningen båda två. 

Det finns i många fall ett samband mellan att lägga märke till en för-
ändring och att uttrycka sin irritation över den. Den bakomliggande ideo-
login kan enkelt beskrivas som att språket inte ska förändras, och den åsikten 
kan manifesteras på olika sätt. 

Platon och evolutionen 
Ett exempel som jag fäst mig vid extra utgick ifrån följande brev: ”Visst 
heter det medan och inte medans, vilket man hör ofta i både radio och teve”. 
Mitt svar baserades för det första på det att tal och skrift skiljer sig åt: dags-
tidningarna skriver i stort sett uteslutande medan, talspråket har gott om 
former på s, d.v.s. både medans och mens. Bloggtexter och chattspråk har en 
hel del mens och medans. För det andra utgick mitt svar ifrån SAOB:s artikel 
om medan, där det framgår att såväl medan som mens existerade på 1600-
talet. Även om inte medans nämns är det svårt att tro att inte också den 
mellanliggande formen måste ha existerat. Jag kunde alltså säga att den här 
växlingen funnits i svenskan i 400 år och att vi därför skulle kunna ha lite 
fördragsamhet med den. Dög den på Gustav II Adolfs tid, så kunde den väl 
duga också i dag. Jag minns inte precis hur orden föll, men något i den stilen 
var det. 

Nåväl, någon vecka därefter kom det ett brev formulerat på följande sätt: 
”Jag finner den här argumentationen mycket märklig. Om det är så att folk 
har sagt fel i 400 år, så är det väl på tiden att det blir rätt.” 

Vad svarar man på det? Jag tog det som självklart att förekomsten av 
något i 400 år är ett argument, för att inte säga bevis, för att fenomenet i 
fråga har hemortsrätt i vårt språk  

Brevet speglar, skulle jag säga, en platonsk inställning till språket. Det 
finns en idé om språket, om det svenska språket. Det ska vara på ett alldeles 
speciellt sätt och inte på något annat. Förmodligen är idén evig: så här har 
det svenska språket alltid varit, och så här ska det för evigt förbli. Jag med-
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ger att jag överdriver resonemanget en del (det blir tydligare så). Språk-
historisk forskning skulle väl i resonemangets följd bli en form av kriminal-
tekniska undersökningar: vilka brott har begåtts mot det korrekta uttalet, de 
riktiga ordböjningarna och de verkliga ordföljdsreglerna. Alla med någon 
språkhistorisk insikt vet att en platonsk språkfilosofi av det här slaget måste 
vara tokig. Språket förändras i dag, det förändrades förr och det kommer att 
förändras i framtiden. Jämför vi dagens tidningar med 1960-talets, ser vi att 
det har hänt en del. Jämför vi dagens lagtexter med 1300-talets, ser vi att 
väldigt mycket har hänt. 

Ingen med språkvetenskaplig bakgrund skulle ansluta sig till den ovan 
beskrivna platonska språkfilosofin. Men, hur är det egentligen? Är vi inte lite 
till mans anfäktade av språklig platonism? Om man ber ett antal slumpvis 
utvalda medborgare att ge exempel på ett tiotal språkförändringar som de 
lagt märke till de senaste åren, och sedan ber dem värdera dessa som för-
bättringar, försämringar eller blott och bart förändringar, så finns det en 
uppenbar tendens att försämringarna kommer att vara i majoritet. Det går bra 
att testa sig själv också. Vi kan alla i dag iaktta hur långa ä och ö får ett 
öppnare uttal. Jag har inte mött någon som applåderat den förändringen, inte 
heller bland kolleger. 

Om den folklingvistiska tron är att språkförändringar i stort sett alltid är 
språkförsämringar, kan man fråga sig sedan hur länge det varit på det viset. 
Ett svar i platonsk anda skulle vara att säga att språkförändringar alltid varit 
försämringar. En sådan åsikt stämmer väl överens med en idé om ett him-
melskt språkligt ursprung. En högre makt försåg mänskligheten med det 
verkliga, det sanna språket och sedan har människorna på olika sätt av-
lägsnat språket från sitt ursprung. En tanke av det här slaget passar ihop med 
Bibelns historia om språkets ursprung men knappast med idén att den 
mänskliga språkförmågan är en del av evolutionen, alltså att mänskligheten, 
eller det som blev mänskligheten, under de senaste 500 000 åren stegvis 
utvecklat språket till vad det är i dag – ett instrument för den mänskliga 
tanken som tillåter oss att flyga till månen och att skriva texter till melodi-
festivalen. 

Den gängse synen är att språkförmågans utveckling är en del av evolu-
tionen, men samtidigt bedömer många språkförändringar som försämringar. 
Hur hänger det här ihop? Jag tror att det är ganska enkelt. Vi tillägnar oss 
vårt modersmål i unga år och får därigenom en serie normföreställningar, 
alltså idéer om hur språket ska vara eller inte vara. Någon gång när tonåren 
och skolåren är över har vi etablerat de här normföreställningarna. Om man 
då ställer frågan sedan när språkliga förändringar är försämringar, borde 
svaret i mitt fall bli sedan 1968; det var nämligen då jag tog studenten. Det 
var då jag hade lärt mig hur språket skulle vara i tal och skrift. De som tog 
studenten eller slutade skolan 1958 eller 1948 sätter förstås gränsen vid en 
annan tidpunkt. Och de som tar studenten i år kommer att ha dagens språk 
som bas för sina normföreställningar. 
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Varför förändrar vi språket när vi är emot språklig 
förändring? 
Den beskrivning som jag givit i föregående avsnitt om den platonska inställ-
ningen till språket är, det medges, lite överdriven. Men huvudpoängen går 
förhoppningsvis fram. De flesta människor är kritiska till de språkliga för-
ändringar de observerar. Det blir utifrån ett sådant perspektiv klokt att fråga 
sig varför språket faktiskt förändras, eller rättare sagt varför vi förändrar 
språket. Följande brev illustrerar frågan på ett utmärkt sätt. 

Angående nya ord som ni tog upp i det senaste programmet har jag en tanke 
om ett ord som ofta förekommer i såväl radio som TV. När man beskriver en 
strid o.s.v. använder man ordet häftig, t.ex. en häftig strid. Häftig låter för 
mig positivt. I mitt tycke får det mera kraft om man säger en kraftig strid 
eller en massiv attack. Rätt eller fel? 

Jag vet inte hur gammal mannen som skrev brevet är, men en rimlig gissning 
är att han är född runt 1970. I så fall var han fem år 1975, och då hörde han 
kanske ordet häftig hundra gånger om dagen. Det var häftiga killar, häftiga 
tjejer, häftiga skor, häftiga tröjor, häftiga låtar o.s.v. Ordet häftig var ett ut-
präglat modeord på 1970-talet, och det var de yngre som ledde utvecklingen. 
En ung person som tillägnar sig språket vid den här tiden måste dra slut-
satsen att häftig betyder ’tuff, bra’. När man sedan blir äldre och hör fraser 
som ”häftig eldsvåda” och ”häftiga strider” i nyhetssändningarna, så är det 
något som inte stämmer. Ordet har fått en ny användning, en ny betydelse, 
och man undrar hur ett positivt laddat ord som häftig kan användas om 
negativa företeelser som eldsvådor och krig. Brevskrivaren har alltså en 
skeptisk syn på språkförändring, precis som en 30 år äldre person skulle 
kunna ha, men då med motsatt resultat, alltså att man är kritisk till den nya 
betydelsen ’tuff, bra’, eftersom man lärt sig att häftig betyder ’våldsam’. 

I den lexikografiska beskrivningen av ordet löser man problemet genom 
att lägga till den nya betydelsen vid sidan om den äldre. I Svensk ordbok 
(2009) gör man precis det och förser dessutom ordet med en skuggad in-
formationsruta med följande text. 

Betydelsen ’anslående, tuff’ av häftig har flera decennier på nacken men 
förekommer fortfarande mest i ungdomsspråk, och är i varje fall mycket 
vardaglig. När äldre personer använder ordet i den betydelsen tycks det ofta 
vara för att anspela på ungdomsspråk. 

Ordet grym kan beskrivas på ett sätt som påminner om häftig. Också i det 
fallet finns en äldre och en yngre betydelse som lever sida vid sida. För ord 
som rolig och hemsk är situationen annorlunda. Där har de äldre betyd-
elserna, rolig ’lugn’ och hemsk ’hemmavid’, fallit ur bruk. Hur det blir med 
häftig och grym kan vi inte veta. Men poängen är alltså att det här brevet om 
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häftig speglar hur språklig förändring alldeles utmärkt kan gå hand i hand 
med ovilja mot förändring. Det som krävs är att det finns en variation i 
språkbruket, i det här fallet att ungdomsspråket använder ordet på ett annat 
sätt än vuxenspråket. 

En andra förklaring till att språkförändring kan ske trots en ovilja mot 
förändring är att vi inte vet hur vi använder språket. Man kan ställa sig frågor 
som följande och jag tvivlar på att alla kan ge entydiga svar på alla frågorna. 

Talar du eller pratar du? 
Tar du beslut eller fattar du beslut? 
Vidtar du åtgärder eller gör du åtgärder? 
Har företaget vuxit eller har det växt?  
Har du givit eller gett bort boken? 
Säger du intressangt eller intressant? 
Är 15-åringar flickor och pojkar eller tjejer och killar? 
Diskuterar du hur ska ni göra eller diskuterar du hur ni ska göra?  

Den här listan skulle kunna göras mycket längre. Den intressanta i samman-
hanget är att de flesta svensktalande i dag använder former av verbet prata 
ibland och former av verbet tala ibland. Ingen människa torde vara kapabel 
att uppge sin fördelning mellan verbformerna. Min gissning är att många har 
en högre andel tala i skrift än i tal, och att de har en högre andel tala i mer 
formella talsituationer än i informella. Min gissning är också att många hade 
en högre andel tala för 25 år sedan än i dag, men ingen har väl räknat på det. 
Om det är så att mina gissningar här stämmer, kan man ju säga att vi deltar i 
en språkförändring utan att vara riktigt medvetna om det. Vad vi kan se 
genom att jämföra Språkbankens tidningskorpusar är att t.ex. presensformen 
pratar ökat från 20 per en miljon ord till cirka 80 mellan 60- och 70-talen 
och i dag. Under samma period sjunker antalet talar från 218 per en miljon 
ord 1965 till cirka 120 under de senaste 45 åren. Ur det makroperspektiv 
som Språkbanken (Korp) presenterar är det uppenbart vad som skett, men 
bakom dessa siffror från tidningstexter kan vi ana miljoner individers för-
ändring i fördelningen mellan tala och prata. 

Vad det gäller exempel som fatta/ta beslut och vidta/göra åtgärder kan 
det nog vara annorlunda. Här är det säkert många som konsekvent håller sig 
till endera varianten. Växlingen mellan supinumformerna vuxit och växt togs 
upp i ett brev där det hävdades att vuxit passade bäst när det handlade om 
människor medan växt passade bäst när man talade om växter och verk-
samheter. Flera lyssnare hävdade att de säger barnbarnet har vuxit rejält i år 
men buskarna har växt bra i år. Den här skillnaden mellan växt och vuxit 
noteras i Svensk ordbok (2009). Den här växlingen är alltså inte enbart 
beroende på stilnivå eller tal/skrift-variation utan också på betydelsen av 
ordet. En sådan komplikation finns även i växlingen mellan tala och prata. I 
ett brev hävdades att man ju inte kunde använda prata i betydelsen förmågan 
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att behärska ett språk. Enligt brevskrivaren kan man alltså säga hon kan tala 
italienska men inte hon kan prata italienska. Jag tyckte att det lät korrekt, 
men en snabb titt på nätet visar att många inte följer den principen; det vim-
lar av belägg på fraser som kan prata italienska. 

En tredje förklaring till att människor förändrar språket trots att de ogillar 
språkförändring är att de ser detaljer i språkbruket, inte de större mönstren. 
Jag nämnde tidigare växlingen kommer/kommer att. Det ena intressanta är 
alltså att jag har fått ett par hundra brev som med ogillande noterar att att 
försvinner i hjälpverbet kommer att, men inget enda som noterar bortfallet 
med tillfredsställelse. Det andra intressanta är att inget brev ser systemet 
bakom kommer/kommer att. Det finns ett försvinnande att i ett flertal andra 
fall, t.ex. efter börja, sluta, försöka, planera och våga. 

Man kan irritera sig över att någon säger dratt i stället för dragit, men 
nämner inte fall som tagit/tatt eller slagit/slått. Det typiska är alltså att man 
noterar en detalj i språket och uttrycker en åsikt om denna. Följande brev är 
ett utmärkt exempel på detaljseendet. 

Har upptäckt att det i Twitter har börjat finnas sammandragningar – kanske 
på grund av platsbristen, dock. ”Gillart” eller ”gillar’t” och liknande har jag 
sett. Ser rätt kul/användbart ut och jag kan tänka mig att själva använda det, 
men kanske inte i högtidliga sammanhang, förstås.  

Det här brevet noterar en nyhet i språket och uttrycker sitt gillande; det är 
följaktligen ett rätt ovanligt brev. Formen gillar’t är ingen språklig nyhet ut-
ifrån en grammatikers perspektiv. Detta är ett enklitiskt pronomen, och så-
dana är fortfarande vanliga i många svenska dialekter. Utifrån individens 
språkliga hemvist kan det naturligtvis vara något nytt, men då är det inte 
frågan om att introducera en ny typ av pronomen, utan det handlar bara om 
det fasta uttrycket gillar’t, som eventuellt också ska kopplas till den lilla 
rutan på exempelvis facebooksidor där man kan markera att man gillar 
något. Det finns för övrigt ett substantiv, en gilla–flera gillor, om dessa 
markeringar. ”Jag tog bort mina gillor” stod det i ett brev. Substantivet en 
gilla används, tror jag, enbart om knappar på facebook, inte om positiva 
värderingar i allmänhet, inte om omtyckta maträtter, poplåtar eller gram-
matiska teorier. Substantivet känsla har länge haft pluralen känslor, i dag har 
rädsla fått pluralen rädslor. Formerna gilla–gillor skulle kunna anslutas till 
den gruppen. 

En fjärde förklaring till att vi förändrar språket trots att vi ogillar språklig 
förändring är att vi anstränger oss att tala eller skriva vårdat, men det blir 
ändå galet. Många exempel i den här kategorin är hyperkorrektioner och 
folketymologier, och ibland kanske båda delarna. Här är några exempel: 
bergsäkragång (bärsärkagång), ett kokt stryk (kok stryk), spel för gallerian 
(galleriet), ytterliggare (ytterligare) och likväl som du (lika väl som du). En 
del av dessa har ett visst underhållningsvärde, och sökningar på nätet ger 



Lars-Gunnar Andersson 

23 

betydligt mer än enstaka träffar. Mitt favoritexempel är att bero på, som jag 
tipsades om i ett brev för några år sedan. Jag googlade frasen och nedan-
stående exempel kom upp på första sidan. I dag blir inte resultatet lika roligt, 
eftersom de första nätträffarna är metaspråkliga i den meningen att de disku-
terar frasen i stället för att använda den. I dag får man leta lite längre ner på 
sidorna för att hitta de äkta exemplen. 
 

(1) Att bero på häst. Jag undrar om jag kan få ta några fina bilder… 

(2) Att bero på tidigt tal. Min dotter sa idag… 

(3) Att bero på den där tjejfesten… 

(4) Att bero på bikinis så har jag bestämt mig att i år… 

(5) Att bero på fylle-SMS… 

(6) Det stavas inte ”att bero på”. Apropå! Man är väl inte mer än människa, 
är nog det ända jag kan säga. En människa med många uteblivna 
svenskalektioner. 

Detta är ett utmärkt exempel på en folketymologi. Talspråkets apropå ser 
väldigt konstigt ut i sin korrekta stavning. Om man inte har sett ordet i text 
tidigare, kan man bli misstänksam: apropå kan väl inte gärna vara korrekt 
svenska. Man letar då efter ett morfologiskt genomskinligt alternativ: att 
bero på ligger ganska nära till hands. Av allt att döma kan en sådan här 
variant få spridning på nätet. Om man som i dag får hundratals träffar på att 
bero på, så tror inte jag att varje exempel är en egenhändigt skapad folk-
etymologi. I många fall är det nog så att skribenten noterat att någon har 
skrivit så, och så tar man efter. Stavningen ytterliggare är också lättbegrip-
lig. En avgörande punkt i det fallet är att formen ytterligare är mycket van-
ligare än ytterlig. 

De vanligaste exemplen där man gör fel trots att man vill göra rätt är inte 
folketymologier utan fall där skriftspråk och stavning inte korresponderar 
med talspråket på ett enkelt sätt. Stavningen i stort sätt beror på att många 
svensktalande inte har någon uttalsskillnad mellan korta e och ä, och båda 
varianterna går att förstå (på det stora sättet, eller om man sett det i stort). I 
ska bli roligt och träffa er är problemet att såväl och som att ofta uttalas å. 
Betydelsemässigt kan kanske valet mellan att och och gå på ett ut; som andra 
grammatiska morfem har orden svag eller ingen referentiell betydelse. Ett 
likartat bekymmer har vi när talets dom ska skrivas de eller dem. Valet 
mellan och och att efter adjektiv som roligt, trevligt, spännande, urtrist 
o.s.v. är lätt att lägga märke till. Konstruktionen är mycket vanlig, och den 
inkluderar en stor mängd adjektiv. 
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Önskade och ibland medvetna förändringar 
Jag har haft som grundperspektiv i den här uppsatsen att vi förändrar språket 
trots att vi ogillar språklig förändring. Det finns emellertid förändringar som 
betraktas som önskvärda av en del språkbrukare. 

Det mest uppenbara exemplet år 2012 är diskussionen om pronomenet 
hen. Två läger har stått mot varandra, ett som önskar en språkförändring och 
ett som är emot. En del andra håller sig neutrala. Diskussionen har knappast 
handlat om det önskvärda i språkförändring i stort utan enbart om det här 
ordet. Ett liknande men mindre uppmärksammat fenomen är att en grupp 
språkbrukare utifrån ett genusperspektiv försöker lansera en som alternativ 
till man som ett allmänsyftande pronomen i subjektsform. På ordplanet finns 
det ganska många exempel på medvetna förslag till förändringar. Det kan 
vara ord som har med etnicitet att göra, t.ex. att ord som neger och zigenare 
ska undvikas. Ord som har att göra med funktionshinder att göra kan också 
nämnas, t.ex. rullstolsburen kontra rullstolsbunden. Här handlar det om 
språkförändringar som både är medvetna och önskvärda – inte önskade av 
alla men av många. 

Det finns också omedvetna önskvärda språkförändringar – tror jag. Det 
jag tänker på i första hand är läsuttal. Det är alldeles uppenbart att fler män-
niskor i dag säger till, vid, med, att, och och jag i stället för te, ve, mä, å, å 
och ja än för 25 och 50 år sedan. Listan kan göras längre. Utifrån de brev 
som kommer till programmet Språket tycks den dominerande åsikten vara att 
det stavningsnära uttalet är att föredra. Men det finns undantag. Jag minns ett 
brev där brevskrivaren irriterar sig över att så många nyhetsuppläsare uttalar 
och som åck i stället för å. Jag minns brevet därför att det var så ovanligt. 

Lånord är en intressant kategori i sammanhanget. Å ena sidan kommer det 
många brev som ondgör sig över lånord. Ännu har inget brev kommit som 
uttrycker en önskan om fler engelska lånord. Å andra sidan är det uppenbart 
att svenska språkbrukare ständigt lånar in nya engelska uttryck. Inte sällan 
kan man ana en princip som säger att vissa lånord är lämpliga och behövda 
(de som man själv använder, kanske) medan andra är onödiga. Inställningen 
till modeord har vissa likheter med inställningen till lånord. Snart sagt alla 
som använder uttrycket modeord ogillar dem, men innan man lagt märke till 
att ett uttryck är ett modeord kan det ha fått rejäl spridning. Att använda 
absolut som alternativ till ja i ett jakande svar är ett bra exempel på detta. 

Men det finns andra exempel som är intressantare men också mycket 
ovanligare. Jag tror att det var 2007 som jag tipsades om stavningen juh för 
ju. Jag sökte på nätet och bland de första träffarna fanns följande. 
 

(7) Hej alla, Är det bara jag som reagerar på att fler och fler stavar ju med ett 
h på slutet: juh? Verkar smittsamt om ni frågar mig...” 

(8) Har inte tid att vara sjuk juh. 
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(9) Haha, det fungerade juh..! 

(10) Hemma igen, o det känns juh bra *suck* ... Men tyvärr så tickar juh 
klockan på i en vidrig takt i detta land… 

Det intressanta här är att detta är medvetna felstavningar. Det är inte frågan 
om hyperkorrektioner eller folketymologier. Frågan är vad det är. Skribent-
erna har inte svårt att stava, och allt annat är skrivet på normal svenska, även 
om en nätspråksfiness som asteriskerna runt suck finns med. 

Jag tror att en rimlig tolkning av detta, eller en hypotes om vad som kom-
mer att ske, är att det utvecklas fler och nya skriftspråkliga varieteter i och 
med att skriftspråket används i dialog. Grunden är alltså att man i chatt och 
SMS använder skriftspråket i dialog. Ungdomar säger utan vidare att de 
pratat med någon när de i själva verket har utbytt skriftliga meddelanden. I 
talspråkliga dialoger utbyts inte bara ord utan också blickar och leenden, och 
en del ord markeras med tryck medan andra lämnas trycksvaga. I nättexter 
syns inte ett leende, men man kan skriva dit en smiley av lämpligt slag. 
Talets emfas går fint att uttrycka genom versaler och dubbelteckning: ”vi 
hade bara SÅÅ KUL!” Sådana exempel finns det mängder av, inte i dags-
tidningarna men väl på nätet. Att stava ju juh hör ihop med detta, men är, 
tror jag, ett lite mer avancerat exempel. Vitsen är att alla inte skriver så. Den 
som skriver så kan göra det för att markera att man tillhör just den grupp 
som skriver så. Språkliga gruppmarkörer finns det gott om, inte minst i ord-
valet, men här är det alltså stavningen som signalerar grupptillhörighet. 

Framtiden 
Vad vi kan se i förlängningen av dagens utveckling är en förändring av 
svenskt skriftspråk på så vis att det kommer att innefatta ett mycket större 
stilistiskt spektrum. Å ena sidan har vi det offentliga språkbruket i mass-
medierna, även om det i sig varierar stilistiskt från mer informella till det 
formella. Å andra sidan har vi det skriftspråk som figurerar i chatt, SMS, 
twitter och facebook. Det vore nästan svårbegripligt om inte detta språkbruk 
där skriftspråket används i dialog skulle skapa nya varieteter och nya (spe-
ciellt skriftspråkliga) språkgemenskaper – en typ av varieteter eller dialekter 
där isoglosserna inte går i det fysiska geografiska rummet utan någonstans i 
nätgeografin. 
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Stora katastrofen – med för- och efterskalv 
Om kasussammanfallet i fornsvenska 

Lars-Olof Delsing 

Abstract 
I denna uppsats gör jag två saker. För det första ger jag en kortfattad be-
skrivning över kasussammanfallet i fornsvenska. För det andra diskuterar jag 
orsakerna till kasussammanfallet. Jag identifierar två viktiga tidsperioder då 
kasussystemet förändras. Den första inträffar kring 1300 och den andra kring 
1450, åtminstone i Mälardalen. Jag kallar den första för Lilla katastrofen och 
den andra för Stora katastrofen. Jag kommer att visa att Lilla katastrofen 
innebär en förenkling. Framför allt förenklas tilldelningen av kasus på predi-
katens argument, men förenklingen sker även i nominalfrasen. Kasusanvänd-
ningen blir i stor utsträckning redundant. Jag visar också att Stora katastrof-
en innebär ett nästan fullständigt bortfall av alla kasusformer (utom på per-
sonliga pronomen). Jag undersöker också Stora katastrofens orsaker, och kan 
visa att den sker tidigast i Stockholmsområdet och Kalmar, och jag hävdar 
att den därmed främst bör sättas i samband med det stora inslaget av låg-
tyskar i dessa städer.  

1. Inledning 
Svenskan är ett av de många europeiska språk som förlorat sitt kasussystem. 
Sammanfallet är intressant nog i sig självt, men svenskan kan här också bi-
dra till att belysa fenomenet mera generellt, genom att den är ett av de få 
språk där kasussammanfallet är väl dokumenterat i textmaterialet. I de flesta 
språk är det nämligen inte så. I danskan sker exempelvis sammanfallet så tid-
igt att det inte i detalj kan studeras i texterna, och i norskan sker det så sent 
att man hinner byta till (kasuslös) danska innan det sker på allvar. I de rom-
anska språken sker kasussammanfallet innan man byter ut latinet mot folk-
språken som skriftspråk. Kasussammanfallet kan studeras i engelska, sven-
ska, och kanske också i holländska och bulgariska-makedonska, men sven-
skan utgör alltså en viktig pusselbit i detta sammanhang.  

Kasussammanfallet är ett område där det förekommer en hel del variation 
och det är en omfattande språkförändring, som omfattar böjningssystemet i 
alla de nominala ordklasserna. I en artikel av det här omfånget är det förstås 
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inte möjligt att ge en beskrivning av sammanfallet på detaljnivå, men jag 
hänvisar till tidigare forskning och ger mest exempel där mina påståenden är 
nya.  

Ett kasussystem kan försvagas paradigmatiskt eller syntagmatiskt. Vid 
paradigmatiskt sammanfall försvinner distinktioner mellan kasusformer. 
Detta kan tillskrivas antingen fonologiska förändringar eller morfologisk ut-
jämning (analogi). I (1) gör en ljudförändring, nämligen finalt r-bortfall, att 
två former eller flera faller samman.  
 

(1) mask. nom. plur.  armar > arma (= mask. ack. plur. = mask. gen. plur.) 

Morfologiskt sammanfall exemplifieras i (2), där vissa dialekter generali-
serar den gamla nominativformen, medan andra generaliserar den oblika 
formen.1 
 

(2)                 fsv Dialekt A Dialekt B 

nom. sing. hare hare hara 

obl. sing. hara hare hara 

Morfologiskt sammanfall kan förstås också vara rent lexikalt. Ett tydligt så-
dant exempel är när substantivet maþer tidigt blir man i nominativ, analogt 
med ackusativformen (dvs. ljudövergången nnr > þr upphävs p.g.a. morfo-
logisk analogi).  

Både fonologiskt och morfologiskt sammanfall påverkar paradigmets ut-
seende. En syntagmatisk försvagning däremot gör att en kasusform upphör 
att användas i en konstruktion, och ersätts av omarkerat kasus (nominativ, 
ackusativ eller grundform) eller prepositionsfras. Ett exempel på detta är när 
genitivens domän inskränks kraftigt i början av 1300-talet (se närmare 
nedan). Jag räknar också inskränkta ledföljdsmöjligheter i specifika kon-
struktioner till den paradigmatiska kasusförsvagningen. Detta är exempelvis 
fallet då friheten i placeringen av genitivattribut inskränks i början av 1300-
talet (se närmare nedan). 

Jag identifierar för fornsvenskans del två särskilt omvälvande perioder då 
kasus försvagas. Den första inträffar runt 1300 och den andra runt 1450 
(åtminstone i Mellansverige). Jag kallar den första för Lilla katastrofen; då 
sker en del paradigmatiska förändringar, men framför allt en rad syntagmat-
iska förändringar. Den senare förändringen innebär i princip att hela kasus-
systemet kollapsar. Jag kallar den för Stora katastrofen.2 

                          
1 Rikssvenskan är ett exempel på dialekt A, västerbottniskan ett exempel på dialekt B. 
2 Givetvis bör vi inte se språkförändringar som katastrofer. I min undervisning har jag dock 
märkt att mina studenter kommer ihåg beskrivningen mycket bättre om de har namn av denna 
typ på skeendena. Jag använder alltså termerna av pedagogiska skäl. 
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 I denna uppsats ska jag göra två saker. För det första ger jag en grov 
överblick över de viktigaste paradigmatiska och syntagmatiska kasusför-
svagningarna fram till och med Stora katastrofen. Jag kommer att visa att 
Lilla katastrofen innebär en förenkling av systemet som är så pass om-
fattande att kasus i stora delar blir redundant. För det andra undersöker jag 
den regionala variationen i kasusförsvagningen i samband med Stora kata-
strofen. Jag kommer att visa att kollapsen är tidigast i Stockholm, men att 
den också är relativt tidig i Kalmar. Detta sätter jag i samband med den stora 
lågtyska befolkningen i dessa två städer. 

2. Lilla katastrofen 
Kring 1300 sker en rad förändringar i fornsvenskans kasusbruk. Dateringen 
är givetvis mycket ungefärlig eftersom vi här i stor utsträckning får jämföra 
(delvis antikverat) lagspråk från 1200-talet med religiös prosa från 1300-
talet. Paradigmatiskt sker följande förändringar: 
 

– De pronominella dativformerna mær, þær och sær ersätts av ackusa-
tivformerna mik, þik och sik. 

– Best. form mask. nom. förlorar sitt -r-. Ordformer som konungren 
ersätts alltså med konungen. 

– Feminina o-stammar förlorar sitt -u i dat. sing. Ordformer som solu, 
siängu ersätts alltså med sol och siäng. 

– Genitivändelsen -ar/-a på starka feminina substantiv i singular för-
svinner.  

Den sistnämnda utjämningen är mindre känd.3 Därför ger jag här några 
exempel på genitivkontexter där det feminina substantivet saknar ändelse 
men där attribut eller koordinerade led har genitivböjning. De ändelselösa 
femininerna är fetstilta i exemplen. 
 

(3) til siæng halfræ (UL, ÄB III)  

(4) þy ær iak hær uærþær til virþning minna at ganga (ÖgL Vins. 13) 

(5) oc thinna släkt son (MBIA 263; MBIB har släkta) 

(6) Førsta arswæxt thinna iordh (MBIB 263) 

(7) for thessa minna brudh skuld (BU 1:14) 

(8) skapare hymyls oc jordh (Greg B 408) 

I samband med Lilla katastrofen sker också flera syntagmatiska reduktioner. 
Den tydligaste förändringen är att genitivens domän inskränks kraftigt, på så 

                          
3 Den nämns normalt inte i handböckerna (den saknas t.ex. hos Wessén 1958). Den noteras 
däremot i Ottelins (1905) undersökning av Codex Bureanus. 
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sätt att flera genitivkonstruktioner försvinner. Genitiv som styrs av verb, 
adjektiv och prepositioner försvinner (typerna illustreras i (9)–(11); se när-
mare Delsing 1991; Norde 1997: kap 4.5). 
 

(9) mista lifs, biþia kono þerra, afla barna, niuta þess 

(10) mikils värþer, diäfla fulder,  

(11) till konungsins, husa mellum, till sin 

Objekten till verb och adjektiv (som i (9) och (10)) ersätts med ackusativ 
eller prepositionsfras, medan rektionen vid till och mellum (som i (11)) 
normalt blir ackusativ.4  

I pseudopartitiva konstruktioner går innehållsattributet över till ackusativ 
eller samma kasus som huvudordet (eller till prepositionsfras: en låda med 
vin) (jfr Delsing 1991). Hit kan man också räkna konstruktioner med kvanti-
fierande nominal, som i (13)–(14); dessa försvinner i Lilla katastrofen. 
 

(12) þrea spän hvetis > þre spän hvete 

(13) tvænni tylptum næmdæ. mannæ (ÄVgL JB 16) 

(14) .xv. tusandh vtlænska manna (MBIB 291, MBIA har män) 

Härutöver ersätts också adverbiell genitiv med prepositionsfras. 
 

(15) þessa hems > i þesso heme 

Resultatet blir att genitiven i princip bara används som possessivattribut.5 
Dessa blir dessutom obligatoriskt framförställda vid denna tid, så att efter-
ställda genitiver praktiskt taget helt försvinner ur språket (se Delsing 1991 
samt Norde 1997: kap. 4.6). 

Även dativens domän inskränks något. Det gäller dels verb med s.k. in-
strumental dativ (se (16) nedan), dels verb med innehållsobjekt i dativ (se 
(17) nedan; jfr Wessén 1956:17, 21, samt Skrzypek 2005:96 f.).  
 

(16) kasta steni, riþa hästi, stiga fotum, hylia halmi 

(17) döia braþum döþi, fara köpfärþum 

                          
4 I viss mån bevaras dock genitivisk form vid preposition. Det gäller relativt ofta naket sub-
stantiv och personliga pronomen: till hafs, mellum sin. 
5 Några fall av kvantitativ och kvalitativ genitiv finner vi även efter 1300, både vid nominal 
och adjektiv: tväggia ara gamall, aldra quinna wänast, nokra handa konst. Dessa är belagda 
med några få kvantitativa uttryck: ara, alna och fota, eller allra vid superlativer, eller kva-
litativt med handa eller köns. Det är därmed svårt att avgöra när typen slutar att vara pro-
duktiv.  
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Dessa typer ersätts nu antingen med ackusativ eller med prepositionsfras, 
normalt med meþ. Eftersom meþ normalt styr dativ finns dativen ju kvar i 
dessa uttryck, men det viktiga är att verben inte längre delar ut dativ.  

Även de adverbiella dativerna (nokrum staþ, þässum lundum) försvinner 
nu och ersätts med prepositionsfras eller lexikaliseras som adverb. I yngre 
källor finner Skrzypek (2005:95 ff.) praktiskt taget endast sådana som kan 
tolkas som lexikaliserade adverb: fordom, lagom, stundom etc. 

Även vad gäller dativens placering finns en tydlig tendens att vissa typer 
får nya ordföljdsregler. För det första kan possessiv/relationell dativ stå efter 
sitt huvudord under 1200-talet, men i 1300-talstexterna tycks de bara före-
komma framför den preposition som styr huvudordet. I (18) ges exempel på 
äldre efterställda possessiva dativer och i (19) en äldre relationell dativ.  
 

(18) at iak ræþ eig fæ þit i hanþær þiuvi (ÄVgL ÞB 6) 

 Skiær tungu ör höfþi manni (ÄVgL OrbM) 

(19) i upbyriän þässäri bok (UL Pref.) 

Den relationella dativen till ord som byrian (jfr (19)) tycks försvinna, men 
till andra verbalsubstantiv och substantiv som betecknar oförytterlig egen-
dom (främst kroppsdelar) finner vi under 1300-talet dativen placerad före 
den preposition som styr huvudordet. Dativen är fetstilad i exemplen. 
 

(20) The bundu hanum hænder a bak (LegBil 245) 

 Oc somlike sätia honom thornkronona a howdhit (Bo 181) 

 Thu antwardhadhe thina modher iohanni j hænder (ST 130) 

(21) almoghanum til lagh ok ræt (MEL KB 6) 

 at tu se allom til hielp ok tröst/ ok ängom til skadha (KS 26) 

 han giordhe manga syndir mangom til dröuilsa (BU 4:23) 

I Pentateuchparafrasen (MBI) kan man finna efterställning vid kroppsdelar i 
handskriften MBIB (som normalt anses ha ett mer ålderdomligt språk; 
Thorell 1951) medan den äldre handskriften, MBIA, som kännetecknas av 
relativt stor självständighet gentemot originalet, har framförställning. 
 

(22) oc lagdhe ordh j mun honom owærdugom (MBIB 202) 

 oc lagdhe ordh honum i mun honum owärdhoghom (MBIA 261) 

Typen med framförställd possessor lever delvis kvar i modern svenska, men 
då begränsad till prepositionsfraser som fungerar som objektadverbial eller 
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predikativer. Här kan man alltså se henne i handen och motsvarande som en 
prepositionsfras med diskontinuerlig rektion.6 
 

(23) Lisa tog henne i handen 

 Evert ryckte honom i ärmen 

(24) Lisa kom/var sin granne till hjälp 

 Evert ligger sina föräldrar till last 

Dativa objekt till adjektiv tycks ha relativt fri placering visavi adjektivet i 
äldre tid, men efterställning verkar undvikas efter Lilla katastrofen.  
 

(25) Þe milda mø varþ grymum wreþ ok naþogh nøþstadom (LegBu 16) 

(26) Tha vardher hans gudh wredher hanom (LegBil 40) 

Bildstenianus har genomgåtts av en korrektor på 1400-talet, och exemplet i 
(26) har ändrats till hanom wredher. Även i andra texter från 1300-talet och 
senare är framförställning regel. 
 

(27) ok wardh hanum mykit hemelikin oc thäkkir (Järt 41) 

(28) oc var hänne vndirgifwin (Bo 61) 

Lilla katastrofen innebär alltså att genitivens domän inskränks så att den 
praktiskt taget endast återfinns på possessivattribut. Dessa blir också obliga-
toriskt framförställda. Dativen behålls i de allra flesta fall, men instrumental 
dativ och innehållsobjekt med dativ försvinner, och dessutom tycks flera 
dativtyper behöva stå före sitt huvudord (eller dess preposition).  

Det faktum att genitiven försvinner vid verb och att vissa typer av dativ 
försvinner vid verb tycks vara en del av ett större mönster. Båda typerna bi-
drar till att kasusmönstren för verb förenklas kraftigt. För att beskriva detta 
behöver vi använda distinktionen mellan strukturellt och lexikalt kasus 
(Holmberg 1986).  

Enkelt uttryckt bestäms strukturellt kasus av vilken position som nominal-
frasen står i; i subjektspositionen blir det nominativ och i objektspositionen 
blir det ackusativ. Kasus är alltså i princip förutsägbart utifrån strukturen. 
Lexikalt kasus bestäms däremot av det enskilda lexikala verbet. Framför allt 
är det dativ och genitiv som kan vara lexikala kasus, men enstaka verb hade 
också ackusativ som lexikalt kasus.  

I exempel (29) nedan illustreras hur ackusativen byts till nominativ, när 
verbet passiveras, precis som vi byter från objektsform till subjektsform på 
pronomen idag, då vi passiverar ett verb. 

                          
6 Någon gång kan possessorn stå till huvudord som inte är rektion i prepositionsfras: det var 
henne ett stort nöje att inviga utställningen.  
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(29) The tröstadho hona (De tröstade henne)  

  Hon vardh tröstadh (Hon tröstades/blev tröstad) 

Om verbet däremot tar dativ eller genitiv, så behålls detta kasus även i passiv 
sats i fornsvenskan (men inte i nusvenskan).  
 

(30) Vi hulpom henni (Vi hjälpte henne) 

 Henni vardh hulpit (Hon hjälptes/blev hjälpt) 

När jag nu går över till att beskriva hur verbens kasustilldelning förenklas i 
och med Lilla katastrofen blir distinktionen mellan strukturellt och lexikalt 
kasus viktig. 

Här ska jag beskriva kasustilldelningen utifrån en modell med tre tema-
tiska rollfamiljer. Framställningen är inspirerad av flera moderna beskriv-
ningar av argumentstruktur inom det generativa paradigmet, särskilt Platzack 
(2010: kap. 5). De tre rollfamiljerna är AKTOR (som innefattar främst 
ORSAK och AGENT), UPPLEVARE (som inkluderar UPPLEVARE, 
MÅL, MOTTAGARE, BENEFICIENT m.fl.) samt TEMA (som inkluderar 
TEMA/FÖREMÅL, PATIENT m.fl.). Fördelen med denna indelning är att 
det är mycket lättare att uppnå enighet om gränsdragningen mellan dessa tre 
rollfamiljer än mellan de mer preciserade rollerna. Den fångar också det 
faktum att det tycks vara ett universellt drag i världens språk att man högst 
har tre nominalfrasargument till ett predikat. Rent logiskt kan man ha åtta 
olika argumentstrukturer (rolluppsättningar), och dessa kombineras i tidig 
äldre fornsvenska med ett flertal olika kasusmönster.  

I figur 1 illustrerar jag dessa rolluppsättningar och kasusmönster med 
exempelverb. Lexikala kasus står i fetstil.7 Figuren är givetvis förenklad och 
bortser bland annat från satsformade argument och variation i transitivitet. 
Den ska läsas på följande sätt. Verbet giva tar tre argument: AKTOR-rollen 
tilldelas i fsv. nominativ, medan MÅL/MOTTAGRE får lexikal dativ och 
TEMA får (strukturell) ackusativ. Typerna 2–4 tar två argument, medan 
typerna 5–7 tar ett argument. Vad gäller typ 8 saknar den alltså riktiga argu-
ment. I ett språk utan subjektstvång, som fornsvenska, behöver inget argu-
ment sättas ut. 

De förändringar som sker i Lilla katastrofen innebär att alla genitiva ob-
jekt försvinner (typ 1, räna, typ 3, leta, samt typ 4, mista). Den innebär 
också de verb som tog dativ som TEMA försvinner (typ 3, kasta, och typ 4, 
 
 

                          
7 Det bör påpekas att Platzack (2010) på teoretiska grunder menar att verb av typ 5 och 8 inte 
finns i mänskliga språk. Han räknar dem till typ 7. Detta har dock mindre betydelse för argu-
mentationen här. Det ska också påpekas att verbet dröma ursprungligen hade lexikal acku-
sativ, men redan i Gutasagan finns dativ-nominativ. 
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  AKTOR UPPLEVARE TEMA 

1. giva Nom Dat Ack 

 räna Nom Ack Gen 

2. hiälpa Nom Dat – 

 trösta Nom Ack – 

3. äta Nom – Ack 

 kasta Nom – Dat 

 leta Nom – Gen 

4. fa – Nom Ack 

 dröma – Dat Nom 

 angra – Ack Nom 

 döia – Nom Dat 

 mista – Nom Gen 

5. arvoþa Nom – – 

6. frysa – Nom – 

 þörsta – Dat – 

7. falla – – Nom 

8. räghna – – – 

Figur 1. Kasusmönster före Lilla katastrofen 

döia). Även den lexikala ackusativen på UPPLEVARE (typ 1, räna) för-
svinner nu. Därmed renodlas systemet påtagligt. Det enda kvarvarande lexi-
kala kasuset blir därmed dativ, vilket påpekats av Falk.  

Att ersätta lexikal ackusativ med dativ och lexikal genitiv med strukturell 
ackusativ eller ett prepositionsuttryck visar en tendens att se dativ som det 
enda lexikala kasuset (Falk 1997:181). 

Det jag här vill tillföra är att detta är en del av en större bild där arbets-
fördelningen för kasusen blir entydigare. Figur 2 illustrerar situationen efter 
Lilla katastrofen. 

Det är alltså inte bara så att dativen blir det enda kvarvarande lexikala 
kasuset. Den blir också alltid förknippad med rollen UPPLEVARE. Därmed 
får också rollen TEMA alltid strukturellt kasus (nominativ eller ackusativ). 
Det hela kan uttryckas som i figur 3.8  

                          
8 Det högsta argumentet med strukturellt kasus får i detta system alltid nominativ. Det innebär 
att rollen AKTOR aldrig kan få strukturell ackusativ, utan alltid får strukturell nominativ.  
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  AKTOR UPPLEVARE TEMA 

1. giva Nom Dat Ack 

2. hiälpa Nom Dat – 

 trösta Nom Ack – 

3. äta Nom – Ack 

4. fa – Nom Ack 

 dröma – Dat Nom 

5. arvoþa Nom – – 

6. frysa – Nom – 

 þörsta – Dat – 

7. falla – – Nom 

8. räghna – – – 

Figur 2. Kasusmönster efter Lilla katastrofen 
 

 

 AKTOR UPPLEVARE TEMA 

Strukturellt kasus Nom Nom/Ack Nom/Ack 

Lexikalt kasus  Dat  

Figur 3. Strukturellt och lexikalt kasus efter Lilla katastrofen 

Även när predikatet utgörs av ett adjektiv renodlas systemet. Det är nu så 
att alla adjektiv tar lexikal dativ på sina objekt; strukturellt kasus finner vi 
aldrig på adjektivobjekt (vare sig före eller efter Lilla katastrofen), och de få 
genitiva objekten försvinner i och med Lilla katastrofen. 

Även inom nominalfrasen förenklas systemet. Possessivattribut står nu 
alltid i genitiv och det är alltid framförställt. Andra typer av genitiver i nomi-
nalfrasen är antingen försvunna eller på väg att lexikaliseras.9 

Även om jag inte i detalj diskuterat konstruktionerna, särskilt inte kvanti-
fierande och komparerande konstruktioner i adjektiv- och nominalfraser, vill 
jag ändå försöka summera Lilla katastrofen. Den innebär i stora drag att 
kasus har blivit redundant. Det finns nu bara ett lexikalt kasus till predikat, 
nämligen dativ, och det är i princip alltid förknippat med rollen UPP-
LEVARE. För övrigt finns bara strukturellt kasus och detta är, liksom 

                          
9 Vilken analys man ska ge de kvardröjande dativattributen (typen vara någon till hjälp; jfr 
(21)–(22) ovan) är jag osäker på. Måhända har de reanalyserats helt och hållet. Frasen står i 
alla fall aldrig inne i rektionen längre, och i alla händelser har de en koppling till huvudordets 
semantik som genitivattributen saknar. 
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tidigare, i princip alltid förutsägbart utifrån strukturen. Det högsta argument-
et med strukturellt kasus får nominativ, och finns det ett argument till med 
strukturellt kasus, så får det ackusativ. Genitiven är nu också redundant, 
eftersom den bara har en funktion, att fungera som possessivattribut, och 
dessa har dessutom en fast position. 

3. Mellan katastroferna 
Mellan ca 1300 och 1450 sker inga större förändringar. Paradigmatiskt 
finner vi att två ändelser vacklar något, nämligen nominativ -er på maskulina 
substantiv, och dativ -i/-e på maskulina och neutrala substantiv. Vi finner 
alltså ordformer som konung i stället för konunger och man i stället för 
manni. Dessa ändelser kan ibland saknas i texterna på ett till synes regellöst 
sätt, men de försvinner inte förrän i Stora katastrofen.10 Syntagmatiskt ser jag 
inga påtagliga inskränkningar i kasusanvändningen under den här tiden. 
Lexikalt bundna förändringar sker förstås. Bl.a. har Norde (1997:123 ff.) 
visat hur enstaka feminina substantiv börjar anta -s som genitivändelse, men 
det rör sig om en handfull lexem (se även Delsing 2002). 

Ovan har jag beskrivit kasussystemet som i stort sett redundant efter Lilla 
katastrofen. Det ska dock påpekas att det nog finns några fall där kasus fyller 
en viss funktion såtillvida att det ger extra information. Här presenterar jag 
två fall, men det kan möjligen finnas flera. Det första fallet gäller bitransitiva 
verb, där ju fornsvenskan kan ha objekten i vilken ordning som helst. Här 
hjälper kasusböjningen till för lyssnaren att avgöra vilket objekt som är 
direkt och vilket som är indirekt. I passiv sats bibehålls ju dativen, och även i 
dessa fall hjälper då kasus till att klargöra argumentens status. 
 

(31) Mässo diäknin presänteradhe thz biscopinom (Järt 82) 

(32) Thetta gifs engum vtan them som... (Järt 102) 

Friheten i ledföljd mellan direkt och indirekt objekt skapar dock inte 
oöverstigliga hinder eftersom man normalt kan skilja objekten åt med hjälp 
av semantiken, dvs. personobjekt är nästan alltid indirekt objekt, och sak-
objekt normalt direkt objekt.  

Det andra fallet där kasus ger hjälp åt lyssnaren gäller prepositioner med 
växling mellan ackusativ och dativ, beroende på om man avser befintlighet 
eller riktning. De vanliga prepositionerna i och a samt några till har denna 
fördelning, och här måste kasus sägas bidra till tolkningen. Jämför de två 
konstruerade fornsvenska exemplen i (33) och (34). 

 
 

                          
10 Intressant nog tycks vacklan mellan former med och utan dativ -i även förekomma i modern 
isländska och färöiska. 
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(33) Hon hopadhe i vatnet (ack. tolkas som riktning)  

(34) Hon hopadhe i vatneno (dat. tolkas som befintlighet) 

Idag kan (33) och (34) disambigueras med hjälp av partikelbetoning på (33), 
dvs. vi har funnit ett annat sätt att disambiguera dem på, nu när vi saknar 
kasus, men det finns förstås även andra disambigueringsmöjligheter i mod-
ern svenska.  

Ett kasussystem som är (i stort sett) redundant kan förstås leva vidare i 
princip hur länge som helst. Om språket är relativt opåverkat av yttre 
inflytande och inga större folkomflyttningar eller demografiska katastrofer 
sker, så kan språk säkert fortsätta med ett sådant system under lång tid. Min 
tro är att färöiskan är ett sådant språk. Färöiskan verkar ha genomgått något 
som liknar Lilla katastrofen, och dessutom har den tagit ett steg till: 
genitiven har i princip försvunnit som kasus ur språket. De norska och sven-
ska dativdialekterna visar också alla tecken på att ha genomgått Lilla kata-
strofen (och förlusten av genitiv), men de har varit mer utsatta för påverkan 
från angränsande kasuslösa dialekter, och från riksspråken. Dativen är nästan 
helt borta i de gamla svenska dativmålen, och den lever farligt även i de 
norska dativmålen. När en varietet har genomgått Lilla katastrofen, och kas-
us har blivit mer eller mindre redundant, är det lätt att förlora kasus, om 
varieteten blir utsatt för påverkan från kasuslösa varieteter. 

4. Stora katastrofen 
Under mitten av 1400-talet försvinner praktiskt taget all kasusböjning på 
substantiv, adjektiv och attributiva pronomen i Mälardalsområdet. De äldsta 
längre texter som praktiskt taget helt saknar kasus är Namnlös och Valentin 
och Didrik af Bern, vars original båda brukar knytas till 1450-talet. I dessa 
saknas normalt de gamla markörerna för nominativ och ackusativ (mask. 
sing. -er: präster respektive best. form fem. ack. sing. -a; solina och mask. 
sing. ack. -an på adjektiv: langan). Därutöver saknas dativändelser normalt, 
även om de någon gång kan förekomma. Mitt intryck är att dativen starkast 
lever kvar när den ska markera rollen UPPLEVARE, medan den har en 
mycket svagare position efter preposition.11  

Även genitiven förändras kraftigt vid denna period. Jag har tidigare 
argumenterat för att även genitiven försvinner som kasus vid denna tid, och 

                          
11 När UPPLEVARE står till upplevarverb, i bitransitiva konstruktioner, till adjektiv/particip 
eller nominal tycks dativ morfologi stå sig bättre. Här är några exempel med dativ morfologi 
från Olaus Petris krönika (skriven på 1530-talet). 

(i) så at konungenom begynte thet mishaga 
(ii) göra sinom affgudh offer 

(iii) Erchebiscop Oloff war korat til biscop konungenom oåtspordt  
(iv) enom partenom til forderff 
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att den övergår till att bli frasmarkör på samma sätt som i nutida svenska 
(Delsing 1991).12  

Vid 1450-talet ser vi flera tecken på ett modernt bruk av genitiven. De få 
fall där preposition fortfarande kunde styra genitiv ibland var vid personligt 
pronomen eller naket substantiv (jfr fotnot 4). Många nakna substantiv över-
lever (i lexikaliserade fraser), men personligt pronomen i genitiv efter till 
och mellum försvinner praktiskt taget helt (jfr Norde 1997:161 f.). Kongru-
ensböjningen inom nominalfrasen går i stort sett också förlorad. Dessutom är 
de första gruppgenitiverna som jag stött på från denna tid. 
 

(35) Swen i Kleffs tompt (StJb 1452) 

 Konung Didriks frände (Did 209; 1450-tal) 

 konungens aff danmarkx dotter (ProsKrön 237; 1457) 

 her jens falk oc fru birgittass dotther (Arvstv 12; hskr 1461)  

 the fatighas bannan (SVM C 232; hskr 1492) 

Min slutsats kan inte bli någon annan än att hela fyrkasussystemet faller 
samman vid en och samma tidpunkt, nämligen vid mitten av 1400-talet. Det 
ska dock påpekas att båda de första texterna som saknar kasus (Namnlös och 
Valentin och Didrik av Bern) kan knytas till Karl Knutssons kansli i 
Stockholm och att även de tidigaste exemplen på gruppgenitiv har Stock-
holmsproveniens. Man kan alltså undra över hur kasussammanfallet sprids 
geografiskt. Här nedan redovisar jag en undersökning av just detta.  

För att få ett mått på kasusanvändningen som är hanterbart har jag under-
sökt böjningen av reflexivt possessivt pronomen sin. Ett sådant val har flera 
fördelar. För det första är sin ett mycket frekvent ord som förekommer i alla 
texttyper, och det är relativt lätt att söka efter maskinellt (utan att man risk-
erar att få alltför många irrelevanta homonymer).13 Dessutom är böjningen av 
ordet konsekvent och formerna praktiskt taget aldrig tvetydiga mellan struk-
turellt och lexikalt kasus. Böjningen av ordet sin ges i figur 4. 

Nominativ och ackusativ är varandra mycket lika, och de ligger till grund 
för grundformerna i modern svenska. Genitiv och dativ (som är fetstilta i 
figur 4 ovan) avviker tydligt från dessa, och det är dessa två kasus som alltså 
tydligast markerar fyrkasussystemet. Jag har velat skapa en kasuskvot som 
mäter dessa former i förhållande till grundformen. Även här är ordet sin ett 
 

 
 

 

                          
12 Se Norde (1997, kap 2), som ger en utförlig beskrivning av skillnaden mellan genitiv som 
kasus och genitiv som frasmarkör. Hon kommer dock till en annan slutsats än jag om tid-
punkten för övergången. Jfr min argumentation i Delsing (2002). 
13 Jag har gått igenom beläggen och rensat ut det neutrala substantivet sin (gång). 
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 Singular Plural 

 M F N M F N 

N sin sin sit sine sina sin 

G sins sinna sins sinna sinna sinna 

D sinom sinne sino sinom sinom sinom 

A sin sina sit sina sina sin 

Figur 4. Böjningen av reflexivt possessivt pronomen sin i fsv 

gott val eftersom det praktiskt taget aldrig står i nominativ.14 Det innebär att 
genitiv- och dativformerna är överrepresenterade i de äldre texterna, och att 
övergången till grundform syns tydligare vid detta ord än vid andra. Min 
kasuskvot utgörs alltså av andelen genitiv- och dativformer av alla belägg på 
ordet. De belägg som inte är genitiv eller dativ borde vara ackusativ eller 
grundform, och när kaussystemet börjar vackla (dvs. när genitiv och dativ 
börjar ge vika) ska alltså kasuskvoten sjunka. 

För att övertyga mig om att kasuskvoten ger ett någorlunda konsekvent 
utslag även då fyrkasussystemet är fullt livskraftigt har jag undersökt såväl 
äldre som yngre fornsvenska texter. I tabell 1 ges kasuskvoten för några 
äldre fsv. texter. De är ordnade efter originalets tillkomstid, som här anges 
ungefärligt.  

Tabell 1. Kasuskvot baserad på former av sin för äldre fornsvenska texter 

Text Fsv. original Grundform Dat/Gen Dat/Gen % 

ÄVgL 1225 102 61 37,4 

YVgL 1285 187 109 36,8 

ÖgL 1285 201 192 48,9 

UL 1297 246 220 47,2 

SdmL 1327 216 185 46,1 

LegBu 1300 213 123 36,6 

MBIB 1330 755 462 38,0 

Av tabell 1 kan vi utläsa att alla undersökta texter har en kasuskvot 
mellan 35 och 50 %. Det finns dock en ganska tydlig skillnad så tillvida att 
västgötalagarna, Fornsvenska legendariet och Pentateuchparafrasen (MBIB) 
ligger lägre än Östgötalagen och Svealagarna. Jag är böjd att tro att detta är 
en regional skillnad. Pentateuchparafrasen uppvisar ju västgötska drag 
                          
14 Givetvis kan sin rent tekniskt stå i nominativ i satser där det står i en predikativ, t.ex. han är 
sin egen fiende, men såvitt jag kan se i mitt material finns inga sådana exempel alls. 
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(Thorell 1951:215), och Jansson (1934:238 ff.) pekar på blandingen av öst-
götskt och västgötskt i Fornsvenska legendariet.15  

När det gäller yngre fornsvenska kan vi bättre skilja på texter med olika 
proveniens. Jag har skilt ut texter från tre områden: Östergötland, Finland 
och Mälardalen. Bredden är givetvis begränsad; Östergötland representeras 
av Vadstenalitteratur samt det s.k. Linköpingslegendariet. De finländska 
texterna har alla anknytning till Nådendals kloster. Mälardalen representeras 
av olika Stockholmstexter samt Erikslegenden som troligen är tillkommen i 
Uppsala. Härutöver har jag också excerperat Kalmar stads tänkebok och 
Hand A av Olaus Petris krönika som får representera Örebro.16 Genrefördel-
ningen mellan de olika områdena är ojämn, men genre tycks inte vara sär-
skilt relevant för kasuskvoten. I tabell 1 är det relativt stora skillnader mellan 
lagarna, och jag menar alltså att de regional skillnaderna är mera relevanta. I 
det yngre fornsvenska materialet nedan dominerar den religiösa prosan stort. 
Det är egentligen bara Stockholmstexterna som representerar även andra 
genrer. Här samvarierar dock inte kasuskvoten med genre. Vi börjar med 
Östergötland. 

Tabell 2. Kasuskvot baserad på former av sin för yfsv. texter från 
Östergötland 

Text Fsv. original Grundform Dat/Gen Dat/Gen % 

Järt 1385 196 146 42,7 

Greg 1385 46 94 67,1 

BU (1–3) 1385 432 385 47,1 

MPI 1400 198 172 47,2 

ST 1425 947 607 39,1 

Regl 1480 115 92 44,4 

Link-NR 1490 417 176 29,7 

Tabell 2 visar att de östgötska texterna har en kasuskvot på mellan 40 och 
50 %, med två tydliga undantag. Sagan om Gregorius av Armenien ligger 
mycket högre (67 %); det är den kortaste texten och jag kan inte ge någon 
                          
15 Man stöter bland annat på af och meþ följt av ackusativ i västgötalagarna, och utan att ha 
undersökt saken i detalj ska jag tills vidare anta att det är den typen av variation som orsakar 
skillnaderna i tabell 1, dvs att texter med västgötadrag har lägre kasuskvot. MBIA har något 
högre kvot än MBIB: 39,9. Thorell (1951:214) menar att A-handskriftens skrivare ska sökas i 
”Mälartrakten, sannolikt i östra Västmanland” och att B-handskriftens skriverska kan ha varit 
från Småland. Den förra är friare i förhållande till den västgötska förlagan, och om hypotesen 
att kasuskvoten är lägre i Västergötland är riktig, så är det vad man skulle förvänta sig att den 
(östliga) skrivare som är friare i förhållande till förlagan bör ha något högre kasuskvot.  
16 Kalmar stads tänkebok har excerperats manuellt. Alla övriga texter har excerperats med 
hjälp av de maskinläsbara texterna på Fornsvenska textbanken. 
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god förklaring till varför den skulle ha mer kasusböjning. Det andra tydliga 
undantaget är den yngsta texten, Nils Ragvaldis legendöversättningar i Lin-
köpingslegendariet. Det visar förmodligen på ett begynnande kasussamman-
fall, men jag tolkar det så att detta kommer relativt sent till Östergötland och 
att det inte slår igenom ordentligt förrän efter 1500. 

Texter med finländsk proveniens redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Kasuskvot baserad på former av sin för yfsv. texter från Finland 

Text Fsv. original Grundform Dat/Gen Dat/Gen % 

Ansgar 1450 162 165 50,5 

Barlaam 1450 189 132 42,2 

SVM B 1470 73 53 47,1 

MP5 1475 577 456 44,1 

SK 1480 93 57 38,0 

Lucidarius 1485 172 84 32,8 

Katarina  1495 160 116 45,3 

De finländska texterna är alla från 1450 eller yngre. De visar dock inte på 
någon större kasusreduktion. De tre yngsta, Själens Kloster (SK), Lucidarius 
och legenden om Katarina av Sverige är alla skrivna/översatta av Jöns 
Budde. I två av hans texter sjunker kasuskvoten något under 40 % men man 
måste ändå sammanfatta det så att kasussammanfallet väsentligen tillhör 
tiden efter 1500.  

Annorlunda förhåller det sig med texterna från Mälardalen, som illu-
streras i tabell 4. 

Tabell 4. Kasuskvot baserad på former av sin för yfsv. texter från 
Mälardalen 

Text Fsv. original Grundform Dat/Gen Dat/Gen % 

SVM A 1390 142 39 21,5 

Erik 1420 112 15 11,8 

Val 1450 161 5 3,0 

Pros Krön 1455 34 8 19,0 

Didrik hand A 1460 604 10 1,6 

Didrik hand B 1460 243 12 4,7 

Troja 1529 719 40 5,3 

Tabell 4 visar att alla Stockholmstexter ligger på en låg nivå, alla ligger 
under 40, ja även under 25 %. I Val och Didrik från 1450-talet är kvoten 
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under 10 %. Samma sak gäller Historia Trojana från 1529. Det tycks alltså 
som om kasussammanfallet börjar i Stockholm. 

Som jämförelsematerial har jag också excerperat 1400-talstexterna från 
Kalmar stads tänkebok17 samt hand A av Olaus Petris krönika. Olaus Petri 
var bördig från Örebro och skrev merparten av sin krönika under 1530-talet.  

Tabell 5. Kasuskvot baserad på former av sin för Kalmar stads TB och 
Olaus Petris krönika 

Text Original Grundform Dat/Gen Dat/Gen % 

Kalmar TB 1402–1446 65 48 42,5 

Kalmar TB 1474–1493 55 6 9,8 

OPK (Örebro) 1530-tal 357 59 14,2 

Tabell 5 visar att Kalmar har ett tidigt kasussammanfall, om än inte lika 
tidigt som i Stockholm. Mot slutet av 1400-talet har kvoten fallit under 
10 %, långt under kvoten för Östergötland och Finland under samma period. 
Tabellen visar också att kvoten är låg i Olaus Petris krönika (som vi här lite 
förenklat tillskriver Örebro), men denna text är yngre än alla de andra, och 
kvoten ligger över 10 % fortfarande 80 år efter att den sjunkit under 10 % i 
Stockholm och även betydligt senare än den sjunkit till under 10 % i Kalmar.  

Slutsatsen måste bli att kasussammanfallet är tidigast i Stockholm, och att 
Kalmar kommer sedan (av de undersökta områdena). Vad Stockholm och 
Kalmar har gemensamt är givetvis att båda var Hansastäder.18 Sammanfallet 
är senare i Örebro, Finland och Östergötland, men här är mitt material inte 
tillräckligt för att säga i vilken ordning kasussystemet faller. 

Vi vet från Magnus Erikssons Stadslag (KgB2) att man fördelade borg-
mästarposterna och rådmansposterna jämnt mellan svenskar och tyskar i 
Stockholm. Dessutom uppges att tyskhet och svenskhet ska räknas på fäder-
net oavsett moderns etnicitet, vilket antyder att det var någorlunda vanligt 
med giftermål mellan svenskar och tyskar. I lagen preciseras också att man 
kvittar ut tyskar, om svenskar är frånvarande, men inte motsatsen: ”oc fylles 
aldre thydzske fore swenskan, æn aa them brister”. Av detta kan vi utläsa en 
rädsla för att tyskarna skulle komma i majoritet, och indirekt alltså att tysk-
arna var många i Stockholm. 

Dessutom kan vi anta att tvåspråkigheten måste ha varit utbredd. Tysk-
arna hade säkert problem med det svenska kasussystemet (trots att de själva 
hade ett fyrkasussystem). Min hypotes är att andraspråksinlärningen leder till 
förenklad morfologi som genom giftermålen mellan grupperna kan sprida sig 
till de yngre generationerna. Jag föreställer mig att en liknande utveckling 

                          
17 Det saknas texter mellan 1447 och 1473 i Kalmar stads tänkebok. 
18 För den tredje hansastaden, Visby, har vi dessvärre inga bra texter. 
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något senare tar fart i Kalmar, delvis med inflytande från Stockholmvarie-
teten. 

I övriga Sverige kommer Stockholmsspråkets prestige och inflytande på 
standardspråket sakta men säkert att få fyrkasussystemet på fall. Sist når 
utvecklingen till Norrbotten, Dalarna och Jämtland på 1900-talet. 

5. Sammanfattande diskussion 
I denna uppsats har jag för det första gett en grov översikt över hur kasus-
systemet i svenskan försvagas. Jag har identifierat två skeden då samman-
fallet varit som mest påtagligt. Kring 1300 inträffar det jag kallar Lilla 
katastrofen. Den innebär vissa paradigmatiska reduktioner, men framför allt 
innebär den syntagmatiska förändringar som medför att predikatens kasus-
tilldelning förenklas och att kasus i stora delar blir förutsägbart utifrån en-
skilda predikat och de semantiska roller som de delar ut. Genitiv och acku-
sativ försvinner som lexikala kasus och det kvarvarande lexikala kasuset, 
dativ, knyts hårt till rollen UPPLEVARE. Genitivens domän inskränks kraf-
tigt så att den praktiskt taget bara används som possessivattribut, vilka dess-
utom får fast ordställning; de blir obligatoriskt framförställda. 

På detta sätt blir kasussystemet i stora delar redundant, även om jag pekat 
på två fall där kasus fortfarande kan fylla en viss disambiguerande funktion. 
Ett sådant redundant system, menar jag, kan i princip leva vidare hur länge 
som helst, förutsatt att språksamfundet inte drabbas av omfattande omflytt-
ning eller yttre påverkan. Jag menar dock att kasussystemet måste göras i 
stort sett redundant innan det kan falla. Lilla katastrofen i svenskan är ett 
exempel på hur ett kasussystem kan göras i stort sett redundant, men jag vill 
poängtera att det skulle kunna ske på andra vägar. Vad som är tydligt är att 
isländskan inte har gått igenom Lilla katastrofen och att kasus därför är 
starkt i isländska. 

Det har föreslagits att digerdöden skulle vara ett incitament för kasus-
sammanfallet i svenska (Johansson 1997), men jag menar att detta är mindre 
troligt, eftersom incitamentet främst skulle bestå i att föräldralösa barn 
flyttas till andra trakter och delvis får annan input av sina nya uppfostrare. 
Ett sådant scenario borde innebära att vi skulle se tendenser till kasusför-
svagning redan några årtionden efter digerdöden, låt säga när de första 
barnen börjar skriva på 1370- eller 1380-talen. Det skulle också innebära att 
situationen skulle vara rätt likartad i olika tätbebyggda områden, som t.ex. 
Mälardalen och Östergötland – jag förutsätter att dödstalen var ungefär jäm-
förbara i områden med likartad befolkningstäthet. De undersökningar som 
jag redovisat i denna uppsats visar inga så tidiga tecken på kasusförsvagning 
(som 1370- eller 1380-talen), och de visar också en mycket olikartad utveck-
ling i Mälardalen och Östergötland. Jag tror alltså att främmande inflytande 
är en mycket bättre förklaringsgrund.  
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I min uppsats har jag skapat en metod för att mäta kasussammanfallet, 
vilken består i en kasuskvot, som mäts i andelen dativ- och genitivformer av 
det frekventa pronomenet sin. Undersökningen visar att kasussammanfallet 
är tidigast i Stockholm (där kvoten sjunker till under 10 % på 1450-talet). 
Därefter kommer Kalmar (där kvoten sjunker till under 10 % under sista 
fjärdedelen av 1400-talet). I övriga områden som kunnat undersökas sjunker 
kvoten till under 10 % först under 1500-talet, eller möjligen senare. Jag 
menar att den tidiga utvecklingen i Stockholm och Kalmar tydligt pekar på 
att kasussammanfallet ska sättas i samband med det stora lågtyska inslaget i 
just dessa två städer. 

Excerperade texter 
Kalmar stads tänkebok har excerperats manuellt. Alla övriga texter har excerperats 
maskinellt efter Fornsvenska textbanken (http://project2.sol. lu.se/fornsvenska/). 
Utgåvorna förkortas här SSGL (Samling af Sveriges Gamla Lagar) och SSFS (Sam-
lingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet). 
 

Ansgar Legenden om Ansgar (SSFS 34). Hskr (Nådendals klosterbok) över-
lämnades 1442 till Nådendals kloster. Originalet kan antas vara 
tillkommet något dessförinnan. 

Barlaam Barlaam och Josaphat (SSFS 28). Hskr (Nådendals klosterbok) över-
lämnades 1442 till Nådendals kloster. Originalet kan antas vara till-
kommet något dessförinnan. 

BU Birgittas uppenbarelser, bok 1–3 (SSFS 9:1). Originalet från slutet av 
1300-talet, hskr från mitten av 1400-talet. 

Erik Legenden om Erik den helige A (SSFS 7:3). Hskr är odaterad, men 
språket pekar mot första halvan av 1400-talet. 

Didrik Sagan om Didrik af Bern (SSFS 10). Originalet tros vara tillkommet 
på 1450-talet, och handskriften med dess två händer anses vara till-
kommen i början av 1500-talet. 

Greg Legenden om Gregorius av Armenien (SSFS 15). Original från slutet 
av 1300-talet, hskr från ca 1420. 

Järt Järteckensboken (SSFS 22). Codex Oxenstiernianus från 1385, medan 
originalet förmodligen är något äldre.  

Kalmar TB Kalmar Stads tänkebok (SSFS 57). De svenskspråkiga notiserna från 
1402–1493 har excerperats. Notiser från 1447–1473 saknas. 

Katarina  Katarina av Sverige (SSFS 7:3). Originalhandskrift av Jöns Budde 
från 1480–1491. 

LegBu Fornsvenska legendariet (SSFS 7:1–2). Original från 1276–1307. 
Codex Bureanus från ca 1350 omfattar en tredjedel av hela legend-
ariets text. 

Link-NR Linköpingslegendariet (SFSS 7:1–3). Nils Ragvaldis översättning av 
15 legender i det s.k. Linköpingslegendariet. Original från slutet av 
1400-talet, hskr från 1526. 

Lucidarius Lucidarius (SSFS 33). Originalhandskrift av Jöns Budde från 1480–
1491. 
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MB1B Pentateuchparafrasen (=Fem Moseböcker på fornsvenska; SSFS 60). 
Originalet dateras normalt till 1330-talet. Den yngre handskriften 
(MBIB) som här har excerperats är från 1526. 

MP1 Den äldsta postillan (SSFS 23:1). Originalet tillkommet kring 1400, 
hskr från början av 1400-talet. 

MP5 Medeltidspostilla 5 (SFSS 23:5). Hskr från andra hälften av 1400-
talet. Oklart om originalet är äldre. 

OPK Olaus Petris krönika (Jöran Sahlgren 1917: Samlade Skrifter af Olav-
us Petri, Fjärde bandet, Utgifna af Sveriges Kristliga Studentrörelses 
förlag under redaktion av Bengt Hesselman, Uppsala 1917). Original 
från 1530- och början av 1540-talet.  

Regl Klosterregler (Constitutiones SFSS:5). Original och hskr från andra 
halvan av 1400-talet.  

SdmL Södermannalagen (SSGL 4). Original från 1327, hskr från ca 1330. 
SK Själens kloster (SSFS 20). Originalet från slutet av 1400-talet, hskr 

från början av 1500-talet. 
ST Själens tröst (SSFS 59). Originalet troligen från 1420-talet, hskr från 

ca 1430. 
SVM A Sju vise mästare A (SSFS 28). Hskr från 1430-talet, original troligen 

från slutet av 1300-talet. 
SVM B Sju vise mästare B (SSFS 28). Hskr (Nådendals klosterbok) över-

lämnades 1442 till Nådendals kloster. Denna text är inskriven i hand-
skriften senare, under andra hälften av 1400-talet, och utgör en yngre 
översättning än SVM A. 

Troja Historia Trojana (SSFS 29). Originalhandskrift 1529.  
UL Upplandslagen (SSGL 3). Original från 1297, hskr från mitten av 

1300-talet. 
Val Namnlös och Valentin (SSFS 52). Originalet anses komma från 1450-

talet och hskr är daterad till 1457. 
YVgL Yngre Västgötalagen (SSGL 1). Original från slutet av 1200-talet, 

hskr från ca 1350.  
ÄVgL Äldre Västgötalagen (SSGL 1). Original från ca 1225, hskr från 1280-

talet.  
ÖgL Östgötalagen (SSGL 2). Original från 1280-talet, hskr från mitten av 

1300-talet. 

Litteratur 
Delsing, L-O 1991. Om genitivens utveckling i svenskan. I: S-G Malmgren & B. 

Ralph (utg.) Studier i svensk språkhistoria 2. S. 12–30. [Nordistica Gothoburg-
ensia 14.] Göteborg. 

Delsing, L-O 2002. Svenskt foge-s. I: G. Harling-Kranck & H. Lehti Eklund (red.) 
Studier i svensk språkhistoria 6. S 67–78 [Folkmålsstudier 41.] Helsingfors. 

Falk, C. 1997. Fornsvenska upplevarverb. [Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 
49]. Lund: Lund University Press. 

Holmberg, A. 1986. Word Order and Syntactic Features in the Scandinavian Lang-
uages and English. Stockholm: Institutionen för lingvistik. 



Stora katastrofen – med för- och efterskalv 

46  

Jansson, V. 1934. Fornsvenska legendariets handskrifter och språk. [Nordiska texter 
och undersökningar 4.] Stockholm: Gebers förlag/Köpenhamn: Levin & Munks-
gaard. 

Johansson, C. 1997. A View from Language. Growth of Language in Individuals and 
Populations [Travaux de l’institu de linguistique de Lund 34]. Lund: Lund 
University Press. 

Norde, M. 1997. The History of the Genitive in Swedish. A Case Study in Degram-
maticalization. Amsterdam: Vakgroep Skandinavische taal- en letterkunde. 

Ottelin, O. 1905. Studier öfver Codex Bureanus II [UUÅ 1904:4] Uppsala. 
Platzack, C. 2010. Den fantastiska grammatiken. En minimalistisk beskrivning av 

svenskan. Lund: Norstedts. 
Skrzypek, D. 2005. The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish. The Loss of 

Dative Case. [Nordlund 26]. Lund: Institutionen för nordiska språk. 
Thorell, O. 1951. Fem Moseböcker på fornsvenska. En språklig undersökning av de 

bevarade handskrifterna. Stockholm: Gebers förlag/Köpenhamn: Levin & 
Munksgaard. 

Wessén, E. 1958. Svensk språkhistoria I. Ljudlära och ordböjningslära. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell. 

Wessén, E. 1956. Svensk språkhistoria III. Grundlinjer till en historisk syntax. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 



Karl G. Johansson 

47 

Till variantens lov 
Behovet av nya perspektiv på medeltidens texthistoria 

Karl G. Johansson 

Inledning 
I traditionell nordisk språkhistoria hade medeltidsmaterialet en central plats. 
Så är det knappast längre. Där många av de äldre filologerna hade erfarenhet 
av att arbeta direkt med handskriftsmaterial och utgivning av detta är det i 
dag ofta så att också de som studerar fornsvenska texter har begränsade 
kunskaper om den handskriftskultur som deras material stammar från. De 
flesta arbetar med utgåvor, ofta producerade just under nordistikens glans-
dagar omkring sekelskiftet 1900 och med alla de brister dessa bär med sig. 
Språkhistoria har därmed blivit alltmer av en ren lingvistisk övning och de 
filologiska insikter som byggdes upp av pionjärerna är i hög grad på väg att 
gå förlorade. Det är den berömda bilden av barnet som sköljs ut med bad-
vattnet när nya tider proklameras. Ett resultat av denna utveckling är dess-
utom att nordisk/svensk språkhistoria i många fall helt har isolerat sig från 
den humanistiska forskningen om äldre perioder inom andra discipliner. Där 
historiker, konstvetare med flera i dag etablerar tvärvetenskapligt samarbete 
är det få nordiska språkhistoriker som deltar. Ett fält där det emellertid torde 
finnas stort utrymme för nordistiken att bidra till den tvärvetenskapliga dis-
kussionen rör utforskningen av svensk och nordisk texthistoria. För efter-
reformatoriskt material har detta fält utvecklats starkt under de senaste 
decennierna, medan den som anlägger liknande perspektiv på medeltids-
materialet får liten respons. I det följande vill jag därför peka på tre viktiga 
forskningsområden som rör texthistoria i vid mening och argumentera för 
behovet för en förnyelse av studiet av äldre språkstadier där nordister dels i 
större utsträckning relaterar till modern forskning internationellt, dels kan 
spela en viktigare roll i den livliga tvärvetenskapliga diskussion som förs 
inom andra humanistiska discipliner. 

Min huvudtitel är en referens till Bernard Cerquiglinis bok Éloge de la 
variante: Histoire critique de la philologie (1989), ett arbete som har varit 
viktigt för det som kommit att kallas nyfilologi. De frågor om variantens roll 
i manuskriptkulturen som restes av Cerquiglini och hans efterföljare kommer 
att ges en del utrymme här. De flesta som arbetar med det medeltida materi-
alet har givetvis klart för sig att det i den enskilda handskriften och dess 
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textvittne till ett verk alltid förekommer variation. En viktig uppgift i tradi-
tionell filologi har ju varit att dels sortera och beskriva det enskilda text-
vittnets varianter, dels etablera en text som anses representativ för ett nu för-
lorat original (eller snarare dess arketyp). Denna variation har emellertid 
oftast setts som korruption av det rena originalet, sällan som ett relevant 
studieobjekt. Här har nyfilologins krav på ett återvändande till det enskilda 
manuskriptet och det/de textvittnen detta bär onekligen inneburit en för-
skjutning av perspektivet i synen på medeltidens textvärld. Det enskilda text-
vittnet kan med detta synsätt representera dels skrivarens reception av 
verket, dels skrivarens kommunikativa handling vid nedskrivandet. Därmed 
blir traderings- och receptionshistorien central, snarare än det verk som tradi-
tionell filologi försökte rekonstruera. 

Under de två senaste årtiondena har ytterligare två forskningsriktningar 
väckt stort intresse inom filologin och med utblickar mot ett tvärvetenskap-
ligt sätt att närma sig manuskriptkulturen. Internationellt såväl som inom 
Skandinavien har intresset för, och utforskningen av framväxten av skrift-
bruket (ofta använder vi den engelska termen literacy) under medeltiden 
varit stort. Denna forskning har lett till nya insikter i framväxten av ett folk-
språkligt skriftbruk och aktualiserat folkspråkets relation till bruket av latin i 
Skandinavien. En svensk texthistoria som inte förhåller sig till latinsk, euro-
peisk skriftkultur blir med detta som utgångspunkt påtagligt enögd. 

En andra forskningsinriktning som låter sig sättas i samband med nyfilo-
login och där nya insikter framkommit är det som, återigen med en engelsk 
benämning, kallas Translation Studies. Även inom denna forskning, kanske 
mer uppenbart, får relationen till latin, men också till exempelvis franska, 
lågtyska och norrönt ny aktualitet. Här riktas intresset inte endast mot rela-
tionen mellan källtext och måltext, utan snarare söker man kunskap om hur 
den översatta texten har fungerat i målspråkskulturen och vilka spår den satt 
i denna. De översatta texternas betydelse för framväxten av en svensk text-
kultur har ofta satts i bakgrunden till förmån för dem som är originalprodu-
cerade på folkspråket, men med en syn på de översatta texterna som del av 
den svenska textkulturen får dessa ny relevans. 

I det följande vill jag visa hur dessa tre forskningsinriktningar ofta kan 
kombineras för att ge nya insikter i receptionen och reproduktionen av texter 
i medeltidens Norden och hur de på olika sätt belyser den variation som i 
hög grad präglar den medeltida handskriftskulturen. 

Ny filologi och handskriftskulturens materialitet 
Ny filologi är efter hand inte särskilt ny. Det är nu över tjugo år sedan ett 
filologiskt temanumer i Speculum publicerades, vilket ofta anses vara inled-
ningen till den nya filologin. Frågan är också om den egentligen någonsin 
var särskilt ny. Snarare är det kanske så att den debatt som följde innebar ett 
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återvändande till en bredare definierad filologi, där man intresserar sig mer 
för handskriftskulturen som fenomen än etableringen av en kritisk utgåva 
som anses representera den ursprungligaste formen av ett verk. 

Om temanumret av Speculum anses vara startskottet för denna debatt 
inom filologin är antagligen en monografi som först publicerades på franska 
1989 och översattes till engelska 1999 med titeln In Praise of the Variant. A 
Critical History of Philology, nog så viktig. I sin långa essä beskriver 
Bernard Cerquiglini hur 1800-talets textbegrepp har satt sin prägel på filo-
logins strävan att etablera en ren och ursprunglig text. Han formulerar en 
kritik av denna syn på texten som är relevant för oss alla som arbetar med 
medeltidens texter och det språk de bär. 

The theory that the copy represents degeneration presupposes a flawless ori-
ginal; the author has no right to any lapsus. Similarly, the idea that language 
becomes degraded implies an impeccable origin: the author has no right to 
bad language either, or to dreadful puns, or, indeed, to the diversity of his 
way of speaking. By subscribing to this, philology surreptitiously annexed a 
literary theory – the theory of the genius. (Cerquiglini 1999:61)  

Variation betraktades alltså som något negativt, något som skulle rensas 
bort. Denna syn på de bevarade texterna har också bidragit till att utgåvorna i 
dag av många forskare betraktas som den verkliga texten, något som måste 
sägas vara en missuppfattning när man känner materialets natur. Cerquiglini 
formulerar nämligen sin kritik av denna textsyn utifrån det som alla som 
arbetat med manuskriptens texter känner till, och som ju var anledningen till 
att 1800-talets filologi strävade efter en textkritisk modell för att avtäcka den 
bästa eller ursprungligaste texten, nämligen att varje avskrift av ett verk 
kommer att bära variation på flera olika nivåer. Cerquiglini konstaterar: 

Variance is the main characteristic of a work in the medieval vernacular; a 
concrete difference at the very basis of this object, it is something that pub-
lication should, as a matter of urgency, make visible. This variance is so 
widespread and constitutive that, mixing together all the texts among which 
philology so painstakingly distinguishes, one could say that every manuscript 
is a revision, a version. (Cerquiglini 1999:37 f.) 

Här kommer Cerquiglini in på något som är centralt för vår förståelse av 
verkets liv i handskriftskulturen. Ett medeltida verk är – på ett sätt som i 
mycket liknar hur en modern författares utkast, manus, konsulentkommen-
tarer och korrektur till slut leder fram till det tryckta verket – ständigt under 
utveckling och förändring i ett slags kollektivt textbruk. 

In the Middle Ages the literary work was a variable. The effect of the ver-
nacular’s joyful appropriation of the signifying nature suited to the written 
word was the widespread and abundant enjoyment of the privilege of writing. 
Occasionally, the fact that one hand was the first was probably less important 
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than this continual rewriting of a work that belonged to whoever prepared it 
and gave it form once again. This constant and multifaceted activity turned 
medieval literature into a writing workshop. Meaning was to be found every-
where, and its origin was nowhere. (Cerquiglini 1999:33) 

Detta får betydelse för hur vi förstår handskriftskulturen som helhet, men 
också för hur vi ser på det enskilda verket. Och här ligger en utmaning för 
filologin som kanske kunde kallas ny, oavsett hur man ställer sig till benäm-
ningen ny filologi. 

En svensk nordist som tagit utmaningen på allvar är Bo-A. Wendt. I en 
artikel i ANF från 2006 argumenterar han för ett nytt textbegrepp som har 
vunnit ett visst genomslag (kanske framförallt i vårt västliga grannland, se 
t.ex. avhandlingar av Elise Kleivane och Stefka Georgieva Eriksen (2010)). 
Wendt delar in sitt textbegrepp i tre nivåer: 

Textverket: ”en abstrakt textuell storhet som av (en given grupp av) text-
brukarna (vid en given tid eller i ett givet sammanhang) mer eller mindre sam-
stämmigt uppfattas som en och densamma varje gång den tar form” (Wendt 
2006:258) 

Textvittnet: ”en specifik uppenbarelseform av ett textverk, en variant av 
texten där text skall fattas i snäv språklig mening” (Wendt 2006:258) 

Textbäraren: ”den rent fysiska yttringen av ett textverk eller rättare sagt av 
ett textvittne, den konkreta materia som bär texten” (Wendt 2006:259) 

Han konstaterar (i klart samsvar med Cerquiglini):  

Inom traditionell textfilologi har den storhet man velat ringa in bortom text-
vittnena som sagt nästan alltid varit den ursprungliga varianten, textverkets 
arketyp. Denna är för det mesta en historisk rekonstruktion i förhållande till 
textvittnena, medan textverksbegreppet istället avser den samtidiga text-
uppfattningen (hur snävt eller vitt man nu än väljer att avgränsa denna sam-
tid). Eller annorlunda uttryckt: arketypen är (den i sig synkrona) utgångs-
punkten för textens diakroni, textverket den abstrakta sammanfattningen eller 
essensen av den i bruk varande textens synkroni (med en något överdriven 
renodling av sistnämnda begrepp). (Wendt 2006:258)  

Och fortsätter: 

Därmed kan man föreställa sig (något) olika uppfattning av ett textverk vid 
olika tider i historien, beroende på vilka textvittnen som är i omlopp vid en 
given tid. (Wendt 2006:258) 

Manuskriptkulturen är alltså ett slags pågående omskrivningsprojekt. Ett 
textverk (eller delar av det som tidigare definierats som ett textverk) om-
skrivs i ständigt nya kontexter och ofta med ändrad funktion. Redaktion av 
äldre texvittnen leder därmed till att uppfattningen av textverket förändras 
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och kompilation av nya textverk sker med material från varierande text-
vittnen. Detta kan enkelt beskrivas med en ganska traditionell kommunika-
tionsmodell. 

 
Figur 1. Modell för handskriftstraderingen som kommunikativ handling. 

I den här modellen blir skrivaren eller kompilatorn en aktiv deltagare som 
avsändare i en kommunikationssituation. Det som hon eller han (det är defi-
nitivt dags att en gång för alla konstatera att kvinnor var högst aktiva deltag-
are i skriftkommunikation under medeltiden) kopierar och redigerar, reflek-
terar uppfattningen om vad som är textverket samtidigt som det utgör en 
kommunikativ handling riktad till en ny läsare eller åhörare. 

En av de viktiga punkterna i den nyfilologiska diskussionen har varit be-
hovet att återvända till handskrifterna. Detta illustreras i modellen där hand-
skriften är det relevanta studieobjektet, oavsett om vi studerar ett textverk 
eller enskilda textvittnen av detta. En av drivkrafterna bakom temanumret 
om ny filologi i Speculum, Stephen G. Nichols, utvecklade senare sina reso-
nemang och fokuserade starkare på de materiella aspekterna på manu-
skriptkulturen i det som han kallade material philology. Nichols formulerade 
en grundläggande premiss: 

Material philology takes as its point of departure the premise that one should 
study or theorize medieval literature by reinserting it directly into the vif of 
its historical context by privileging the material artefact(s) that convey this 
literature to us: the manuscript. This view sees the manuscript not as a pas-
sive record, but as an historical document thrusting itself into history and 
whose very materiality makes it a medieval event, a cultural drama. After all, 
manuscripts are so often the only surviving witnesses – or the most reliable 
guides – to the historical moments that produced and then reproduced the 
literary text often in bewildering forms. (Nichols 1997:10 f.) 

I en rad doktorsavhandlingar från senare år har de materiella aspekterna fått 
den centrala plats som Nichols efterlyser. Ingela Hedström (2009) anlägger 
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t.ex. ett sådant perspektiv på de svenska bönböckerna och Stefka Georgieva 
Eriksen (2010) studerar de materiella sidorna av handskriftstraditionen för 
den norröna översättningen av Elye, Elíss saga og Rósamundu, och disku-
terar förändringar i utformningen av handskriftssidan i relation till frågor om 
högläsning respektive privat, tyst läsning i perioden 1250–1500. 

Det är här relevant att peka på vikten av att fortsätta utforskningen av de 
materiella förutsättningarna för skriftkulturen för att lägga grunden för en ny, 
nordisk texthistoria. Mitt första exempel visar hur texterna själva kan öppna 
för denna typ av studier. Cod. Holm A 3 är en av de största volymerna i 
Kungliga bibliotekets samling av handskrifter från Vadstena. Handskriftens 
inledande sida, fol. 1v, innehåller ett förord där texten är understruken med 
rött bläck för att framhäva dess speciella status. Jonas Carlquist som har stu-
derat denna handskrift i detalj skriver i inledningen till utgåvan: 

Förordet som nämnts ovan ger alltså mer information än vad vi är vana vid, 
när det handlar om att placera in ett fornsvenskt manuskript i tid och rum. 
Mest intressant är kanske att det också omtalar något så pass ovanligt som 
handskriftens funktion. Det skall nämligen fungera som lektieläsning för 
systrarna, dvs. bordsläsning i systrakonventet. (Carlquist 2006:xi) 

Carlquist har senare diskuterat bruket av handskriften ingående i sin mono-
grafi Vadstenasystrarnas textvärld (2007). I förordet beskriver syster Elseby 
Giordsdotter hur den aktuella handskriften och ytterligare en handskrift pro-
ducerats med ekonomiskt bistånd från Elsebys moster Christina. Vi får kort-
fattad information om hur texterna i de två handskrifterna ska brukas i den 
dagliga läsningen som följer årets helgondagar. Förordet blir en källa till 
kunskap om framställningen av handskrifter i en särskild miljö, i det här fall-
et Vadstena, och vad detta kan säga om traditioner och texters reception i 
medeltidens Sverige. 

Texten ger detaljerade upplysningar om det som Christina testamenterade 
till klostret genom sin systerdotter Elseby. Detta är inte i sig själv något nytt, 
tillsammans med flera liknande omnämnanden bildar det snarare ett mönster: 
kvinnor som inte är i klostret donerar pengar genom släktingar som är i 
klostret, och dessa medel används till att inköpa pergament och utforma 
dyrbara handskrifter. Ett liknande exempel finns i Cod Holm A 1: 

Thenna bok læt systher ingegærdh torsten bowasta sons dotter aff lødese 
scriffwa. Aff thz perman the hedherliga qwinnan henna kæra modher hustru 
ingegærdh haffde henne giffwit [---] Oc war thenna book scriffwat aff enne 
conuentz systher Anno domini Mdxxvj. 

En andra intressant iakttagelse angående produktionen av handskriften är att 
syster Elseby anger handskriftens lägg i enheten quinterner eller quinios, 
alltså lägg som omfattar fem blad, vikta så att de utgör tio blad i hand-
skriften. Det vanligaste sättet att binda samman blad till böcker var att samla 
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fyra blad vikta dubbelt så att lägget kom att bestå av åtta blad. I Vadstena 
tycks det emellertid redan i början av 1400-talet ha blivit vanligt att sätta 
samman fem blad, alltså quinios, en tradition som främst tycks ha etablerat 
sig i Italien (se t.ex. Dverstorp 2010:25–26; jfr Derolez 2003:33). 

Efter en innehållsbeskrivning för den första boken som producerats med 
hjälp av Christinas donation går förordet vidare med den andra boken, alltså 
A 3, och här återkommer beskrivningen av bokens sammansättning i lägg. 
Den handskrift som beskrivs skall ha bestått av 17 quinios, totalt 170 blad. 
Detta stämmer inte helt med dagens handskrift som består av 156 blad 
(Carlquist 2006:ix). I förordet får vi också en uppgift om att två systrar i 
konventet, Katarina Gudmundsdotter och Anna Geirmundsdotter, har stått 
för arbetet. 

Oc tæssa bok skreff syster katerina gudhmundi oc syster anna girmundi / 
hwar thera sin halffdeel (Carlquist 2006:2) 

Carlquist visar att inte heller detta stämmer med faktiska förhållanden. De 
två nämnda systrarna har förvisso producerat större delen av manuskriptet, 
men i kortare avsnitt förekommer ytterligare två händer. 

Arbetet med att kopiera handskrifter beskrivs alltså ingående i förordet. 
Här omnämns åtminstone tre skrivande systrar. Men ytterligare några skrivar-
händer har bidragit till arbetet. En handskrift från Vadstena kloster framstår 
därmed inte som ett individuellt projekt, utan snarare som resultatet av flera 
systrars arbete. Detta intryck bekräftas av de resultat Ingela Hedström (2009) 
har redovisat för skrivarhänderna i bönböcker producerade i det kvinnliga 
konventet i Vadstena. Handskriftsproduktion var ett kollektivt arbete där den 
som donerat medel till produktionen omnämns, liksom de systrar som utfört 
avskriften. Lönen för donationen och arbetet är att man nämns i bönerna hos 
dem som är mottagare av handskriften och dess innehåll. 

Literacy och Translation Studies på klingande 
svenska 
Ytterligare två forskningsområden där den internationella forskningen har 
varit livlig under de senaste decennierna är det vi kallar literacy där frågor 
som rör utvecklingen av skriftbruket behandlas och Translation Studies där 
fokus har flyttats från översättningsprocessen till målspråkstexten och hur 
denna verkar i målspråkskontexten. Dessa två forskningsområden kommer 
därmed i hög grad att studera liknande fenomen; inom forskningen om 
literacy anlägger man ett mer överordnat perspektiv på skriftbruket medan 
Translation Studies kommer att studera närmare hur översättningar blir en 
del av målspråkets skriftbruk och bidrar till att förändra detta. Och de rela-
terar dessutom ofta till de nyfilologiska frågorna om handskriftens funktion 
och reception. 
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En ledande forskare inom Translation Studies har varit Gideon Toury. 
Han argumenterar för att översättningar ska behandlas som studieobjekt fri-
stående från andra typer av texter, men som del av målspråkskulturen. 

In fact, as has been suggested time and again, there are often good reasons to 
regard translations as constituting a special system, or ‘genre’ of their own 
within a culture. What is totally unthinkable is that a translation may hover in 
between cultures, so to speak: As long as a (hypothetical) interculture has not 
crystallized into an autonomous (target!) systemic entity, e.g., in processes 
analogous to pidginization and creolization, it is necessarily part of an exis-
ting (target!) system. (Toury 1995:28)  

Vidare ställer Toury upp tre postulat om översättning: 
 

(1) The Source-Text Postulate 

(2) The Transfer Postulate 

(3) The Relationship Postulate 

  (Toury 1995:33 ff.) 

Som han definierar: 

If we now proceed to take the three postulates together, an assumed trans-
lation would be regarded as any target-culture text for which there are rea-
sons to tentatively posit the existence of another text, in another culture and 
language, from which it was presumably derived by transfer operations and 
to which it is now tied by certain relationsships, some of which may be 
regarded – within that culture – as necessary and/or sufficient. (Toury 1995: 
35) 

Här kan man eventuellt invända att medeltidens översättningar när de väl 
spreds i handskrifter i målspråkskulturen sannolikt snabbt kom att uppfattas 
som helt likvärdiga och samspelande med originalproducerad text. Översätt-
ningen gjordes med ett visst syfte och för att fylla en avsedd funktion vid en 
tidpunkt i sin tradering, men kommer i den fortsatta traderingen att få nya 
funktioner i nya kontexter; om den behöll sin status som översatt från ett 
annat språk är mindre säkert (se t.ex. Pettersson 2009 för en diskussion om 
översättningens status i medeltidens Västnorden). Toury ger emellertid ut-
rymme för en sådan syn på översättningen som en rörlig text. Han kon-
staterar: 

Thus, any a priori definition, especially if couched in essentialistic terms, 
allegedly specifying what is ‘inherently’ translational, would involve an un-
tenable pretense of fixing once and for all the boundaries of an object which 
is characterized by its very variability: difference across cultures, variation 
within a culture and change over time. (Toury 1995:31)  
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Också när det gäller översättning måste vi alltså räkna med variation och för-
ändring både i översättningsprocessen och traderingen i målspråkskontexten. 
Det tredje postulatet är inte alltid självklart för de medeltida översättning-
arna. Har de haft en egen status och betraktats som en avgränsad genre eller 
typ av text? 

En forskare vars arbete på ett europeiskt material har implikationer också 
för skandinaviska förhållanden och diskussionen om översättningarnas status 
är Rita Copeland. Hon argumenterar för att den medeltida översättningen 
fungerar som ett slags erövringsverksamhet (appropriation), där den över-
satta texten formas som en del av målspråket. Copeland påpekar att översätt-
ning från ett språk till ett annat under medeltiden i princip involverar samma 
processer som kopiering och kompilering inom samma språk. 

As hermeneutical appropriation of the materials of the past, medieval enar-
ratio reaches beyond the limits of what Quintilian would have considered an 
exact science to constitute a form of a relative or practical science. It does not 
simply treat the text as a pre-given universal for which philological science 
can supply a fixed exposition. Rather, the text is the subject of continuous 
and changing interpretation according to the judgment of each generation of 
expositors. (Copeland 1991:63)  

Om man i utgångsläget ser översättningarna som en egen texttyp blir det 
relevant att urskilja undergrupper av översättningar. En viktig texttyp som 
översattes eller parafraserades flitigt i hela Skandinavien består av religiösa 
texter. Central här är givetvis bibeltexten. Det finns inget som tyder på att 
hela Bibeln har översatts till svenska (eller något nordiskt språk) under 
medeltiden. De tidigaste översättningarna av texter från Gamla Testamentet i 
Västnorden utfördes troligen redan på 1200-talet. Dessa återfinns i dag 
endast i kompilationer från 1300-talet. För svenskt vidkommande är den så 
kallade Pentateuchparafrasen från första hälften av 1300-talet, men den 
finns endast bevarad i två senare handskrifter. I Danmark föreligger en hand-
skrift från slutet av 1400-talet som innehåller en mer eller mindre samtida 
översättning av text från Gamla Testamentet, Evangelierna har däremot inte 
översatts till nordiska språk, utan har snarare traderats i predikan, eller i 
västra Norden i form av berättelser om apostlarna, Postula sögur. 

Gemensamt för de tre nordiska bibelkompilationerna är alltså att de fram-
för allt innehåller texter från Gamla Testamentet. Det blir därmed relevant 
att fråga varför nytestamentliga texter i så stor utsträckning endast använts 
som utgångspunkt för predikan eller i pseudohistoriska skildringar av apost-
larnas liv. De insikter forskningen om skriftbruk eller literacy har bidragit 
med under de senaste årtiondena visar att bruket av skrift för folkspråket 
under medeltiden etableras i en lång process. Översättningar blir, med Cope-
lands formulering, i detta sammanhang erövringar som berikar och förändrar 
det framväxande skriftspråket. De etablerar nya domäner och de ger legitimi-
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tet till bruket av folkspråk på områden där latinet tidigare varit allenaråd-
ande. Bibeltexterna har haft olika status. Några har tidigt kunnat översättas, 
medan andra, framför allt de nytestamentliga texterna, har varit starkare för-
knippade med den latinska skriftformen. Den text som etableras i reforma-
tionsbiblarna bygger därmed sannolikt på en lång period innan folkspråket 
efterhand har fått status som bärare av de centrala kristna texterna, kanske 
främst evangelierna. En vidare utforskning av bibelöversättningens skandi-
naviska historia borde med ett sådant synsätt inte fokusera på verket som 
översatt enhet utan snarare på traderingen av detta verk i manuskriptkulturen 
och hur denna tradering bidrar till att skapa legitimitet för folkspråket. I 
traderingen är det möjligt att följa förändringar i skriftbruket genom att stu-
dera textens funktion(er) över tid och hur den kommer att användas i olika 
kontexter. Ett gott exempel utgör de två handskrifterna av Pentateuchpara-
frasen som dels tillkommit vid olika tid och i skilda miljöer, dels tycks ha 
haft skilda målgrupper och funktioner. Det äldre manuskriptet, Thott 4 4to, 
har skrivits i brödernas skriptorium i Vadstena under första hälften av 1400-
talet och tycks ha varit avsett för bruk i brödernas dagliga verksamhet medan 
den yngre handskriften, Cod. Holm A 1, är daterad till 1526 och producerad 
av en syster i systrarnas skriptorium i Vadstena, möjligtvis för att användas i 
högläsning (se Johansson 2010). 

Latinet var det språk som tidigast översattes till de nordiska språken och 
bidrog med modeller för inhemsk textproduktion. På 1200-talet började man 
i Norge och på Island översätta också från andra folkspråk, språk som sanno-
likt hade annan status än latin. Ett exempel på översättningar av folkspråks-
texter som har verkat över tid och i olika kontexter utgör de så kallade 
Eufemiavisorna som sannolikt översattes på Akershus fästning i Oslo under 
det första årtiondet av 1300-talet. De kan spegla utvecklingen av skriftbruket 
både i Norge och Sverige på flera sätt; för det första området markerar de 
inledningen på en kulturell nedgång medan de för det senare står närmast 
som början på en litterär blomstringsperiod. 1200-talet var, att döma av det 
bevarade materialet, fattigt på folkspråklig litteratur i de sydöstra delarna av 
Norden. Samtidigt var situationen en helt annan i Norge och på Island där 
man utvecklade en stor och unik litteratur på folkspråket. Efter århundrade-
skiftet sker vad som ser ut som en förskjutning av denna kulturella blom-
string, från Bergen/Oslo till Mälardalen. Eufemiavisorna har en viss roll i 
denna förskjutning. 

William Layher diskuterar översättningarna av de tre texterna som en 
politisk handling. Han pekar på fyra viktiga element i denna handling. Först 
och främst är Eufemiavisorna de första större narrativa verken på svenska. 
De är dessutom komponerade på vers och i ett versmått som är nytt för 
Norden. Det som enligt Layher främst är att betrakta som en politisk hand-
ling är att den norska drottningen har tagit initiativet till översättningarna 
som utfördes inom hennes hov. Och dessutom är det viktigt att vi här får ett 
belägg på en kvinnlig beställare av litterära verk (Layher 2010:92 f.). Dessa 
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översättningar till svenska av en norrön, en tysk och en fransk förlaga inne-
bär alltså en appropriering av en genre, riddarlitteraturen, men utgör samtid-
igt också en introduktion av en form, knittelversen, som också den är ny. Det 
intressanta är att källtexterna inte har haft denna form. Översättaren har 
alltså valt att översätta källtexterna till en form som i sig själv är en novation 
som under de följande århundradena skulle bli högproduktiv i de skandi-
naviska länderna, inte minst i Erikskrönikan som skildrar den tid då över-
sättningarna blev till. 

Men de bevarade handskrifterna som innehåller Eufemiavisorna är inte 
från den tid när de anses ha tillkommit. De föreligger i tolv mer eller mindre 
fullständiga handskrifter, framför allt från 1400-talet. Det äldsta textvittnet är 
att finna i ett handskriftsfragment innehållande 79 versrader ur Flores och 
Blanzeflor daterat till ca 1350 (se t.ex Jonsson 2010:17). Här har jag för 
avsikt att endast ge ett litet exempel på hur traderingen av dikterna kan ge 
oss nya insikter i medeltidens texthistoria. Det blir också relevant att disku-
tera kortfattat relationen till Erikskrönikan som ofta har kopierats tillsam-
mans med de översatta dikterna. Jag väljer att helt kort se närmare på hand-
skriften Cod Holm D 4 a. Relationen mellan tillkomsttiden för Eufemiavisor-
na och Erikskrönikan anges vanligtvis så att de förstnämnda komponerats 
under det första decenniet av 1300-talet medan den senare skapats ca 1325. I 
Tabell 1 anges denna datering för ett textverk, här det verk som forskningen 
etablerat. Textbäraren i det här fallet dateras emellertid ett gott stycke sen-
are, ca 1450 och det är i denna vi kan avgränsa fyra textvittnen, det som med 
största sannolikhet har uppfattats som verken av samtiden, skrivare, upp-
dragsgivare, läsare och åhörare. Och det är i Cod Holm D 4 a vi finner upp-
gifter om Eufemiavisornas datering. Man kunde eventuellt fråga sig om 
denna datering baseras på beskrivningar i Erikskrönikan och alltså snarast är 
att se som en anpassning till handskriftens kontext. 

Tabell 1. Relationen textverk – textbärare – textvittne för Eufemiavisorna 
och Erikskrönikan. 

Textverket Textbärare Textvittnen  
i textbäraren 

*Herr Ivan (1303)  Herr Ivan 

*Hertig Fredrik af   
Normandie (1308) 

Cod Holm D 4 a,  
ca 1450 

Hertig Fredrik av 
Normandie 

*Flores och Blanzeflor   
(1312) 

 Flores och Blanzeflor 

*Erikskrönikan 
(ca 1325) 

 Erikskrönikan 

För alla fyra dikterna är det en tidsperiod på gott och väl hundra år mellan 
den tänkta tillkomsttiden och det faktiska textvittnet som det föreligger i 
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handskriften. Vi kan alltså räkna med att det bevarade textvittnet kan gå till-
baka på minst ett, sannolikt flera led av kopiering (och därmed också redi-
gering för att adaptera verket till handskriftens kontext och funktion). Hand-
skriften innehåller: Erikskrönikan, Karl Magnus krönika, Florez och Blanze-
flor, Skämtan om abbotar, Julens och fastans träta, Herr Ivan, Namnlös och 
Valentin, Hertig Fredrik av Normandie, Tungulus, Lilla rimkrönikan och 
Prosaiska krönikan. Den har enligt egen uppgift producerats för en kvinnlig 
läsare. Hur de olika texterna har uppfattas, som nöjesläsning, lärdom eller 
rentav historia kan diskuteras. 

Som nämnt innehåller de tre Eufemiavisorna epiloger som omtalar verk-
ens tillkomst och hur Eufemia, Norges drottning, har tagit initiativet till att 
de översatts till svenska.1 Layher (2010:95 f.) diskuterar epilogerna och 
huruvida de ursprungligen är en del av verken eller tillfogade på ett senare 
stadium i traditionen. Om man ser till deras utformning i handskriftstradi-
tionen kunde en första slutsats vara att de måste vara tillfogade senare. De 
omtalar sin beställare, Eufemia, i preteritum och hennes död omnämns i en 
av dem. Om dikten, som epilogen säger, tillkommit 1303 kunde diktaren 
knappast ha känt till att Eufemia skulle vara drottning i tretton år, alltså fram 
till sin död 1312. Men det är givetvis möjligt att kolofonena har varit ut-
formade på ett annat sätt i den första versionen av verket, och att Eufemia 
där har omnämnts som levande. I ett senare skede har någon därefter ändrat 
på ordalydelsen för att den bättre skulle motsvara samtiden eller för att 
anpassa dikterna till en ny handskriftskontext och ett nytt syfte. Layher 
konstaterar: 

If they had been part of the manuscript transmission from the outset, it is 
unfortunate that no trace of this original wording survives in any of the twel-
ve extant manuscripts; the epilogues invariably speak of Eufemia in the past 
tense. It is possible, however, that the epilogues existed in an abbreviated 
form before her death on May 1, 1312, and were later expanded and emended 
in a posthumous gesture of memoria for the deceased queen. (Layher 2010: 
98) 

Layher diskuterar däremot inte möjligheten, att epilogen antingen tillkommit 
eller förändrats i samband med traderingen i senare sammanhang. 

Det är nu intressant att notera några saker. För det första är alltså diskus-
sionen om översättningen av Eufemiavisorna på Akershus inte helt avslutad. 
Därmed blir också frågan om appropriering av folkspråkstexter svårare än 
den kanske framstod inledningsvis. Är det helt säkert att de tre dikter vi har 
bevarade faktiskt representerar ett översättningsprojekt från 1300-talets för-
sta årtionde? Om vi accepterar dateringen och proveniensen för de tre verk-
en, något som väl de flesta filologer gör, blir det mer relevant att fråga sig 
                          
1 För aktuella diskussioner om Eufemiavisornas tillkomst och funktion, se Jonsson (2010). 
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hur texterna fungerar i sin handskriftskontext och där de har traderats på 
1400-talet. Här blir det intressant att åter dra in frågan om översättningars 
status och funktion i målspråket. I handskriften blandas ju de översatta 
texterna med texter som ursprungligen komponerats på svenska. Om vi med 
Toury opererar med översättningen som en egen genre eller texttyp blir det 
relevant att fråga sig om Eufemiavisorna och Erikskrönikan i handskriftens 
samtid har betraktats som hörande till olika genrer. Bengt R. Jonsson såg det 
som självklart att de hade olika funktioner: 

Förvisso föreligger det skillnader mellan Eufemiavisorna och EK: de förra är 
representanter för den höviska fiktionslitteraturen, den senare en historisk 
krönika (fast själva termen ”krönika” ej förekommer i EK). De uppvisar stora 
stilistiska likheter – vilka fick Schück (och före honom G.E. Klemming) att 
tillskriva dem alla en och samma författare – men omvänt skiljer de sig också 
däri att Eufemiavisorna är översättningar/bearbetningar av ickesvenska för-
lagor, EK ett svenskt originalverk. (Jonsson 2010:55) 

Men samtidigt konstaterar han alltså att de “uppvisar stora stilistiska lik-
heter”. För en nordisk texthistoria vore det önskvärt att tydligare klargöra 
relationen inte endast mellan de textverk vi anser oss kunna etablera utan 
kanske främst hur textverken traderats och ingått i system där de förändrats 
både till form och funktion i en pågående process. 

Avslutande diskussion 
Ett övergripande tema för den här boken är variation och förändring. I struk-
turalistisk forskning har dessa begrepp förknippats med studiet av synkrona 
stadier i språksystemet, där synkron variation är det som i ett senare synkront 
skede kan ha fört till förändring. Det är emellertid relevant även vid ut-
forskningen av medeltidens handskriftskultur och dess texter att anlägga ett 
perspektiv där variation och förändring är viktiga begrepp. Inledningsvis 
hänvisade jag till Cerquiglinis essä som utgångspunkt för att acceptera varia-
tionen i det medeltida handskriftsmaterialet som värdigt studieobjekt snarare 
än något som ska rensas ut. Med ett nyfilologiskt credo: medeltiden är varia-
tion. För förståelsen av skriftspråkets etablering på svenskt och nordiskt om-
råde är just denna variation central. Inom språkbruksforskningen kan trader-
ing och återbruk av texter och textfragment i olika sammanhang ge insikter i 
framväxten av genrer och funktioner för skriftspråket. I detta sammanhang 
blir det också relevant att mer på allvar utforska medeltidens översättnings-
litteratur. Denna utgjorde en viktig del av etableringen av skriftspråk, pri-
märt med latinska källtexter och modeller, men efterhand också med 
källtexter från andra folkspråk. 

De tre forskningsfält som jag kortfattat skisserat och gett exempel på i det 
ovanstående överlappar på flera punkter. Ett materiellt perspektiv på hand-
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skriftskulturen öppnar för multimodalitetsstudier där handskriftens utform-
ning, skrifttyp, illuminationer med mera samspelar, och en syn på hand-
skriften som en medveten kommunikativ handling öppnar för kontextuali-
sering, både vad gäller hur handskriftens innehåll samlats och vilken funk-
tion och mottagargrupp den var avsedd för. Bruket av handskriften som 
medium hänger dessutom tätt samman med skriftbruket, vilket gör det rele-
vant att studera hur texter och typer av texter kombineras över tid. Ett ytterst 
intressant material härvidlag blir återigen de översatta texterna. Dessa har 
dels varit med i processen där folkspråket etablerar sig i nya domäner, dels 
erbjudit modeller för nyproduktion av folkspråkliga texter. 

Inom textforskningen har det under senare årtionden etablerats en livaktig 
forskning på tidigmodernt och modernt material (se t.ex. Bo-A. Wendts 
diskussion om texthistoria (2012)). För det medeltida materialet har situa-
tionen varit en annan. Här finns det förvisso exempel på texthistoriska an-
satser som jag har försökt ge exempel på i det ovanstående. Någon mer sam-
lad satsning på svensk eller nordisk texthistoria för det äldsta materialet har 
emellertid inte förekommit. Jag vill därför sluta här med att än en gång 
plädera för de möjligheter nordistiken här kunde ha att återta sin roll i ut-
forskningen av medeltidens kultur i ett tvärvetenskaplig samarbete med 
andra humanistiska discipliner. Materialet är oerhört rikt på information om 
rötterna till vår moderna skriftkultur, hur dessa utvecklades i relation till och 
som en del av ett framväxande Europa, och hur de nordiska folkspråken efter 
hand skildes åt med egna särdrag. 
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Från temporalt adverb till diskurspartikel: 
exemplet nu 

Mirja Saari 

1. Inledning 
Svenskan innehåller ett antal småord som vid sidan av adverb också kan 
fungera som partikel.* Exempel på sådana är bland annat nog och nu: 
 

(1) a. Nu har vi hört nog av detta! 

 b. Hon har nog ännu inte återhämtat sig. 

(2) a. Nu ska hon själv gå på kurs. 

 b. Pratade i 1,5 timmar med en kurator eller vad det nu heter. 

Det är typiskt för användningen av de två orden att de som adverb är 
tryckstarka medan de som partiklar är trycksvaga. Kännetecknande för par-
tiklarna är vidare att de inte bidrar till det propositionella innehållet av ytt-
randet, att de inte kan negeras eller fokuseras och att de inte kan vara före-
mål för en fråga (ISK 2005 § 794). De kan inte heller få några bestämningar. 
I stället ger de yttrandet en speciell ton och fungerar som ett slags tolknings-
markörer.  

I det följande ska jag diskutera bruket av nu som partikel i historisk 
belysning (SAOB s.v. NU.adv.konj I.5–7). Jag utgår från att partikeln har sitt 
ursprung i nu som temporalt adverb och att det anger origo. I och med denna 
egenskap tycks nu kunna anta nya funktioner och peka på origo inte bara i 
tid utan också i diskursen. Hypotesen är att nu genomgår en grammatikali-
seringsprocess som är typisk för temporala adverb och som beskrivs av 
bland annat Brinton & Traugott (2005): 

temporalt adverb > textuell markör > pragmatisk markör 

Samtidigt behåller nu också sin funktion som temporalt adverb. Genom 
grammatikaliseringsprocessen kommer nu att användas som textuell markör 
på det sätt som ingår i exempel (3) och (4). I de två texterna markerar nu i 

                          
* Uppsatsen baserar sig på ett samarbete med Hanna Lehti-Eklund. 
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inledande position en tematisk övergång. I lagtexten inleds en ny avdelning i 
framställningen, i bibelparafrasen tolkningen av bibeltexten, i detta fall en 
parafras av 2 Mos. 7:11:  
 

(3) Nu latær man wighia sik mæþ kunu sinne. þa gæri hwar æftir sinum 
wilia of huart þerra ække minna til offærs ok til lius æn tua örtughær. 
(ÖgL XXXI, kring 1350) 

(4) Pharao konungx mæstæra tala til sins hærra. Wi kwnnom æmuæl gøra 
orma aff vandom som the / oc ey ær thera gudh wæl-dughare æn war 
{paragr} Sidhan kallado the a sina diæffla. Nw ær thz sant at diæffla 
haffua mykin naturlikan krapt. ey tha swa at the magha nakor thing 
skapa ælla om skipta mz sith iffwir budh. wtan the weta væl mz 
hwarskons krapt eth thing ma omskiptas j annat (Pentateukparafrasen 
efter Thorell 1959:226, kring 1350) 

De nya bibelöversättningarna NT 1526 och GVB 1541 innehåller en annan 
funktion hos nu, som kan betecknas som textuell. Bruket tycks vara bero-
ende av den språkliga aktiviteten men också av den syntaktiska omgiv-
ningen. I framförställda underordnade satser anger nu en slutsats, följd eller 
övergång till en ny aspekt som baserar sig på eller refererar till något tidigare 
nämnt (SAOB s.v. NU.adv.konj I.6):  
 

(5) Cropsens liws är öghat / [---] är thet nw så ath liwset som är j tigh är 
mörkt / hwrw stoort bliffwer thå mörkret sielfft? (NT 1526: Matt. 6:22–
23) 

(6) Ty hwar och en moste medh eeld saltat warda, och alt offer moste medh 
salt saltas. Salt är itt gott ting, Hwar nu saltet mister sijn sälto, hwar 
medh skal man salta? (GVB 1541: Mark 9:49–50) 

I exemplen sammanfattar nu i viss mening det som sagts tidigare, vilket 
leder till en slutsats, här i form av en fråga, (5) hwrw stoort bliffwer thå 
mörkret sielfft?, (6) hwar medh skal man salta? Konstruktionen återkommer 
i bibelöversättningarna i samband med liknelser och de lärdomar som följer 
av dem. 

Under äldre nysvensk tid påträffas icke-temporalt nu i ytterligare en funk-
tion. Denna kan betecknas som interpersonell eller pragmatisk. Bruket före-
kommer i profan text, nedan i ett skådespel där två herrar samtalar med var-
andra. När Grewe Hurtig berättat om en skön änka för Baron Stadig och 
denne misstänker att Hurtig kommer att bli bedragen kommer Hurtig med en 
retorisk fråga som innehåller partikeln nu:  
 

(7) BARON STADIG. Skryt, idel skryt, à la mode de Paris ma foi, lät mig 
gå Grefwe. 

 GREFWE HURTIG. Nei du skall bida, Cousin Stadig, antingen du will 
eller intet, til des jag sagt dig at en ung äncka, skiön, och rik på kiöpet, 
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kom wid pass för fiorton dagar sedan från landet hit til Stockholm, at 
jag blef af en händelse bekant med henne, at jag stälte mig straxt kiär, 
attaquerade hennes hierta en forme [---] 

 BARON STADIG. Jag märcker Cousin, I har angripit Er Sak, som en 
förfaren Krigs-man: men har I ock sedt Er wäl före, at ej någon fördåld 
mina springer, som torde lyfta i hastighet Er och alt Ert hopp i luften? 
Far wäl. 

 GREFWE HURTIG. Kan nu någon annan än en ram Swensk, ja ändå en 
af det dummaste slaget, wara så litet curieux, tänck han wålar sig intet 
en gång at fråga, hwad min wackra äncka heter. (Gyllenborg: Then 
Swänska sprätthöken 1740) 

Hurtigs retoriska fråga emotser inget svar utan är ett uttryck för förakt. Par-
tikeln nu saknar betydelse för det propositionella innehållet i yttrandet men 
har funktionen att ge det en nedlåtande eller förringande ton (SAOB s.v. NU. 
adv.konj I.7). 

I modern svenska förekommer belägg på icke-temporalt nu sparsamt. 
Detta gäller dock endast Sverige, i finlandssvenska samtal är partikeln i 
flitigt bruk (se nedan avsnitt 4). De belägg som påträffas i Sverige är främst 
av tre typer: de ingår i en parentetisk generaliserande sats som nedan i (8), i 
en parentetisk bisats som i (9) eller också markerar de en ny deltopik i dis-
kursen som i (10): 
 

(8) 1. BM4 nä men folk >köper såna där< de [(brukar stå på den= 

 2. BM2 [ a::: absolut= 

 3. BM4 =>så här<) absolute music] 

 4. BM2 =music:: tjufem ] 

 5. BM3 ja:: 

 6. BM2 tretti [>eller va de nu] finns för nåt< (.) +du= 

 7. -- [((skarpt ljud))] 

 8. BM2 =köper al- nästan inte oftast ski:van, (Gymnasistsamtal G GSM:  
GRIS) 

Exempel (8) är hämtat ur ett samtal mellan ungdomar som diskuterar ämnet 
musik. Partikeln nu ingår i den inskjutna satsen på rad 6, eller va de nu finns 
för nåt, som är parentetisk med ett innehåll som är av mindre vikt (SAOB 
s.v. NU.adv.konj I.7.a). I SAG (1999 4:622–623) kallas denna satstyp för 
generaliserande bisats med ignorativ betydelse. Talaren letar efter ord men 
antingen kan eller vill inte specifisera innehållet närmare. 

 
 

(9) 147. U: nä, för ja blev faktist ja blev riktit rädd ja tänkte  

 148. usch ja kanske har skadat kroppen långsiktit på nåt  
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 149. vis [också¿ 

 150. I: [nä men de har du inte gjort, även om de nu mot  

 151. förmodan skulle bero på de här, men [men ja menar i (.)=  

 152. U: [ja 

 153. I: =i lacket e de, m- de e ju vattenlöslit då, om ja förstår  

 154. de hela rätt [då.  (Telefonsamtal till Giftcentralen GIC: GRIS) 

I utdraget (9) har U ringt upp Giftcentralen och är orolig över att en skada 
som han åsamkat sig har samband med att han använt ett lack och att han 
skadat sin kropp mera långsiktigt. Informatören (I) försöker lugna ned 
honom på raderna 150–151 med att säga att han inte har gjort det samt med 
att tillägga att även om de nu mot förmodan skulle bero på de här så är det 
tydligen inte farligt. Den koncessiva bisatsen innehåller partikeln nu som 
tonar ned det sagda (SAOB s.v.NU.adv.konj I.7). 
 

(10) 1. I: giftinformatio:n, jourhavande apotekare¿ 

 2. U: ja hejsan¿ ja undrar ifall >du skulle kunna hjälpa< mej  

 3. me en sa:k? 

 4. I: mm:: 

 5. U: .hhh för ja har en man här: hh (.) och eh (0.6) pt eh ja har  

 6. har hittat massa tomma karter¿ 

 7. I: mmhm¿ 

 8. U: och de e (0.3) va ja kan räkna ti, >(ja) nu vet inte ja< om  

 9. han har tagit allting just n[u, i da va¿ (Telefonsamtal till Giftcentralen 
GIC: GRIS) 

I (10) är U orolig att en person tagit en alltför stor dos av mediciner. Mitt i 
sin redogörelse, på rad 8, avbryter talaren meningen och stannar upp, för han 
blir osäker på om alla tabletter faktiskt intagits samma dag. Sedan följer ett 
något oklart ja varefter nu inleder ett yttrande som markerar en ny deltopik i 
framställningen. Funktionen hos nu påminner om den användning som åter-
getts i exempel (4) ovan och som beskrivs i SAOB (s.v. NU.adv.konj I.6). 

De olika användningarna av icke-temporalt nu diskuteras närmare nedan. 
I avsnitt 2 presenteras fornsvenska belägg, i avsnitt 3 partikelns förekomst 
under tiden 1526–1900, i avsnitt 4 bruket i modern finlandssvenska och i 
avsnitt 5 ges en översikt över partikelns position i satsen och yttrandet. De 
centrala frågorna sammanfattas slutligen kort i avsnitt 6. 
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2. Fornsvenska 
2.1  Textuell funktion i lagtext  
I de medeltida lagtexterna påträffas partikeln nu på två olika nivåer, dels som 
inledare av en ny avdelning med funktionen som en rubrik (11), dels för att 
inleda ett nytt rättsfall (12): 
 

(11) Nu six huru bøndær skulu by sin sa (UL Ståhle 1958:125) 

(12) Nu dræpas mæn i kirkiu, ælla gærs hor i kirkiu, þa ær wixl af kirkiu; 
(Ögl XXV) 

När nu liksom i (11) inleder en ny avdelning som rubrik efterföljs det av ett 
sägeverb så som säga eller tala. Inledningen kan emellertid också utgöras av 
en fras utan finit verb: Nu i þässum malum þa ma (Ögl; Ståhle 1988:109; se 
också Östman & Wårvik 1994). Att nu inleder en rubrik har sitt ursprung i 
den muntliga traditionen då lagen lästes upp på tinget (Ståhle 1958:127). 
Bruket innebär att ordet bibehållit något av sitt temporala ursprung i och 
med att det pekar framåt mot något som kommer att framföras i fortsätt-
ningen. 

I exempel (12) används nu som inledning till ett slags konditionalsats som 
beskriver ett hypotetiskt rättsfall. Det finns belägg på dylika nu-satser i alla 
landskapslagar men de är kännetecknande för Östgötalagen, Upplandslagen 
och Södermannalagen (Ståhle 1958:124). I dessa är detta den dominerande 
formeln för hur ett rättsfall inleds. Sättet är i bruk länge, såväl i 1734 års lag 
som i 1864 års lag som i vissa fall gäller fram till slutet av 1964: 
 

(13) Nu hawa sådana hemligheter eller handlingar, som i 18. § säges, kommit 
till annan persons kunskap eller i hans hand [---] warde dömd till 
straffarbete från och med fyra till och med sex år. (Strafflagen 1864: 
kap 8, i bruk till 1964) 

2.2  Textuell funktion i bibelparafras 
Utom i landskapslagar används nu i textuell funktion också i medeltida 
bibelåtergivningar. I Fem Moseböcker på fornsvenska (Thorell 1959) eller 
den så kallade Pentateukparafrasen inleder nu avsnitt på ett liknande sätt 
som i landskapslagarna. När texten skrevs i Vadstena på 1300-talet var det 
väsentliga inte att översätta Bibeln ordagrant, utan i stället skulle innehållet 
återges på ett medryckande sätt på folkspråket (Wollin 2009). Detta ledde till 
att de egentliga bibeltexterna ofta efterföljdes av kommentarer som ovan i 
(4) eller av en metatextuell fråga som i (14)–(15) nedan. Efter detta disku-
terades frågan ingående i texten. 
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(14) Nw viliom wi spøria hwat gudh skapade alt sith creatur innan enne 
stundh æller enskwns creatur æptir annat om siæx daga swa som 
scripten sighir (Pentateukparafrasen efter Thorell 1959:27) 

(15) Nw maa spøria hwat vppehaller hymil oc iordh. hiøldi them enkte vppe 
tha ware wærlden aldrigh stwnd j stad thy at jordh ær twngh. 
(Pentateukparafrasen efter Thorell 1959:29) 

Tidsbetydelsen är tydlig, men samtidigt organiseras texten med hjälp av de 
nu-inledda frågorna. Den pedagogiska modellen tycks vara att läraren både 
ställer frågan och besvarar den själv. 

3. Äldre svenska 1526–1900 
Från och med 1500-talet påträffas nu i en annan textuell funktion än vad som 
kan dokumenteras tidigare. De tidigaste exemplen finner man i reformations-
biblarna NT 1526 och GVB 1541. De första beläggen på interpersonellt eller 
pragmatiskt nu ingår i privata brev, dagböcker och skådespel från 1600-talet. 

3.1  Textuell funktion 
Bruket av nu i bibelöversättningarna diskuteras nedan mot bakgrund av 
GVB (1541). Denna textsamling är en rik källa på belägg på icke-temporalt 
nu. Det är speciellt i de talrika dialogpartierna som man finner dem. Jag har 
främst studerat evangelierna enligt Matteus och Markus men också sett på 
några av Paulus brev. Partikeln påträffas särskilt i imperativsatser och vissa 
typer av underordnade satser. Funktionen är konklusiv eller konsekutiv, den 
exakta funktionen framgår i de enskilda fallen av kontexten.  

Exempel (16) återger ett utdrag ur Romarbrevet där nu ingår i en impera-
tivsats. Det är ett avsnitt där Paulus uppmanar till lydnad gentemot överheten 
som är Guds ordning. Gör man motstånd drar man ett straff över sig. 
Lärdomen blir att man måste underordna sig ”inte bara för vredens skull utan 
också i insikt om vad som är riktigt” (Bibel 2000). I GVB har översättaren 
markerat denna slutsats eller följd med Så giffuer nu (vers 7), vilket kan 
tolkas som ’Mot bakgrund av vad som sagts skall du sålunda göra följande’.1 
 

(16) 1 Hwar och en ware Offuerhetenne, som wellet haffuer, vnderdånigh. 
Ty ingen Offuerheet är, vthan aff Gudhi. Then Offuerheet som är, hon 
är skickat aff Gudhi. 2 Therföre, hoo sigh setter emoot Offuerheten, han 
setter sigh emoot Gudz skickelse. Men the som settia sigh ther emoot, 
the skola få en doom offuer sigh. [---] 7 Så giffuer nu hwariom och 
enom thet j plichtighe ären, Them skatt, som skatt bör, Them toll, som 

                          
1 Numren på verserna är infogade enligt Bibel 2000. 
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toll bör, Them rädzl, som rädzltilhörer, Them hedher, som hedher 
tilhörer. (GVB 1541: Rom. 13:1–2,7) 

I den svenska återgivningen av vers 7 tycks partikeln nu kunna spåras till-
baka till de grekiska förlagorna för Bibeln. GVB 1541 utgick visserligen i 
huvudsak från Luthers tyska bibelöversättning 15342, men denna baserade 
sig på latinska och grekiska förlagor, på Erasmus (1516) nyöversättning av 
det grekiska Nya testamentet till latin (Ståhle 1970:11) och på den grekiska 
översättningen av det hebreiska Gamla testamentet. Uppfattningen att nu i 
exempel (16) har en konklusiv eller konsekutiv funktion får stöd av den 
grekiska förlagan. På motsvarande ställe har grekiskan konnektivet οὖν som 
har betydelsen ’sålunda, alltså’:  
 

(16a) 7 Ἀπόδοτε οὖν πᾶσιν τὰς ὀφειλάς. Τῷ τὸν φόρον, τὸν φόρον. Τῷ τὸ 
τέλος, τὸ τέλος. Τῷ τὸν φόβον, τὸν φόβον. Τῷ τὴν τιμὴν, τὴν τιμήν. 
(Erasmus 1516: Rom. 13:7) 

Enligt den finska teologen Anneli Aejmelaeus (1982:3) sammanhänger bruk-
et av partikeln οὖν med översättningen av Gamla testamentet från hebreiska 
till grekiska. Den hebreiska satsfogningen som i första hand bygger på para-
tax utgjorde ett problem för översättarna under tredje och andra seklet före 
vår tideräkning: enbart i de fem Moseböckerna skulle kring 10 000 belägg på 
 som tecken på koordination återges på grekiska. Eftersom ordet har olika (ו)
betydelser beroende på kontexten återgavs (ו) med underordnande konjunk-
tioner och olika partiklar (Aejmelaeus 1982:123). I satser med konklusiv 
eller konsekutiv funktion användes i synnerhet οὖν som var en av de vanlig-
aste partiklarna i koine under den tid då översättningen gjordes (Aejmelaeus 
1982:58–59). Bruket av partiklar fördes över till den latinska översättningen 
där man på det ovanstående bibelstället finner det konsekutiva igitur ’där-
för’, ’så’:  
 

(16b)  Reddite igitur omnibus quod debetur [---] (Erasmus 1516: Rom 13:7) 

I Lutherbibeln återges οὖν respektive igitur på motsvarande sätt som i GVB 
med nu. 
 

(16c)   SO gebet nu jederman, was jr schüldig seid, Schos, dem der schos 
gebürt, Zol, dem der zol gebürt, Furcht, dem die furcht geburt, Ehre, 
dem die ehre gebürt. (Lutherbibel 1546a: Rom. 13:7) 

I de senare svenska bibelöversättningarna förekommer nu inte längre. Redan 
år 1883 ersattes partikeln med då, år 1917 ströks även då medan det kon-

                          
2 Till denna bibel hänvisas genom Lutherbibel 1546a och 1546b. 
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sekutiva så bevarades i satsens början.3 I Bibel 2000 finner man ingen sär-
skild markering av slutsats eller följd: 
 

(16d)   Senare svenska bibelöversättningar av Rom. 13:7 

 Så gifven då åt alla vad I ären dem skyldiga (1883) 

 Så given åt alla vad I ären dem skyldiga (1917) 

 Ge alla vad ni är skyldiga dem (2000) 

När partikeln nu i konklusiv eller konsekutiv funktion ingår i en underordnad 
sats står satsen före matrissatsen. Den underordnade satsen inleds med en 
subjunktion som oftast anger villkor, orsak eller tid. (SAOB s.v. NU.adv. 
konj I.6). En villkorsbisats kan alternativt vara oinledd. I exempel (17) som 
ovan anförts som (6) återger aposteln Markus Jesus ord som gäller att motstå 
förförelser. I vers 49 talas om saltet som inom offerkulturen spelade en fram-
trädande roll vid förvaringen av djuren. Saltets förmåga förs över på män-
niskan, saltet förvarar alla som hänger sig åt Gud. Salt anses som något gott 
(vers 50) vilket leder till frågan vad som händer om saltet mister sin sälta: 
Hwar nu saltet mister sijn sälto, hwar medh skal man salta?  
 

(17) 47 Och om titt ögha wore tigh til förargelse, rijff thet vth, Bätre är tigh, 
at tu eenögder ingåår vthi Gudz Rike, än at tu skulle haffua tw öghon 
och bortkastas j heluetes eeld, ther theras makt icke döör, och eelden 
icke vthsleckes. 49 Ty hwar och en moste medh eeld saltat warda, och 
alt offer moste medh salt saltas. 50 Salt är itt gott ting, Hwar nu saltet 
mister sijn sälto, hwar medh skal man salta? Haffuer salt vthi idher, och 
haffuer fridh emellan idher inbyrdes. (GVB 1541: Mark. 9:49–50) 

En jämförelse med den grekiska, latinska och tyska översättningen visar att 
bisatsen i dem inleds av en adversativ konjunktion (17a, 17b, 17c). Den 
grekiska förlagan anger motsats genom partikeln εαν δε ’men om’, den latin-
ska genom cæterum si ’men om’ och i överenstämmelse med detta ingår i 
Lutherbibeln So aber. Den svenska översättningen saknar markering av ad-
versativ relation, men av sammanhanget är det möjligt att läsa in tolkningen 
också i den svenska texten. 
 

(17a)  καλὸν τὸ ἅλας, ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσεται; 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. (Erasmus 1516: 
Mark 9:50) 

                          
3I likhet med nu fungerar också då som pragmatisk partikel i svenskan. Båda kan ange följd 
eller slutsats i vissa kontexter (SAOB s.v. DÅ.adv.o.konj 2.e), men i dagens svenska verkar 
man oftast välja då i stället för nu. Detta tycks framför allt gälla språkbruket i Sverige medan 
nu i finlandssvenskan fortfarande är vanligt. Se närmare avsnitt 4 nedan.  
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(17b)  Bonum est sal, Cæterum si sal in sulsu fuerit, in quo ipsum condietur? 
(Erasmus 1516: Mark 9:50) 

(17c)  So aber das saltz thum wird, wo mit wird man würtzen? Lutherbibel 
(1546b: Mark. 9:50) 

I de senare svenska översättningarna har partikeln nu strukits och den ad-
versativa funktionen hos bisatsen har markerats med konjunktionen men, så-
lunda i linje med den grekiska, latinska och tyska översättningen: 
 

(17d)   Senare svenska bibelöversättningar: Mark. 9:50 

 men om saltet mister sin sälta, hvarmed skolen I återställa det? (1883) 

 men om saltet mister sin sälta, varmed skolen I då återställa dess kraft? 
(1917) 

 Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? (2000) 

Partikeln nu i konklusiv eller konsekutiv funktion förekommer inte i de 
medeltida texter som undersökts. En sådan användning hör inte hemma i 
lagtexter, och också i Pentateukparafrasen omskriver man ofta direkt diskurs 
som är den vanliga omgivningen för partikeln nu. Jag vill emellertid lägga 
fram hypotesen att nu haft en konklusiv eller konsekutiv funktion i svenskan 
också tidigare, eftersom många exempel på nu påträffas i gotiskan. I Wul-
filas bibelöversättning från 300-talet finner man till exempel följande an-
vändning (vers 48; Codex argenteus: plate 6–7)4: 
 

(18)  Codex argenteus (Matt. 5:47–48) 

 46 Jabai auk frijoþ þans frijon 

 dans ïzwis ainans hvo mizdono 

 habaiþ· niu jah þai þiudo þata 

 samo taujand·  

 47 jah jabai goleiþþans frijonds ïzwarans þatai 

 nei hve managizo taujiþ· niu  

 jah motarjos þata samo tau 

 jand· 48 sijaiþ nu jus fullatojai 

 swaswe atta ïzwar sa ïn himina 

 fullatojis ïst:5 

                          
4 Numren på verserna är infogade enligt Bibel 2000. 
5 Matt 5:46–48 (Bibel 2000): 46 Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? 
Gör inte tullindrivarna likadant? 47 Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, 
gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? 48Var fullkomliga, så som er 
fader i himlen är fullkomlig. 
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Nämnas kan att slutsatsen eller följden i vers 48 inte markeras med nu i 
GVB, utan översättningen är för then skul: 
 

(18a)   GVB 1541 Matt. 5:48 

 Warer för then skul fulkomlighe, såsom idhar himmelske fadher 
fulkomligh är. 

Som motsvarighet till för then skul har den grekiska förlagan οὖν och den 
latinska texten igitur (Erasmus 1516). Även om nu synnerligen ofta i GVB 
återkommer i kontexter av den typ som (18) representerar är partikeln så-
lunda inte den enda motsvarigheten till οὖν och igitur. 

Vid sidan av gotiska belägg påträffas partikeln nu i konklusiv eller kon-
sekutiv funktion också i fornhögtyskan. I Isidor (Braune & Ebbinghaus 
1962:17) som översatts från latinet till fornhögtyska kring år 800 används nu 
som motsvarighet till ergo ’därför’ i den latinska förlagan.  

Den konklusiva eller konsekutiva funktionen hos nu påträffas från och 
med äldre nysvensk tid inte enbart i religiösa texter utan förekommer också i 
profan prosa. Då det visat sig att partikeln mest används i direkt diskurs 
utgörs det undersökta materialet av så talspråksnära texter som möjligt, dvs. 
brev, dagböcker, memoarer och skådespel. Nu förekommer i bisatser som 
inleds med de temporala subjunktionerna när och då, de kausala subjunk-
tionerna då och efter samt den konditionala subjunktionen om. Gränsen 
mellan den temporala och den konklusiva eller konsekutiva funktionen är 
emellertid suddig eftersom en aspekt av tid i satser som anger slutsats eller 
följd alltid är närvarande. Detta framgår bland annat av exempel (6) ovan där 
nu syftar bakåt och är förankrat i den tidigare diskursen. 

Exempel (19) är hämtat från ”Beskrivning över min vandringstid” (1657) 
av Agneta Horn. I utdraget ingår nu i en när-sats, Och när nu min s[alig] 
f[ru] m[or] war dödh blefwen. Satsen följer efter en lång beskrivning av de 
lidanden som Agneta Horn hade fått utstå efter moderns död. I bisatsen 
sammanfattar nu händelserna efter moderns död. Om nu utelämnades skulle 
när-satsen inte innehålla någon referens till moderns död:  
 

(19) när hon hade legat 14 dagar i stätin, [---] så kom gudh och togh min 
s[alig] f[ru] m[or] ifrån migh, arma och älända barn, [---] Och när nu 
min s[alig] f[ru] m[or] war dödh blefwen, wart hännes lik insat j sankte 
jakop kÿrka. (Horn 1657) 

Partikeln nu markerar det tidigare anförda som relevant för den aktuella kon-
texten också i (20). I ett brev till sin hustru Eva Oxenstierna år 1697 redogör 
Magnus Stenbock för åtgärder han vidtagit för att få ett lån och gör därefter 
följande sammanfattning: Skulle nu altt slå feltt emoth förmodan är jag den 
olyckeligaste af värden: 
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(20) Till Tüngen i slijk motta, skrif min Engell till sielf som han är vår 
faddersman och be honom att hans oss lånar 1000 riksd: och låth honom 
see min försäkran. Låth och tala medh Münch och Metscher som jag 
och har skrifvitt till. Vilt hetta altt eij hielpa, så har jag tänktt sedan att 
gå till Lantgreven af Cassell med een ödmiuk böön. Skulle nu altt slå 
feltt emoth förmodan är jag den olyckeligaste af värden, som een min så 
värdh och kier maka eij kan soulachera [---] (MSEO 1697) 

Partikeln nu gör det tidigare sagda relevant för Magnus Stenbocks slutsats, 
nämligen att han vore den olyckligaste mannen i världen om planen inte 
lyckades.  

3.2  Pragmatisk funktion 
Som interpersonell pragmatisk partikel påträffas nu i olika slag av kontexter. 
Funktionen hos partikeln är i hög grad beroende av den aktuella språkliga 
aktiviteten och den syntaktiska omgivningen. Nu fungerar som kontextuali-
seringsmarkör och ger mottagaren en vink om hur yttrandet är avsett att 
tolkas.  

Kännetecknande för nu i interpersonell funktion är att partikeln ingår i 
reaktiva yttranden (Hakulinen & Saari 1995:487). Dessa kan vara responser 
på andras repliker, men talaren kan också själv bygga upp en diskurs med 
initiativ och responser där nu ingår. De språkhandlingar som innehåller par-
tikeln är ofta konventionaliserade yttranden så som uppmaningar, retoriska 
frågor, parentetiska yttranden, tilltal, hälsningar och tack. Den syntaktiska 
positionen är mittfältet. 

3.2.1 Uppmaningar 
Exempel på uppmaningar eller imperativsatser med nu i pragmatisk funktion 
påträffas ofta i skådespel. I (21) där uppmaningen föregås av ett tilltal är 
bruket synnerligen konventionaliserat: 
 

(21) Jungfru Lisa. småleendes: Nu kommer du åter igen fram med dina 
tokugheter, efter wanligheten, och jag tror, at du aldrig annat täncker 
eller talar om, än ung Karlar ock Gifftas. 

 Ingri. Det är sant: Mina mästa tanckar gå wäl derpå ut. Men kiära 
Jungfru, war nu så upricktig som jag, och förlåt mig, om jag än en gång 
tar mig den dristigheten på, at fråga Er, hwarpå I då täncken när I gån, 
så här i Er enslighet, och wil ej tåla någon menniskia hos Er. Hwem wet 
om icke Edra tanckar ibland torde falla ut på detsamma (Modée: Håkan 
Smulgråt 1738) 

I exemplet ingår nu i en artig inledning till en fråga som Ingri vill ställa till 
Lisa. Denna inledning kan beskrivas som parentetisk i förhållande till själva 
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frågan. I parentetiska yttranden av olika slag har partikeln nu funktionen att 
dämpa ned det sagda. 

Under 1800-talet innehåller Strindbergs pjäser rikligt med belägg på im-
perativsatser med nu. Exemplen (22) och (23) illustrerar förekomsterna: 
 

(22) KRISTIN: Å ja, skryt lagom! Jag har hört vad Clara säger jag, som har 
klätt henne. 

 JEAN : Asch, Klara! Ni är alltid avundsjuka på varann! Jag som har 
varit ute och ridit med henne... Och så hon dansar sedan!  

 KRISTIN: Hör nu, Jean; vill han inte dansa med mig när jag blir färdig. 
(Strindberg: Fröken Julie 1888) 

Kristin och Jean har fört ett affekterat samtal som pågått en stund när Kristin 
utbrister: Hör nu, Jean. Frasen hör nu är konventionaliserad, och utgör en 
respons på Jeans replik. Partikeln markerar Kristins yttrande som irriterat, 
Jean har gått för långt i sitt beröm av en annan kvinna (ISK 2004: § 823). 
Också i exempel (23) är tonen något irriterad; Fröken vill skynda på Jean att 
sitta stilla: 
 

(23) [Fröken och Jean vända i dörren. Jean håller handen för ena ögat.] 

 FRÖKEN: Får jag se vad ni fått i ögat! 

 JEAN. åh det är ingenting – bara ett smolk – och det går straxt över.  

 FRÖKEN: Det var min klänningsarm som skrubbade er; sitt ner nu så 
ska jag hjälpa er!  

 (Tar honom i armen och sätter honom; fattar hans huvud och lutar det 
bakåt; med snibben av näsduken söker hon få ut smolket)  

 Sitt still nu; alldeles still! – 

 Slår honom över handen.  

 Så! vill han lyda! – Jag tror han darrar stora, starka karlen! (Strindberg: 
Fröken Julie 1888) 

Episoden börjar med att Fröken lägger märke till att Jean fått något i ögat. 
Jean vill inte att hon ska fästa uppmärksamhet vid detta, men Fröken ger inte 
upp utan uppmanar honom att sätta sig: sitt ner nu. När hon fått honom att 
sätta sig fortsätter hon med att säga: Sitt still nu; alldeles still! Partikeln före-
kommer sålunda i en kedja där den första uppmaningen Får jag se vad ni fått 
i ögat! inte leder till önskat resultat. Följande replik innehåller en imperativ-
form som åtföljs av nu, liksom också den tredje repliken som dessutom för-
stärks med alldeles still! Detta mönster har tidigare beskrivits av Hakulinen 
& Saari (1995:490) som ett drag i helsingforssvenska samtal. 

Avskedsfraser och hälsningar med nu är typiska i slutet av brev. Man kan 
tänka sig dem som en slutreplik till det tidigare anförda i brevet: 
 



Från temporalt adverb till diskurspartikel: exemplet nu 

74  

(24) Från Landshöfd. har jag haft mycket vänskapligt bref nyligen – deruti 
han utbeder sig ett rum i min vänskap – hälsa nu alla från mig [...] 
(OTST 1836) 

Partikeln nu förekommer vidare i imperativsatser i sekundär funktion, dvs. 
uppmaningen kan inte efterföljas utan anger snarast en känsla (SAG 1999 
4:720): 
 

(25) BERTIL. ([kommer in med ett lagom bränwins glas, och will gifwat åt 
Juncker.]) 
JUNK. TORBIÖRN. Dra nu ända til blåkulla din utbasade tyfpoike du, 
kallar du detta en sup, ja kan knapt wäta en tand på mej dermed, spring i 
flygande säijer jag, säijer jag, efter ett större glas, eller skam få mej ska 
jag icke så skafwa up öronen på dej at du aldrig ska glömma Juncker 
Torbiörn. (Gyllenborg: Then Swänska sprätthöken 1740) 

3.2.2 Frågor 
Partikeln nu påträffas ibland i frågesatser som kan betecknas som retoriska 
frågor vilket redan framgått av exempel (7) ovan. En annan typ av kontexter 
finner man i monologer: 
 

(26) Nåväl, efter ett ögonblick flyger en ung karl efter genom samma grind 
och beger sig snabbt också in i Hagaparken. I honom igenkände jag 
mycket väl Ferdinand **, min egen kapten. – Men Gud – vilkendera 
kunde nu hon vara! Varför flyr hon undan? Varför, om hon är den rätta? 
(Almqvist: Drottningens juvelsmycke 1834) 

Partikeln nu ingår i (26) i ett parentetiskt utrop som har formen av en fråga. I 
denna aktualiserar nu det tidigare sagda. 

3.2.3 Tack och farväl 
Olika slag av kommunikativa handlingar så som tack och farväl innehåller 
ofta partikeln nu i äldre språkbruk. I brev och skådespel ingår bland annat 
följande belägg: 
 

(27) Tack nu på rent alfvare, lilla älskade vän, för dina bref, det lilla och det 
stora. Jag har nu aldrig rätt roligt oftare, än när jag får dina bref [---]. 
(GALL 1809) 

(28)  ”Ja, kära mor Ellin, farväl nu så länge! (Almqvist: Tre fruar i Småland 
1842–43) 

De markerade fraserna i exemplen är starkt konventionaliserade. Bruket av 
nu kan härledas tillbaka på frasernas responsiva funktion: i (27) är det frågan 
om ett tack för fästmöns brev, i (28) syftar frasen på den tidigare diskursen. 
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3.2.4  Kommentarer 
Ett stort antal belägg på nu påträffas i yttranden som utgör kommentarer till 
den pågående diskursen eller ifrågasätter någonting i kontexten (SAOB s.v. 
NU.adv.konj I.7). Kommentarerna framförs ofta så att säga utanför proto-
kollet varvid nu förstärker intrycket av en parentes. Exempel på nedtonade 
yttranden med nu påträffas fr.o.m. 1700-talet. 

Av nedanstående exempel framgår att de parentetiska yttrandena är av 
olika karaktär och utgörs av både huvud- och bisatser. I (29) ingår nu i en 
inskjuten kommentar som anger en korrigering. Att korrigeringen inte är 
särskilt väsentlig markeras med nu: 
 

(29) När jag kom hem derifrån, låg Wermlands-posten på bordet och 
deribland farbrors eller nu rättare Pappas vår bref. Jag var åtfölljd hem 
af så många muntra bröder, att jag ej fick bryta brevet förrän kl. 11. 
(GALL 1809) 

I exempel (30) anklagar Kristin betjänten Jean för att han tänkt rymma. I sitt 
svar ifrågasätter Jean Kristins påstående och anser att hon överdriver. Han 
lägger inte mycket vikt vid Kristins förebråelse: 
 

(30) KRISTIN vänder sig åt höger där Jean står.  

 Jaså, han tänkte rymma!  

 JEAN snopen, lägger ifrån sig rakkniven på bordet.  

 Rymma? Det är nu för mycket sagt! (Strindberg: Fröken Julie 1888) 

På ett annat ställe i Fröken Julie är det Kristin som uttalar en resignerad 
kommentar med nu (exempel 31). Intrycket av resignation förstärks av en 
gång som fungerar som partikel i likhet med nu:  
 

(31) JEAN: Du är väl inte svartsjuk på henne?  

 KRISTIN: Nej inte på henne! Om det hade varit Klara eller Sofi; då 
hade jag rivit ut ögonen på dig! –  

 Ja, det är så nu en gång; varför det vet jag inte! –  

 Nej det var otäckt! (Strindberg: Fröken Julie 1888) 

Exempel (32) som är ur Strindbergs Fadren innehåller en slutkommentar 
som ifrågasätter det som sagts tidigare. Betydelsen är ungefär ’Ska detta 
över huvud taget vara relevant?’ 
 

(32) Ryttmästarn: Ja min själ jag ville vara i häradshövdingens kläder och 
döma i det här målet.Pojken är nog inte så skyldig, det kan man inte 
veta, men ett kan man: och det är att flickan är skyldig, om det nu skall 
vara någon skuld. (Strindberg: Fadren 1887) 
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Nu förekommer också i inskjutna satser som introducerar en ny topik (SAOB 
s.v. NU.adv.konj I.6): 
 

(33) JEAN: [---] Fröken, för att nu tala om henne, tar inte vara på sig och sin 
person. (Strindberg: Fröken Julie 1888) 

(34) FRU LOTTA: [--- ] Det är en underlig sak, at så snart ett Fruntimmer 
[---] blifwer äncka, och ropas ut för at wara rik, då skall weta, där blir 
ett rännande i Staden [---] hwad nu mig angår, min Fiken, så kan min, 
som alla andras ungdom, kanskie något leka folck i ögonen [---]. 
(Gyllenborg: Then Swenska sprätthöken 1740) 

Som en sammanfattning kan sägas att icke-temporalt nu från och med äldre 
nysvensk tid primärt har två funktioner, en konklusiv eller konsekutiv och en 
nedtonande funktion. I modern svenska är de flesta funktionerna hos nu 
fortfarande i bruk, men till stor del bara i finlandssvenskt språkbruk. De vik-
tigaste sverigesvenska användningarna har redovisats ovan i exemplen (8)–
(10). Typiska finlandssvenska användningar i dagens språkbruk presenteras i 
kapitel 4. 

4. Modern finlandssvenska 
Så som nämnts i avsnitt 1 är bruket av icke-temporalt nu relativt sällsynt i 
Sverige. I finlandssvenska samtal används partikeln däremot ofta, enligt en 
studie av Saari (1995:92) rentav sex gånger så ofta som i ett motsvarande 
sverigesvenskt material. Dessutom har nu fler funktioner i finlandssvenskan: 
alla de icke-temporala användningar av nu som tagits upp i avsnitt 3 lever 
kvar i modern finlandssvenska. Nu hör hemma i informella samtal, både 
autentiska och fiktiva, men belägg förekommer också i skrift. Partikeln är 
vanlig i bloggar på Internet och förekommer sporadiskt också i andra typer 
av texter. Nu påträffas i många konventionaliserade uttryck så som tilltal, be-
gäran, tack, hälsningar mm. Ett annat sammanhang med belägg på nu utgör 
vissa typer av kommentarer, ofta till ett eget yttrande.6 

Det är förbluffande hur det finlandssvenska nu och den finska motsvarig-
heten nyt liknar varandra i bruket som pragmatisk partikel (Hakulinen & 
Saari 1995). Förklaringen måste sannolikt sökas i den långvariga kontakten 
mellan språken och i det gemensamma språksamhället. Å andra sidan har det 
visat sig att motsvarigheten till adverbet nu, dvs. beteckningen för origo, 
också i många andra språk har fått diskursiva funktioner (se t.ex. Aijmer 

                          
6 Utöver de funktioner hos nu som diskuteras i detta avsnitt påträffas i finlandssvenskan 
ytterligare ett bruk av ordet med koncessiv innebörd så som i Nu tror jag det ’Nog tror jag 
det’. Historiskt sett torde detta ord dock inte utgå från ett temporalt nu.  
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1988, Hilmisdottir 2011). Troligen gäller båda förklaringarna för det lik-
nande bruket av nu/nyt i finlandssvenska och finska.  

Nedan ges exempel på partikeln nu i några konventionaliserade yttranden 
och i kommentarer. 

4.1  Konventionaliserade yttranden 
Konventionaliserade yttranden med verbformen i imperativ innehåller ofta 
partikeln nu. Detta torde hänga samman med det temporala ursprunget till 
partikeln: Den ursprungliga uppmaningen gäller i det ögonblick som den 
framförs. När nu fungerar som partikel försvagas den temporala betydelsen 
hos ordet och partikeln ger yttrandet en tilläggsbetydelse. Ett exempel på 
detta ingår i (35) där nu markerar yttrandet som en förebråelse: Hördu nu 
ingela. Texten handlar om TV-serien Lost som inte visas i Finland: 
 

(35) Förebrående tilltal 

 masu: Det är en stor orättvisa för det finska folket att lost inte visas i 
finland ännu!!  

 Ingela: Du pratar strunt nu Masu. Finländarna är helt tillräckligt 
förlorade som det är.  

 masu: Hördu nu ingela, vad är det där för attityd?! 
(http://www.studorg.org/debatt/index.php?topic=8312.15;wap2, 
27.10.2012)  

Följande exempel (36) som är taget från Internet illustrerar bruket av nu i en 
vädjan. Camomilla beundrar ett foto på sina kolleger som hon lagt märke till 
i dagens tidning. Anne som är en av kollegerna vill inte ta emot kompli-
mangen utan skrattar och pekar på misslyckade miner och dålig frisyr på de 
fotograferade. Camomilla tycks mena allvar med sin beundran och vädjar till 
Anne nästan tjatande: Nå ids nu int ’låt bli’: 
 

(36) Vädjan  

 Camomilla: Det första man såg i morse då man öppnade HBL var mina 
underbara och vackra kollegor!  

 Det var en fin start på dagen. Visst är de fotogeniska!  

 Anne: Hehhe, Aaltonen gör pussminen och jag vet ännu inte vad en 
hårborste är. Vad är en hårborste? :) 

 Camomilla: Nå ids nu int, ni var så fina! 
(http://www.muffinaround.com/2010/02/dagens-tidning.html, 
27.10.2012)  

Också många retoriska frågor är konventionaliserade. I exempel (37) skriver 
en person om tvåspråkig uppfostran och ställer två likadana retoriska frågor:  
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(37) Retorisk fråga  

 Tycker det känns lite dumt då det finns de som ”ger” bara ett språk till 
sina barn, fast ena föräldern talar ett annat språk också. Visst, man 
beslutar ju själv hur man gör. Men vem sku nu inte vilja att barnen sku 
få det lättare. Vem sku nu inte vilja ge sina barn två språk gratis om det 
finns möjlighet. (http://mymlan-marika.blogspot.fi/2012/08/sprak.html, 
31.10.2012) 

Kritiken riktas mot föräldrar som inte ger sina barn två språk. För skribenten 
är det självklart att barnen skulle få det lättare i livet om de hade två språk i 
bagaget. Partikeln förstärker denna självklarhet. 

4.2  Kommentarer 
I kommentarer tycks partikeln nu göra innehållet mindre säkert än i kom-
mentarer utan nu (ISK 2004: § 824). En kommentar med nu innehåller i 
många fall ett mentalt verb och har ett subjekt i första person singularis, dvs. 
talaren markerar kommentaren som sin personliga åsikt. Ett exempel på detta 
förekommer på rad 4 i utdrag (38):  
 

(38) 01 Ca: Vi behöver inte gå längre än ner ti- till dedäran ti Helsingfors va 
heter d- ti dehär 

 02 alkoholisthemme där e hemskt mycket som e helt självförvållad utav 
dom också som e där  

 03 men liksom redan där så sku man kunna göra nånting åt den saken↓  

 04 de e nu min åsikt↓ (Heino 1998) 

Kommentarer med nu kan också utgöras av parentetiska bisatser så som 
nedan i (39). Utdraget ingår i en recension där skribenten i en inskjuten 
parentetisk bisats ifrågasätter något hon skrivit strax innan. Exemplet kan 
jämföras med (32) ovan.  
 

(39) Kommentar  

 Unos kvinnofientlighet beror inte bara på hans egocentriska natur, den 
finns inbyggd i tidsandan och i lagstiftningen som gör den gifta kvinnan 
till en omyndig varelse. När Emma frigör sig – om det nu är det hon gör 
genom skilsmässan – är det till priset av social och ekonomisk 
degradering. (http://hbl.fi/kultur/recension/2010-08-24/nar-emma-
drabbades-av-uno 16.1.2013) 

I en kommentar kan verbet också stå i imperativ form. I (40) talar två unga 
män om Formel 1 och om hur Mika Salo haft problem med att hålla sin bil 
på körbanan. Nalle är förvånad över att Salo inte klarat sig bättre: 
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(40) 01 Nalle: de va underligt att Salo int klara sej bättre --- 

 02 Dan: --- int tror ja att nån sku ha klara sej  

 03 men den kom (.) sivuluisua7 (.) å så fo: den in i den dä: jävla gropen  

 04 så så: man den kasta den helt åt andra hålle  

 05 vittu försök nu sen nä du int annars hellä: kan vända på ratten 
(Bastukväll: SVESTRA) 

Efter att Dan på raderna 2–4 beskrivit de problem som Salo haft börjar han 
försvara Salo på rad 5. Han inleder med ett svärord och fortsätter med att 
säga försök nu sen som kan uppfattas som en retorisk eller generaliserande 
imperativ. Innebörden är att det hade varit lönlöst att ens försöka göra något 
i den aktuella situationen och att samtalspartnern förväntas vara av samma 
åsikt. Nu efterföljs av se(da)n och tillsammans markerar de yttrandet som en 
slutsats (Hakulinen & Saari 1996:90). 

Sammanfattningsvis kan sägas om det moderna bruket av icke-temporalt 
nu att det företrädesvis används i talad diskurs och på chatkanaler på Inter-
net. Partikeln påträffas i responsiva yttranden och har en tendens att före-
komma i konventionaliserade fraser. I Sverige är bruket ovanligt i dag 
medan partikeln är i flitigt bruk i finlandssvenska samtal. Det är troligt att 
den parallella användningen av finskans nyt ’nu’ bidrar till den höga fre-
kvensen. 

5. Positionen i satsen och yttrandet 
5.1  Initial position i huvudsats 
Ordningsföljden mellan de primära satsleden har klara regler i dagens sven-
ska. I en huvudsats kan adverbial stå i initialfältet, i mittfältet efter finit verb 
och subjekt eller i slutfältet. I det material som ovan diskuterats är placer-
ingen av icke-temporalt nu mer begränsad och nu påträffas inte i slutfältet. 

I fornsvenska lagtexter och bibelparafraser står nu alltid initialt, såväl när 
partikeln inleder en rubrik (exempel 11 ovan) som när den inleder ett nytt 
rättsfall (exempel 12 ovan): 
 

(11)   Nu six huru bøndær skulu by sin sa 

(12)   Nu dræpas mæn i kirkiu, ælla gærs hor i kirkiu, þa ær wixl af kirkiu 

På motsvarande sätt står nu initialt som textstrukturerare i bibelparafraser när 
en bibeltext efterföljs av en förklaring (exemplen 14 och 15):  
 

                          
7 sivuluisua ’sidledes’ 
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(14)   Nw viliom wi spøria hwat gudh skapade alt sith creatur innan enne 
stundh æller enskwns creatur æptir annat om siæx daga swa som 
scripten sighir 

(15)   Nw maa spøria hwat vppehaller hymil oc iordh. hiøldi them enkte vppe 
tha ware wærlden aldrigh stwnd j stad thy at jordh ær twngh 

Partikeln fungerar sålunda som gränsmarkör mellan olika avdelningar och 
topiker i diskursen. 

I moderna samtal påträffas nu initialt som markör för en kommentar eller 
en deltopik. Talaren eller skribenten stannar upp i sin framställning och gör 
en utvikning från det egentliga ämnet så som i exempel (10):  
 

(10)   ja nu vet inte ja om han har tagit allting just nu, i da va. 

Mot bakgrund av att nu genomgått en grammatikaliseringsprocess och an-
tagit diskursiva funktioner är det förståeligt att också partikelns position i 
satsen påverkats. Så som Givón (1990:970–972) påpekat gör sig närhets-
principen (the proximity principle) och två principer om ordningsföljd (the 
sequential order principles) gällande vid en grammatikaliseringsprocess. En-
ligt den förra principen placeras enheter som funktionellt, konceptuellt eller 
kognitivt ligger nära varandra också temporalt eller spatialt närmare var-
andra. Enligt de två senare principerna tenderar för det första satsernas ord-
ningsföljd i en koherent diskurs motsvara den temporala ordningsföljden 
mellan de händelser som framförs, och för det andra gäller om topikalisering 
att den viktigaste informationen placeras först i en kedja av information. 

5.2 Medial position i huvudsats 
Som pragmatisk partikel står nu i mittfältet. Detta gäller såväl imperativ-
satser, frågesatser som påståendesatser så som framgår av de ovan anförda 
exemplen:  
 

(21)   war nu så upricktig som jag 

(26)   vilkendera kunde nu hon vara  

(30)  Rymma? Det är nu för mycket sagt. 

I sin nedtonande funktion påträffas nu ofta tillsammans med andra partiklar 
varvid nu alltid föregår dem:  
 

(31)   Ja, det är så nu en gång. 

5.3  Underordnad sats 
I modern svenska har temporalt nu två positioner i en underordnad sats, i 
mittfältet efter subjektet och i slutfältet (SAG 1999 4:7). I sin funktion som 
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pragmatisk partikel finner man nu aldrig i slutfältet. Den moderna ordföljden 
förekommer till exempel hos Strindberg 1887 i (32) ovan:  
 

(32)  det kan man inte veta, men ett kan man: och det är att flickan är skyldig, 
om det nu skall vara någon skuld.  

Partikeln används här i en parentetisk sats som står sist i meningen och utgör 
en kommentar till det tidigare anförda. I en liknande omgivning kan partik-
eln också stå före subjektet vilket ett modernt belägg ur Parole visar:  
 

(41) Men ni har ju inga barn! jämrade sej Susanne. – Nej det förstås, höll jag 
snällt med, om nu det medgivandet kunde trösta henne. (Parole 
15.3.2012) 

I det historiska materialet påträffas textuellt nu direkt efter subjunktionen i 
konklusiv eller konsekutiv funktion. Detta gäller bland annat exempel (17) 
ur GVB 1541: 
 

(17)   Hwar nu saltet mister sijn sälto, hwar medh skal man salta? (GVB 1541) 

Samma ordföljd förekommer hos Agneta Horn i exempel (19):  
 

(19)   Och när nu min s[alig] f[ru] m[or] war dödh blefwen, wart hännes lik 
insat j sankte jakop kÿrka.  

Partikeln står på motsvarande ställe före subjektet också i en frågeformad 
konditionalsats så som i exempel (20) från 1697:  
 

(20)   Skulle nu altt slå feltt emoth förmodan är jag den olyckeligaste af 
värden. 

Placeringen av pragmatiskt nu omedelbart efter subjunktionen kan anses 
följa den av Givón (1990:970–972) formulerade närhetsprincipen. I och med 
att nu syftar bakåt på den tidigare diskursen står partikeln sålunda så nära det 
tidigare anförda som möjligt. Också satsernas inbördes ordningsföljd åter-
speglar Givóns tanke om den temporala ordningsföljden mellan begivenhet-
erna: De initiala underordnade satserna utgör ofta bakgrunden till den nya 
informationen i matrissatsen. 

6. Sammanfattning 
Nu i svenskan har fått många icke-temporala funktioner under historiens 
gång. Troligen är det betydelsen av origo som bidragit till att ordet kunnat 
anta nya diskursiva funktioner. I sin textuella funktion introducerar ordet 
något nytt eller aktualiserar något tidigare nämnt i diskursen, medan det i 
sina olika pragmatiska funktioner förstärker den pågående lingvistiska aktiv-
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iteten. Icke-temporalt nu är i hög grad ett talspråksfenomen och det är starkt 
bundet till den aktuella kontexten. 

Den bild som den ovanstående beskrivningen av icke-temporalt nu ger 
motsvarar eventuellt bara till en del verkligheten, eftersom materialunder-
laget är så snävt. Undersökningen gäller endast lagtexter och bibelparafraser 
från fornsvensk tid, och det är först från och med bibelöversättningen 1541 
som andra genrer redovisats. Det är också skäl att konstatera att bibeltexten 
är en översättning och att det är oklart i vilken utsträckning detta har på-
verkat språket i GVB. Analysen ovan pekar på att partikelbruket eventuellt 
har ett samband med den grekiska förlagan. 

I dagens svenska används icke-temporalt nu främst i konventionaliserade 
kontexter. I Sverige förekommer partikeln bara i några få satstyper, medan 
nu i svenskan i Finland är ett vanligt element i vardagliga samtal.  

Transkriptionsnyckel 
men emfas 
MEN tal med hög volym 
°men° tystare tal än i omgivande tal 
>men< snabbare tal än i omgivande tal 
<men> långsammare tal än i omgivande tal 
*men* tal med skratt i rösten 
[ överlappning inleds 
] överlappning slutar 
= repliker hakas på varandra utan hörbar paus/repliker fortsätter på en annan 
rad 
: förlängt ljud 
(.) mikropaus = en paus under 0,2 sek. 
(0.6) en paus uttryckt i sekunder 
(men) transkriptionen osäker 
((skratt)) transkriberarens kommentarer 
+ starkare tal än i omgivande tal 
? stigande ton 
¿ svagt stigande ton 
, fortsättningston 
tydligt fallande ton 

Material 
Bibelutgåvor 
Bibel 1883 = Bibeln eller den Heliga Skrift. Stockholm: Fosterlands-stiftelsens 

förlags-expedition 1900.  
Bibel 1917 = Svenska Bibeln 1917 års översättning. http://home.swipnet.se/~w-

118109/index.html. 30.11.2012. 
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Bibel 2000. Svenska bibelsällskapet. http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibel-2000/. 
30.11.2012. 

Codex argenteus = Silverbibeln. http://app.ub.uu.se/arv/codex/faksimiledition/texts/ 
1_mat.txt. 1.12.2012. 

Erasmus 1516 = Novum Instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo 
recognitum & emendatum. Basel 1516. http://www.e-rara.ch/bau_1/content/ 
titleinfo/895554. 1.12.2012. 

GVB 1541 = Gustav Vasas Bibel. Thet är all then Helgha Scrifft på Swensko. 
Stockholm. http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/Nysvenska/C.R05-GVB.html. 
8.12.2012. 

Lutherbibel 1546a = D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Die 
Deutsche Bibel. 1931. 7. Band. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger. 

Lutherbibel 1546b = D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Die 
Deutsche Bibel. 1926. 6. Band. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger. 

NT 1526 = Thet Nyia Testamentit på Swensko. Stockholm 1526. 
Thorell 1959 = Fem Moseböcker på fornsvenska. (Pentateukparafrasen). Enligt Cod. 

Holm.A1, Olof Thorell (utg.). (Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-
sällskapet Band 60. Uppsala. http://spraakdata.gu.se/ktext/moses.html. 30.11. 
2012. 

Lagar 
Strafflagen 16.2.1864. http://www.wisberg.se/wisberg.se/pdf/strafflagen1864.pdf. 

30.11.2012. 
ÖgL = Östgötalagen. http://runeberg.org/oglfreud/0031.html. 30.11.2012. 

Dagböcker 
Horn 1657 = Agneta Horn, Beskrivning över min vandringstid. Gösta Holm (utg.), 

Nordiska texter och undersökningar 20. Uppsala 1959. http://project2.sol.lu.se/ 
fornsvenska/. 30.11.2012. 

Pjäser 
Almqvist 1834 = Almqvist, Carl Love, Drottningens juvelsmycke. runeberg.org/ 

drottnju/ 25.1.2013. 
Almqvist 1842–43 = Almqvist, Carl Love, Tre fruar i Småland. http://spraakbanken. 

gu.se/swe/resurs/romg. 25.1.2013 
Gyllenborg: Then Swänska sprätthöken (1740) http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/ 

25.1.2013. 
Modée 1738 = Reinhold Gustaf Modée, Håkan Smulgråt, comoedia bestående af 

fem öpningar förestäld åtskilliga gångor på kongl. theatren i Stockholm åhr 
1738. http://www.dramawebben.se/pjas/hakan-smulgrat. 30.12.2012. 

Strindberg 1888 = August Strindberg, Fadren. Sorgespel i tre akter.  http://www. 
dramawebben.se/pjas/fadren. 30.11.2012. 

Strindberg 1888 = August Strindberg, Fröken Julie. runeberg.org/frkjulie/01. 
25.1.2013. 
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Privata brev 
GALL = Georg Adlersparres brev till sin hustru. Stockholm: Natur och kultur. 

1960.  
LLGA = Louise Linroths brev till Georg Adlersparre. I: Georg Adlersparres brev till 

sin hustru. Stockholm: Natur och kultur. 1960. 
MSEO = Stenbock, C. M. (utg.) 1913–1914. Magnus Stenbock och Eva Oxen-

stierna: en brefväxling I. Stockholm: P.A. Norstedt & söner.  
OTST = Karin Beskow Tainsh (utg.) 1972. Otto Fredrik Tullberg: På biblioteket -- 

där har jag min största förnöjelse: En svensk orientalists brev till sin hustru från 
lärdomscentra i Europa under 1800-talets förra hälft. Ett urval med inledning 
och kommentarer av Karin Beskow Tainsh. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Samtal 
Finland 
Bastukväll (SVESTRA) = Finlandssvenska samtalsstrategier. Finska, finskugriska 

och nordiska institutionen. Helsingfors universitet. http://hdl.handle.net/10224/ 
3498. 1.12.2012.  

Heino 1998 = Heino, Annamari 1998. Samtidigt tal i ett flerpartssamtal. Opubli-
cerad Pro gradu-avhandling i nordiska språk. Finska, finskugriska och nordiska 
institutionen. Helsingfors universitet. 

Sverige 
GIC (GRIS) = Corpus of the project Grammar in conversation: a study of Swedish. 

http://www.ofti.se/gris/material.html#upp. 30.11.2012. 
G GSM (GRIS) = Corpus of the project Grammar in conversation: a study of 

Swedish. http://www.ofti.se/gris/material.html#upp. 30.11.2012. 

Databaser 
Parole = http://spraakbanken.gu.se/parole/. 30.11.2012. 

Litteratur 
Aejmelaeus, Anneli 1982. Parataxis in the Septuagint: a study of the renderings of 

the Hebrew coordinate clauses in the Greek Pentateuch. (Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae: Dissertationes humanarum litterarum 31.) Helsinki: 
Finnish Academy of Science and Letters. 

Aijmer, Karin1988. “Now may we have a word on this”: The use of “now” as a 
discourse particle. I: Merja Kytö, Ossi Ihalainen and Matti Rissanen (eds.), 
Corpus linguistics, hard and soft: Proceedings of the Eighth International 
Conference on English Language Research on Computerized Corpora. Amster-
dam: Rodopi. S.15–34. 

Braune, Wilhelm & Ernst A. Ebbinghaus 1962. Althochdeutsches Lesebuch. 14. 
Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 

Brinton, Laurel J. & Elizabeth C. Traugott 2005. Lexicalization and Language 
Change. Cambridge: Cambridge University Press. 
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FO 2007 = Ordbok över Finlands svenska folkmål. Fjärde bandet kyss–och. Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 1. Helsingfors: Svenska littera-
tursällskapet i Finland & Forskningscentralen för de inhemska språken.  

Givón, Talmy 1990. Syntax: A Functional-Typological Introduction. Volume II. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Hakulinen, Auli & Mirja Saari 1995. Temporaalisesta adverbista diskurssi-
partikkeliksi. Virittäjä 4. S. 481–500. 

Hakulinen, Auli & Saari, Mirja 1996. Onnea nyt sitten, Marja. Huomioita kahden 
diskurssipartikkelin fraasiutumisesta. I: N. Baschmakoff, A. Rosenholm & H. 
Tommola (utg.) Aspekteja. (Slavica Tamperensia V.) Tampere: University of 
Tampere. S. 83–93.  

Hilmisdottír, Helga 2011. The functions of the syntactically non-integrated nú ‘now’ 
in Icelandic conversation. I: Anneli Meurman-Solin & Ursula Lenker (eds.) 
Connectives in Synchrony and Diachrony in European Languages. (Studies in 
Variation, Contacts and Change in English 8.) http://www.helsinki.fi/varieng/ 
journal/volumes/08/hilmisdottir/. 25.1.2013. 

ISK 2004 = Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja 
Riitta Heinonen & Irja Alho 2005. Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.  

Saari, Mirja 1995. ”Jo, nu kunde vi festa nog.” Synpunkter på svenskt språkbruk i 
Sverige och i Finland. Folkmålsstudier 36. S. 75–108. 

SAG 1999 = Teleman, Ulf, Staffan Hellberg & Erik Andersson 1999. Svenska 
Akademiens Grammatik. Stockholm: Svenska Akademien. 

Ståhle, Carl Ivar 1958. Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk. 
Lund. 

Ståhle, Carl Ivar 1970. Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-tal. (Skrifter 
utgivna av Nämnden för svensk språkvård 40.) Läromedelsförlagen Svenska 
Bokförlaget. 

Ståhle, Carl Ivar 1988. Studier över Östgötalagen. Efter författarens efterlämnade 
manuskript utgivna av Gösta Holm. (Samlingar utgivna av Svenska fornskrift-
sällskapet 257, band 77.) Lund. 

SAOB = Svenska Akademiens Ordbok. 1896–. Stockholm: Svenska Akademien. 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 9.11.2012. 

Wollin, Lars 2009. Svensk bibelöversättning. http://www.oversattarlexikon.se/ 
artiklar/Svensk_bibelöversättning. 9.11.2012. 

Östman, Jan-Ola & Brita Wårvik 1994. The Fight at Finnsburh: Pragmatic Aspects 
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Pragmatikalisering i social variation 
Om förolämpningar i en universitetsstad på 1600-talet 

Erik Falk 

Inledning 
Talakten förolämpning är förbjuden enligt svensk lag och indelas såsom äre-
kränkningsbrott i två grader. Den kan vara antingen ett allmänt tillmäle eller 
en mer substantiell beskyllning. I äldre nysvensk tid drogs sådana språkbrott 
inför rätta och bevarade domstolsprotokoll som i varierande grad redogör för 
inom- och utomspråkliga faktorer vid konfliktfyllda talsituationer möjliggör 
en språkhistorisk undersökning. Min avhandling (Falk 2011) undersöker så-
väl den juridiska bedömningen som bruket av förolämpningar i två skilda 
serier protokoll från universitetsstaden Uppsala på 1630-talet. Huvudresul-
tatet visar en synkron språksocial variation mellan två talgemenskaper som 
utgörs av en övervägande skriftlig kultur vid universitetet och en i huvudsak 
muntlig kultur i staden. Det är en semantisk-pragmatisk variation vilken jag 
tolkar som pragmatikalisering (Erman & Kotsinas 1993, Claridge & Arno-
vick 2010). Det är en utveckling där de pejorativa uttryckens referentiella 
innehåll utvecklas mot en pragmatisk och metakommunikativ innebörd isär-
skilda kontexter. I det följande redovisar jag först förolämpningarna i den 
juridiska diskursen och därefter behandlas språkanvändningen som den åter-
ges i protokollen. Till slut utvecklar jag min tes om pragmatikalisering på 
grundval av det empiriska stödet från avhandlingen. 

Den juridiska diskursen 
Den medeltida stadslagen utgjorde norm på 1600-talet både i den borgerliga 
rådhusrätten och i det akademiska konsistoriet i Uppsala för den juridiska 
bedömningen av förolämpningar. Språkhandlingen som skadar en persons 
självkänsla eller sociala anseende benämns i Rådstugubalkens 31:a kapitel 
med frasen kalla ngn okvädinsord. (Kursiveringar i citatet nedan och i ex-
empel fortsättningsvis från textkritiska utgåvor markerar upplösta förkort-
ningar.) 
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Hwilkin man annan kallar oqwædhins ordh, ok wardher til wnnin mædh 
twem mannum ghodhum ok skælikum, böte tolff marker […]; orkar han eig 
botum, sla sik fore munnin ok sæghi thet han löögh, (Schlyter 1865:283) 

Lagtexten kräver att det finns minst två vittnen för att förolämpningen ska 
kunna dömas som språkbrott. Bötesbeloppet fastställs till tolv mark och den 
som inte förmår betala måste slå sig för munnen och säga att han ljög. 
Talakten jämställs alltså med en lögn. 

I samma kapitel ger lagen också en lista på bötesbelagda okvädinsord som 
föregås av attributet förvunnen som betyder ’överbevisad’, ’dömd’, vilket 
antyder att det sakliga innehållet i okvädinsorden skulle kunna bevisas eller 
motbevisas. En sådan tolkning passar också då okvädinsorden betecknar 
både brottslingar och socialt stigmatiserade personer, men i listan återfinns 
även ett metaforiskt allmänt tillmäle utan sanningsvärde i förening med det 
sanningsbetingade attributet, nämligen förvunnen son av en hynda (Holm-
bäck & Wessén 1966:182). Till sist upplyser lagkapitlet att endast halva 
boten, alltså sex mark, ska utdömas om okvädinsorden saknar attributet för-
vunnen. Hur tillämpades då denna medeltida norm i det tidigmoderna Upp-
sala i de två talgemenskaperna? 

Domar i protokollen 
Genom att jämföra antalet bokförda sammanträden i de olika domstolarna 
med det antal ärenden i vilka förolämpningar kan beläggas får man en före-
ställning om språkhandlingens betydelse i de olika administrativa/juridiska 
verksamheterna. Genom att jämföra de olika instansernas fällande domar 
och bötfällning av språkbrottet får man en tydligare bild av förolämpningens 
kränkande kraft. En sådan sammanställning återfinns i tabell 1. 

Tabell 1. Antal mötesprotokoll, förolämpningsärenden, fällande domar 
och böter. 

Antal Rådhusrätten Konsistoriet 

Protokoll 292 360 

Ärenden 101 78 

Fällande domar 63 20 

Utdömda böter 71 9 

Av tabellen framgår att antalet protokoll i rådhusrätten är långt färre än i 
konsistoriet. Tabellen visar också att det i den mindre mängden protokoll 
från stadens rådhusrätt återfinns avgjort fler ärenden med registrerade 
förolämpningar än i universitetets konsistorieprotokoll. Intrycket blir redan 
vid denna första översikt att förolämpningarna tillmättes en större social 



Erik Falk 

91 

betydelse av borgarna och deras domstol än av studenterna och deras pro-
fessorer. 

En närmare granskning av ärendena i rådhuset visar att över hälften av 
dem faktiskt är mål där åtal väckts på grund av språkmissbruk medan cirka 
en fjärdedel av dem gäller primärt våldsbrott där en förolämpning har noter-
ats i protokollet. (Den återstående knappa fjärdedelen förolämpningar åter-
finns i administrativa ärenden och civilmål.) De registrerade våldsärendena 
med förolämpningar är i rådhusrätten alltså knappt hälften så många som de 
faktiska språkärendena. I konsistoriet däremot är de registrerade våldsbrotts-
ärendena nästan lika många som språkbrotten: 32 respektive 33 av de totalt 
78 registrerade ärendena. Även vid denna andra jämförelse står förolämp-
ningarna mer i fokus för borgarna än för akademikerna. 

Bilden av förolämpningarnas betydelse för den borgerliga sfären förstärks 
för det tredje och sista vid en jämförelse i tabell 1 ovan av de fällande dom-
arna och bötesstraffen i språkbrott. Där visar det sig att rådhusrätten dömde 
och bötfällde med större konsekvens och stränghet än vad det akademiska 
konsistoriet gjorde. I rådhusrätten registrerades bötesbeloppet 12 mark 32 
gånger och det halverade straffet 8 gånger; i konsistoriet utdelades dessa 
bötesstraff vardera en enda gång under tioårsperioden. Det är en social varia-
tion mellan den borgerliga och akademiska talgemenskapen som motiverar 
en fördjupad undersökning. 

Andra avgöranden i sak 
Professorerna i konsistoriet dömer alltså inte studenterna till böter men 
utdelar straff som innebär förlust av någon förmån eller en fängelsevistelse 
på några dygn. I konsistoriet bilägger man konflikten många gånger med en 
förlikning mellan parterna eller så förmanar professorerna dem att hålla fred 
fortsättningsvis. Ett sådant avgörande utan straff formuleras i exempel 1 
nedan. 
 

(1) The admonerades [’förmanades’] och så de obedientia [’till lydnad’], nisi 
graviorem pænam subire vellent [’om de inte vill undergå strängare 
straff’], såsom och de conciliatione [’till förlikning’], men i synnerhet 
Christiernus, att huar han här icke wille affstå, skulle han sigh achta och 
till wara tagha, ne deterius quod sequeretur [’så att inget värre följer’]. 
(KP I:248)  

Sådana explicit uttryckta förlikningar eller hotfulla förmaningar till bättre 
leverne saknas i stort sett i stadsprotokollen. De lekmän som dömer i råd-
husrätten utdelar typiskt 12 marks böter, alltså enligt den lagparagraf som i 
sin lista med okvädinsord anger attributet förvunnen ’överbevisad’, ’dömd’. 
Något sådant attribut med den kontexten har emellertid inte påträffats i pro-
tokollserien under perioden. Däremot formulerar notiserna på ett kliché-
mässigt språk ofta ett avgörande i domslutet som inte alls återfinns i kon-
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sistorieprotokollen, nämligen att svaranden, det vill säga förolämparen, inte 
har något bevis i sak.  
 

(2)  Tilspordes hon huad skääl hon hade till at så skälla folck, dher till hon 
indhet besked hade, och indhet annat wiste med henne än dhet ährligit 
war 
Sakfeltes för skälzord till __12 mk. (RR AIa:1, s. 257) 

Av exemplet framgår att förolämparen tillfrågas av rätten huruvida bevis i 
sak, skäl, för det förolämpande ordet finns. Svaret blir att inget bevis, 
besked, har funnits och därför ber förolämparen den förolämpade om ursäkt 
med frasen att hon intet annat visste med henne än det ärligt var. Bötes-
beloppet är det typiska 12 mark för skällsord, som i detta fall är hora. Dessa 
avgöranden som gäller bristande bevis i sak rör talsituationer där förolämp-
ningarna har varit beskyllningar om horeri, stöld, incest, trollkonst eller 
mycket låg social härkomst eller så har det i några fall gällt ringaktning mot 
rådhusrätten. För dessa typer av förolämpningsfall finns i rådhusprotokollen 
också ett liknande avgörande, nämligen det att käranden, det vill säga den 
förolämpade, frias från tillmälet. Tillmäle ska då inte uppfattas endast som 
något förolämpande tilltal utan snarare som en anklagelse som häftar vid den 
förolämpades sociala anseende. Domstolen deklarerar formelartat att käran-
den i dessa förolämpningsfall görs fri från sådant/samma/slikt tillmäle. I 
konsistoriet finns endast tre sådana noteringar. Två gånger är det en kärande-
part som uttrycker sin önskan att frias från tillmäle. Som konsistoriets eget 
domslut formuleras det i ett enda förtalsärende. 

Förolämpningarnas registrering 
Domstolsprotokollens notiser är ett mycket intressant språkhistoriskt text-
material eftersom de rapporterar från en institutionell rättegångssituation där 
olika parter utreder ett språkmissbruk. Hur utförligt eller flyktigt texterna 
omtalar och återger den primära konfliktsituation med förolämpningar som 
föranlett förhandlingen i rätten varierar avsevärt men låter sig ändå infångas 
av en detaljerad analys som kan utvisa tydliga tendenser. Här i tabell 2 redo-
visas hur yttranden med förolämpningar har registrerats i protokollen. 

Av tabellen framgår att totalt 137 förolämpningar kunde registreras i råd-
husrättens 101 ärenden och i konsistoriets 78 ärenden så många som 139 
förolämpningar, vilket innebär att universitetets protokoll är utförligare i 
skildringen av de konfliktfyllda talsituationer där förolämpningar yttrats. 
Stadens protokoll registrerar förolämpningar främst i form av separata invek-
tiv i likhet med den medeltida stadslagens ordlista. Exempel 3 nedan belyser 
en sådan registrering. Konsistorieprotokollen däremot återger förolämpning- 
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Tabell 2. Förolämpningarnas registrering i protokollen. 

Kategorier Rådhusrätten Konsistoriet 

Separat invektiv 51 33 

Direkt anföring 32 50 

Indirekt anföring 20 17 

Metaspråk utan språkprov 34 39 

Totalt 137 139 

arna främst med direkt anföring (DA), som finns i exempel 4 där pennal 
’pennskrin’ är skällsordet för en förstaårsstudent. 
 

(3)  Och huru dhe begynte bruka munnen mot huar andra slog Jöns honom en 
släng öffuer axlen effter Christoper kallat honom en kryckell 
[’krympling’] (RR AIa:1, s. 80) 

(4)  Andreas sade så till honom, [DA] din pennal, drick icke upp glaset 
medh. Tå suarade Hysingius säjandes: kallar tu migh pennal? (KP I:240) 

Förutom separata invektiv och direkta anföringar återges förolämpande ytt-
randen med indirekt anföring, vilket dock är mindre vanligt. Exempel 5 
nedan är ett sådant belägg.  
 

(5)  Inkom vnge Erick Larss: bårgare med berådde mode, och öffuerföll 
Bårgemestare och Råådh med sine onde och hädeske ord, och skylte 
dhem dherföre [IA] at dhe handla moot honom såsom Tyranner, 
wåldzuärkare, och Affuundzmänn, och kunna allrigh försuare dhz 
dhe emot honom giordt haffua. (RR AIa:1, s. 27) 

De olika anföringsformerna kan som i exempel 4 och 5 ovan innehålla ett 
invektiv, vilket är vanligast, men kan även formuleras utan pejorativ person-
beteckning men likväl betecknas som en kränkande talakt av protokoll-
föraren. Exempel 6 nedan är en förbannelse i direkt anföring utan invektiv 
vilken betraktas som en straffbar ärekränkning, och exempel 7 framställer 
den kränkande talakten som förtal i indirekt anföring utan angivet invektiv. 
 

(6)  Sade han, [DA] iagh giffuer digh och Bårgemestare och Råådh 
Tusende Dieflar, dhz wittnade Adolphz Källarsuen [m.fl.] som der när 
stode och hörde på sådane skälzord, (RR AIa:1 s. 175) 

(7)  I samma träta förtalt Dd. Professores, doch i synnerheet M. Johannem 
Franck, [IA] att han skulle haffua warit uthi conspiration medh 
andre som haffua warit fädherneslandet förnär, (KP I:182) 
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Slutligen visar tabell 2 att en dryg fjärdedel av de registrerade förolämpning-
arna endast noteras med en metaspråklig beteckning och alltså saknar språk-
prov i form av invektiv och anföringar. Rättsprotokollen har en rik och vari-
erad vokabulär för de förbjudna förolämpningarna. Förutom ett trettiotal de-
skriptiva talaktsverb såsom förtala i exempel 7 återfinns nästan lika många 
substantiviska beteckningar såsom skällsord i exempel 6. Dessutom omtalas 
förolämpningarna i materialet med många olika fraser av typen bruka mun-
nen mot ngn såsom i exempel 3 (se vidare Falk 2011:115–123). 

Invektiven 
Invektiven spelar alltså en framträdande roll i domstolsprotokollens redogör-
elser för språkbrotten. I båda protokollserierna förekommer de i en lång rad 
varianter. De flesta av dem finns i endast ett enda belägg men det är några 
ord som återkommer med en viss frekvens. De redovisas nedan i tabell 3. 

Tabell 3. Antal belägg av frekventa invektiv. 

Frekvent invektiv Rådhusrätten Konsistoriet 

tjuv 27 9 

skälm 18 13 

hora 7 8 

pennal 0 13 

bälghund 0 6 

kofot 0 4 

Det absolut vanligaste skällsordet är tjuv och det är betydligt vanligare 
bland borgarna än bland studenterna. Skälm är näst vanligast i materialet och 
kan kombineras i ordpar med tjuv. Man kunde alltså säga tjuv och skälm 
eller skälm och tjuv föregånget av du eller din i vokativfras. Det finns fler 
belägg av skälm än av tjuv i konsistoriet, medan förhållandet är det omvända 
i rådhusrätten där skälm har färre förekomster än tjuv. Det enda av de fre-
kventa invektiven som fortfarande fungerar som skällsord i modern svenska, 
hora, är lika vanligt i båda domstolarna. De tre frekventa skällsorden som är 
gemensamma för det borgerliga och akademiska Uppsala på 1630-talet är på 
den tiden alla möjliga brottsbeteckningar vars proposition kunde bevisas 
eller motbevisas. Det gällde även skälm som kunde betyda ’desertör’ eller 
’landsförrädare’ och inte endast ’bedragare’. 

Sedan följer i tabell 3 ovan tre invektiv som är specifika för universitets-
världen. Pennal som egentligen betyder ’pennskrin’ och kofot, som antyder 
djuriska egenskaper, är båda pejorativa beteckningar för förstaårsstudenter. 
Det likaledes djuriska bälghund var studenternas skällsord för ’girig borg-
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are’. Dessa tre ord är bildliga uttryck och egentligen inte sanningsbetingade 
beteckningar. 

Vid närmare granskning av rådhusrättens protokoll visar det sig att skälls-
ordet tjuv förekommer 15 gånger utan att bilda par med skälm och ofta fak-
tiskt används när en förolämpare beskyller sin motpart falskt och orättmätigt 
för att ha stulit något. Tjuv förekommer också i sammansättningsled när 
förolämpningssituationerna gäller falska anklagelser om boskapsstöld, och 
förstaledet anger det djur som man tror har stulits. Vid andra tillfällen då 
inget specifikt skällsord antecknats i protokollet gäller förolämpningarna i 
staden flera gånger falska anklagelser om stöld av boskap och husgeråd.  

I konsistoriet däremot används tjuv ensamt endast fyra gånger och vid två 
av dessa tillfällen uttalas de av medlemmar ur stadsbefolkningen. I två fall 
använder studenter skällsordet tjuv och följande protokollsnotis i exempel 8 
ger information om talsituationen. 
 

(8)  Tå inkallades Œconomi pigor, huilke berättade att b:te studenter hafua 
kommit till badstuffuudören och satt sigh på tröskolen begynnandes 
fråga, [IA1] hwarföre spijsmästaren giffuer them ringare rätter än dhem 
androm på Communitetet [’studentmatsalen’]. Så hafue pijgorne swarat 
dhem, [IA2] att thet kokas i samma gryta för them som för andra. Tå 
begynte studenterne (sade pijgorne) förbanna spijssmästaren och kalla 
honom gambla dieffuull. Pijgorne kallade the horor och tiuffuar. (KP 
II:46) 

Skällsordet tjuv kombineras med hora i studenternas reaktion på kommuni-
tetspigornas kärnfulla sätt att i IA2 (den andra indirekta anföringen) besvara 
deras kritiska fråga i IA1. Här tycks skällsorden inte ha använts sannings-
betingat som anklagelser om stöld och otukt utan snarare pragmatiskt med en 
performativ betydelse i den frustrerade förolämpningssituationen. 

Ett belägg finns på att studenter förolämpar till och med en manlig borg-
are med invektivet hora (KP II:50). För studenterna är då invektivet inte 
längre könsbundet utan kan till och med riktas mot andra män. I min tidigare 
undersökning av skällsorden i konsistorieprotokollen 1624–1674 fann jag så 
många som tio belägg för att studenter kallade andra manliga studenter för 
hora (Falk 2006:20–21). 

Det typiska skällsordet hora användes generellt inte på detta performativa 
sätt i stadsmiljön borgare emellan. Där användes det stadskvinnor emellan 
sanningsbetingat som en anklagelse om otukt där rätten diskuterar bevisläget 
och kvinnorna redovisar specifika sakomständigheter som förorsakat invek-
tivet. Exempel 2 tidigare i artikeln återger avslutningen av ett sådant ärende. 
Det är över huvud taget ovanligt att en man av borgarståndet förolämpar en 
kvinna med ordet. Om det förekommer man mot kvinna sker det i allvarliga 
våldsbrott. 
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Verbala reaktioner 
I protokollen går det även att utläsa några verbala reaktioner på förolämp-
ningar som redovisas här i tabell 4. 

Tabell 4. Verbala reaktioner på förolämpningar. 

Reaktion Rådhusrätten Konsistoriet 

Motskymf 17 16 

Ifrågasättande av talakt 13 13 

Förnekelse i sak 12 6 

Motskymferna, att en förolämpad svarar med samma mynt, är lika vanliga 
i de olika talgemenskaperna. De utgör den vanligaste responstypen som kan 
beläggas i materialet. Motskymferna kan dessutom kombineras med de andra 
responstyperna vilket snart ska redovisas. Den näst vanligaste verbala reak-
tionen på en förolämpning har jag kallat ”ifrågasättande av talakt”. Det inne-
bär att den förolämpade, eller en tredje part i talsituationen, påpekar det 
olämpliga eller oacceptabla i den kränkande talakten som språklig handling. 
En sådan reaktion återfinns i följande exempel: 
 

(9)  Kom Oloff gåendes i porten och hade ärende att tala med Bårgemestaren, 
sade Gabriell till per skreddare, [DA1] Känner tu den Mannen? Sade han 
[DA2] dhet är Olof Hötapp, sade han [Gabriel], [DA3] sägh icke så, han 
är en Ehrlig Man, suarade Pell Persson [DA4] så hörer iagh dhe kalla 
honom, dhet hörde Oloff Sefferdsson och strax sporde honom [IA] 
huarföre han öknemner honom (RR AIa:2, 16380302) 

I exempel 9 ifrågasätts förolämpningen dels av en tredje part i form av en 
negerad uppmaning i den tredje direkta anföringen (DA3), dels av den föro-
lämpade själv i form av en fråga, här återgiven i indirekt anföring (IA). 

Den tredje typen av verbal reaktion har jag kallat ”förnekelse i sak” som 
är dubbelt så vanlig i rådhusrätten som i konsistoriet. Följande ordväxling 
har en motskymf i den andra anföringen och en reaktion på den med för-
nekelse i den tredje anföringen. 
 

(10)  Bårgemest: till Per Knutss:, [DA1] tu est en motwillig karll [...]. Sade Per 
Knutss: till honom, [DA2] i haffver alltid warit min förföliare [...]. Sade 
Anders Bengdtsson [DA3] det lögh tu på mig om iag haffver warit tin 
förföliare. (RR AIa:1, s. 229) 

Förnekelseuttrycket det ljög du på mig ligger till grund för ett talaktsverb 
lökta som används vid förolämpningar med nyansen ’beljuga’, men endast i 
rådhusrättens protokoll. 
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Pragmatikalisering 
På flera olika nivåer framkommer vid analysen av förolämpningar en språk-
social variation i den tudelade staden. En tolkning görs av den akademiska 
domstolen i en skriftlig kultur och en annan tolkning görs av den borgerliga 
domstolen i en övervägande muntlig kultur. Den språkliga variationen rör sig 
på en semantisk-pragmatisk nivå i en dimension från sanningsbetingad till 
performativ betydelse av förolämpningarna och av de i dem så betydelse-
tunga invektiven. 

Förändringen av språkformers betydelser som har sin grund i den kon-
kreta, sociala världen, till betydelser som har sin grund i talhändelsen, gör 
Traugott (2004) till huvudämne i en handboksartikel om historisk pragmatik 
som är det forskningsfält inom vilket min avhandling har sin plats. Jag har 
valt att kalla denna förändring eller variation för pragmatikalisering, och den 
åskådliggörs schematiskt i figur 1. 

 

Illokution 1   Pragmatikalisering Illokution 2 

falsk beskyllning → allmän kränkning 

bevisbar betydelse → performativ innebörd 

objektiv proposition → subjektiv proposition 

proposition i fokus → talhändelse i fokus 

kategorisk beteckning → individuell karaktärisering 

Figur 1. Pragmatikalisering vid sanningsbetingade förolämpningar. 

När stadsbefolkningen förolämpar varandra har talakten ofta den illoku-
tion som i figuren kallas för ”illokution 1” som ur ett diakront perspektiv kan 
vara den ursprungliga för talakten med tanke på formuleringarna i stads-
lagens text. Att denna första illokution är dominerande styrks av de straff 
den borgerliga domstolen utdelar, att den frågar efter bevis i sak för de falska 
beskyllningarna och att de förolämpade frias från tillmälet. Denna juridiska 
bedömning gör professorerna i konsistoriet inte alls. De behandlar visser-
ligen förolämpningarna vid sina konsistoriesammanträden, men de straffas 
inte på samma konsekventa och sanningsbetingade sätt som i rådhuset. Tal-
akten är på väg att avinstitutionaliseras och har snarare en funktion som 
visas i figurens kolumn för ”illokution 2”. 

Vid analysen av de frekventa skällsorden tjuv och hora i de olika tal-
gemenskaperna visar sig samma tendens. För borgarna har de ofta en objek-
tiv proposition och utgör en kategorisk beteckning. De tolkas av de tilltalade 
som du tjuv, du hora och förolämparen menar ofta att den tilltalade tillhör 
kategorin tjuvar eller horor. I studentgemenskapen får orden en subjektiv 
proposition och talhändelsen är i fokus; man säger din tjuv och din hora och 
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karaktäriserar en individ som man menar har en tjuvs eller horas dåliga 
egenskaper. Till studenternas frekventa invektiv hör också mycket subjektiva 
och bildliga uttryck som pennal, kofot och bälghund som knappast är bevis-
bara. 

En talsituation med förolämpande ordväxling från borgarnas värld får be-
lysa den synkrona variationen mellan illokution 1 och illokution 2. 
 

(11)  Och sade Petter till Mårdhen, [DA1] tu hafuer iu loffuatt migh halfparten 
att inskeppa, och nu får jagh icke en tunna inskeppa, tu hafuer handlat 
mot migh som en skelm, Din falska räff, du är lika god med skepparen 
som loffuar och indhet håller. Sade Mårdhen, [DA2] war tu en skelm till 
dess tu bewijsar migh något skalmstycke. (AIa:1, s. 32) 

Yttrandet i den första direkta anföringen förolämpar med en performativ 
innebörd och talakten har en subjektiv proposition där talhändelsen och det 
intersubjektiva står i fokus. Ett subjektivt jag, flera intersubjektiva du och 
diskursmarkören ju pekar alla i den riktningen. Invektiven ger en individuell 
karaktärisering av motparten i en jämförelse med som för det typiska skälm, 
och vokativfrasen din falska räv indikerar såväl med possessivpronomenet 
och djurbeteckningen att det rör sig om en pragmatikaliserad förolämpning 
med illokution 2. Yttrandets avslutas med en jämförande ironisk karaktäri-
sering av samtalsparten. Reaktionen däremot, i den andra direkta anföringen, 
är en motskymf med en sanningsbetingad tolkning av skälm och ställer krav 
på bevis. Sådana motskymfer med krav på bevis finns det flera belägg på i 
den borgerliga talgemenskapen. 

Traugott (2004:259) söker ursprunget till semantiska förändringar i kon-
ventionaliserade implikaturer och menar att pragmatik är icke-bokstavlig 
betydelse som uppstår i språkbruk. Hennes resonemang är utgångspunkt för 
subjektifieringsteorin, att nya innebörder grundas i talarens subjektiva upp-
fattning och attityder till det som sägs och hur det sägs. Subjektifiering, av-
kategorisering och semantisk blekning är företeelser som behandlas också i 
forskningen om grammatikalisering.  

Claridge & Arnovick (2010) använder begreppet pragmatikalisering för 
konstruktioner som uttrycker interpersonella och interaktionella betydelser 
samt element som strukturerar text och samtal. De fokuserar på diskurs-
partiklar, modifierande uttryck, interjektioner och artighetsmarkörer men 
innesluter även svordomar. En pragmatikaliserad enhet ska enligt dem ha en 
pragmatisk funktion som i språkbruket dominerar över uttryckets tidigare 
propositionella betydelse. Den semantisk–pragmatiska utveckling som de 
redogör för överensstämmer i stort med den språksociala variation som 
framkommer vid min analys av förolämpningar i 1630-talets Uppsala. Det är 
en variation som visar att pragmatikaliseringen inte nått lika långt i borg-
arnas talgemenskap med en muntlig kultur som i professorernas och de unga 
studenternas talgemenskap som präglas mer av en skriftlig kultur. 
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Källor 
KP = Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll, utg. av Hans Sallan-

der. (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. 
Organisation och historia. 18:1–2.) Uppsala 1968–1969. 

RR = Uppsala rådhusrätts och magistrats arkiv, AIa:1 (1630–1634), AIa:2 (1635–
1643). Uppsala landsarkiv. 
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Domänförändring under svensk renässans: 
introduktion av svenska inom konstdiktningen 
En domänanalys i historiskt perspektiv 

Lars-Erik Johansson 

Inledning 
Det tidigmoderna svenska samhället är under ett långt 1500-tal präglat av en 
kontinuitetens dynamik med en stark kulturell eftersläpning som konse-
kvens. I början av 1600-talet är Sverige ett fattigt, underutvecklat och glest 
befolkat rike, hårt pressat av krig, ett feodalt samhälle dominerat av en agrar 
sektor, med få städer och liten handel. Genom deltagande i 1600-talets krig 
inlemmas Sverige påtagligt i den europeiska sfären: en politisk, ekonomisk, 
social och kulturell omstrukturering inleds. Rikets huvudstad växer kraftigt, 
en grundläggande förutsättning för utvecklingen av en litterär marknad. En 
bördsadlig elit utsätts för konstant tryck från nya, uppåtsträvande samhälls-
grupper, vilkas medlemmar i kraft av individuell bildning och meritering gör 
anspråk på inflytande. Successivt sker en förmögenhetsomfördelning till 
borgerliga grupper; en kapitalistisk sektor börjar växa fram (Revera 1988, 
Englund 1989). Under 1600-talet införs vidare under en koncentrerad tids-
period en ofullgången och i hög grad nationellt färgad version av humanist-
isk renässanskultur av europeiskt snitt; den svenska receptionen av kontin-
entens litterära kultur är således sen. 

Sverige ligger i en europeisk utkant och har en svag befolkningstillväxt 
från 1 miljon invånare år 1600 till 1,2 miljoner år 1700. Individer som aktivt 
kan läsa avancerad skönlitteratur återfinns inom högst 5 % av befolkningen, 
dvs. i samhällets överskikt; landet befolkas främst av bönder som inte tar del 
av det lilla litterära liv som finns. Adeln utgör under 1600-talet 0,5 % av 
rikets befolkning (år 1600 finns det 450 vuxna adliga individer), ofrälse 
ståndspersoner och präster vardera 1 % och borgerskapet mindre än 2 % 
(Carlsson 1962:16 f.). 

Samhällsförhållanden påverkar språkval, särskilt när individer har tillgång 
till olika språk, knutna till olika användningsområden (domäner), något som 
i hög grad kännetecknar renässansens svenska rike. Sverige är vid denna tid 
en Östersjöstat med ett brokigt lapptäcke av folk och språk (svenska, finska, 
tyska, estniska, lettiska, ryska och danska). I skrift används gärna ett gemen-
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samt språk, det renässanslatin som hör till respublica literaria. Skriftkulturen 
i Sverige är i huvudsak latinspråkig: en skribent väljer vid offentliggörande 
av ett verk i första hand latin som kommunikationsspråk. Under 1600-talet 
sker dock på flera områden, bland annat inom skönlitteraturen, en successiv 
övergång till svenska som publikationsspråk. Denna process, som är långsam 
och ännu ofullgången vid 1600-talets slut, kommer översiktligt att analyseras 
nedan. Studieobjektet är främst s.k. konstdiktning, dvs. en traditionsbunden 
och litterärt anspråksfull diktning, utformad i anslutning till renässans-
kulturens latinska mönster; exkluderad från konstlitteraturen är muntligt 
traderad och äldre folklig diktning samt tidsfördrivs- och sensationslitteratur 
och folkböcker av olika slag. Denna senare litteratur ringaktas av det offent-
liga etablissemanget (jfr Flättias bibliotek i Stiernhielms Hercules) men har 
uppenbarligen haft sin trogna läsekrets även i ståndsmedvetna kretsar (jfr 
Hakulinen 1963). Som en följd av de kontinentala kulturströmningarna upp-
hör emellertid den äldre folkliga diktningen vid 1600-talets mitt. 

Studiens teoretisk-metodiska grundval är en språksociologisk domän-
analys (Fishman 1965). En domän är en makrosociologisk abstraktion, dvs. 
en grupp sociala situationer som begränsas av en gemensam uppsättning 
beteenderegler; urskiljande av domäner baseras på hur ämne, lokal och del-
tagarrelationer i kommunikationssituationer styr individers sociala beteen-
den, exempelvis språkval. Språkvalet i domäner styrs av samhälleliga värd-
eringssystem och ideologier (s.k. value clusters). Fishman (1980:5) menar 
att åtminstone äldre samhällen uppvisar en stabil sektorsindelning (”social 
compartmentalization”), som vidmakthåller skilda typer av sociala beteen-
den, bland annat bruk av olika språkliga varieteter i olika domäner. Jag 
kommer inledningsvis, utifrån publiceringsstatistik och boupptecknings-
material, att översiktligt teckna svenskans tillväxt som tryckspråk, i synner-
het den process som resulterar i att svenskan vid 1600-talets slut – till skill-
nad från vid seklets början – framstår som ett i viss mån legitimt konst-
litterärt språk. Huvudsyftet är dock att inom ramen för en domänanalys 
studera de övergripande ideologiska värderingssystem, politiska, sociala och 
estetiska, som kan ha stött och möjliggjort en sådan domänförändring; en 
sådan analys innebär ett försök att i olika historiska diskurser (politiska, 
estetiska) söka identifiera normbildande ideologiska värderingssystem. 

Latinsk och svensk språkkultur under 1600-talet 
Utgångspunkten är att ett antal språk inom den polyglotta svenska konglo-
meratstaten står till förfogande som skriftspråk, främst latin och svenska, 
men även tyska, finska, holländska och prestigeladdade språk som franska 
och italienska. I en språksamfällighet har språk olika prestige, olika kommu-
nikativ räckvidd, olika emotionella värden etc.; språkbrukare väljer för olika 
domäner ett adekvat språk. Svenskan bedöms i flera skriftliga domäner 
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under 1600-talet som kommunikativt och prestigemässigt underlägset andra 
språk, främst latinet. Det senare används till och med i privatbrev och dag-
boksanteckningar (Tengström 1973:71). Latinet, lingua eruditorum verna-
cula, de lärdes eget språk, en elitistisk sociolekt, har haft dels en domi-
nerande kommunikativ funktion, ändamålsenlig för övernationell kommu-
nikation och tradering av kunskap, dels en humanistisk bildningsfunktion, 
dels en markerad social funktion, som har skapat gemenskap och skilt ut en 
invigd grupp i samhällspyramidens övre del från ”de andra” (Lindberg 
1984:13–16). Ingen av dessa funktioner har språkbrukarna i äldre tid bedömt 
som adekvat för svenskan. I ett polyglossiskt svenskt samhälle är således 
latinet högvarieteten; det är latinet som står för det symboliska kapitalet, 
knappast svenskan. 

Renässansen är latinkulturens blomstringstid i Sverige. 1600-talet är så-
ledes mer latinskt än något tidigare eller senare sekel. När 1500-talets kultu-
rella eftersläpning repareras på 1600-talet, sker en stark och medveten 
relatinisering av kulturen och därmed av den litterära domänen. Kraftfulla 
satsningar görs på universitetet i Uppsala, nya akademier inrättas i Dorpat, 
Åbo och Lund och ett större antal svenska studenter ger sig ut på peregrina-
tioner och använder då latin som lingua franca. Johannes Rudbeckius före-
slår kring 1630 byggandet av en latinstad, där invånarna endast får tala latin 
(Källquist 1936). Latinets ställning stärks vidare med skolreformen 1649 och 
dess plats i trivialskolan utökas så sent som 1693 (Tengström 1973:60). 

I Sverige når latindiktningen sin estetiska kulmen under senrenässansen 
med författare som Phrygius, Stobaeus, Johannes Columbus, Lindschöld, 
Paulinus, Lagerlöf och Hermelin. Denna latindiktning ger, mer än en opo-
lerad samtida svenskspråkig diktning, konstnärligt uttryck åt olika skalde-
temperament och speglar väl den allmäneuropeiska stilutvecklingen (Johan-
nesson 1968). Situationen är likartad i Danmark: när enväldet införs 1660 
bidrar trettiotalet författare med dikter; av dessa är 25 på latin, endast 3 på 
danska (Olden-Jørgensen 1996:15). Svenskan är prestigelös inom den skön-
litterära domänen; inom akademin är det förbjudet att använda svenska som 
litterärt språk (Ridderstad 1980). Stiernhielm skriver endast under ett år-
tionde dikter på svenska och då delvis på uppdrag; både före och efter den 
svenskspråkiga perioden är latinet, helt i enlighet med det förhärskande 
mönstret, hans naturliga diktarspråk. 

1600-talets boktryck 
Statistisk bearbetning av bibliografiskt material från svenskt 1600-tal redo-
visas i Rosvall (1975), Hansson (1982) och Svensson (1988). Litteraturen i 
Sverige under 1600-talet är dock otillfredsställande bibliografiskt förteck-
nad. En betydande mängd tryck är dels okatalogiserat, dels splittrat på flera 
olika bibliografier. I Collijns huvudbibliografi (1942–46) möter ett blandat 
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tryck, medan lärt tryck, i form av akademiska dissertationer, synodal- och 
gymnasiedisputationer och akademiska tryck, får sökas på annat håll (Lidén 
1778–1780). Hur stor del av trycket som har bevarats är svårt att bedöma; 
Appel (2001:580) beräknar för ett motsvarande danskt material att cirka 
75 % av trycken finns kvar. Det frekventa tillfällestrycket (kasualtrycket) är 
huvudsakligen okatalogiserat (jfr nedan). I det följande presenteras föränd-
ringen av boktrycket under seklet; jag har därvid gjort bearbetningar av exi-
sterande statistiskt material (främst utifrån Hansson 1982:53–58). 

Under 1620-, 1650-, 1670- och 1690-talen utgör de latinspråkiga verken 
66 %, 78 %, 73 % och 75 % av trycket i Sverige, medan de svenskspråkiga 
verken under samma årtionden utgör endast 29 %, 16 %, 21 % och 20 %. De 
folkspråkliga titlarna föreligger dessutom normalt i mindre påkostat tryck-
format (jfr Horstbøll 1999:74). Bokkulturen är entydigt orienterad mot klass-
iska språk och därmed mot den lärda kulturen. 

Av de svenskspråkiga verken (exkl. översättningar) i Collijns 1600-tals-
bibliografi är hälften av andlig karaktär med genrer som predikan, andakts-
bok, psalm, katekes, bibel (även i Tyskland överväger under 1600-talet teo-
logiskt tryck, utgörande cirka 45 %, medan de poetiska verken endast utgör 
4,5 % av beståndet, Martino 1976:110). Den världsliga litteraturen i Sverige 
består nästan till hälften av kalendarisk litteratur (dvs. almanackor). Den 
konstlitterära produktionen på svenska i Collijn, omfattande endast 1 % av 
det förtecknade trycket, är nästan försumbar (Hansson 1984:12). Renässans-
ens psalmdiktning, med översättningar och parafraser av tyska författare, är 
dock huvudsakligen konstdiktning (jfr Belfrage 1968). 

Litteratur i bouppteckningar redovisas av bland annat Lext (1950), Dal-
hede (1991, 2001) och Andersson (2009). Bouppteckningarna präglas av 
registrering av värdefulla böcker; tillfällestryck och enklare underhållnings-
litteratur förtecknas normalt inte. Mycket litet skönlitteratur redovisas i bo-
uppteckningarna. I stället dominerar i borgerliga hem böcker med religiöst, 
historiskt, juridiskt och praktiskt innehåll; sannolikheten är större att finna en 
samtida lagedition än ett konstlitterärt verk. Oftare möter skönlitteratur i 
tysk, fransk eller latinsk språkform än i svensk. I många boksamlingar är den 
språkliga mångfalden påfallande; i några fall är åtta till nio språk represen-
terade. En studie från Finland från andra hälften av 1600-talet redovisar 
några få svenskspråkiga konstlitterära titlar, samtliga större volymer som 
Lucidors Helicons blomster (1688) och Spegels Guds werk och hwila (1685) 
(Grönroos & Nyman 1996). Danska skiftesinventarier uppvisar för 1630-
talet 33 %, för 1660-talet 42 % och för 1690-talet 54 % helt danskspråkiga 
tryck. Danskspråkig konstdiktning är sällsynt; religion, juridik och historia 
dominerar även här (Appel 703–767). 
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Tillfällestryck 
Ridderstad är den främste kännaren av tillfällestrycket i Sverige. Följande 
genomgång baseras huvudsakligen på Ridderstad 1980, 1983 och 2005. I 
övrigt finns särskilda studier om bland annat metrik (Ståhle 1975), bröllops-
diktning (Hansson 2011) samt likpredikningar och gravtal (Stenberg 1998). 
Under tiden fram till 1720 beräknas det i Sverige ha utkommit drygt 30 000 
tillfällestryck; ungefär 60 procent av den ursprungliga produktionen (cirka 
18 000 tryck) har överlevt fysiskt till vår tid. För 1600-talet beräknas 10 000, 
kanske 11 000 tryck, varav endast några hundra hör till den första delen av 
seklet. Detta är en omfattande volym; Collijns 1600-talsbibliografi under-
stiger 5 000 nummer. Från perioden 1650–1700 har Kungliga Biblioteket 
cirka 5 300 olika tillfällestryck, medan Collijn för samma period har 2 400 
tryck. På 1650-talet blir tillfällestrycken en betydande kategori med cirka 30 
tryck om året. Trycktypen ökar under 1660- och 1670-talen; omkring 1680 
kommer årligen 150–200 tryck. Under 1690-talet trycks 3 400 tillfälles-
skrifter, nästan en om dagen; Ridderstad 2005:519 beskriver utvecklingen 
som ”en nationell skrivstuga”. Tillfällestrycken utgör alltså kvantitativt sett 
huvuddelen av tryckproduktionen under 1600-talet och utgör i viss mening 
vår första ”masslitteratur”, med många författare men med små upplagor 
(normalt 100–150 exemplar). Utvecklingen av denna trycktyp visar tydligt 
att 1600-talet utgör en mediehistorisk brytningsfas. 

Tillfälleslitteraturen i Sverige är skriven på olika språk, latin, svenska, 
tyska, holländska, franska, italienska och finska; i en och samma skrift kan 
flera språk blandas. Ståhle (1975:293) har analyserat språkens procentuella 
fördelning i tillfällesdiktningen. Andelen svenskspråkiga tillfällestryck är 
under 1640-talet 11 %, under 1650-talet 29 %, under 1660-talet 39 % och 
under 1670-talet 54 %; sammantaget finns det ett tusental svenskspråkiga 
tillfällesdikter från de fyra dekaderna. Motsvarande värden för danskspråkigt 
tillfällestryck är 41 %, 25 %, 45 % och 45 % (Appel 2001:882). Fram till 
1670-talet är latinet det dominerande språket i tillfällestrycken. I bröllops-
dikter dominerar före 1660 latin i kombination med andra lärda språk, under 
1670-talet är andelen helsvenska bröllopsskrifter 51 % och under 1690-talet 
är motsvarande siffra 84 %. Under 1670-talet dominerar svenskan i dikter till 
borgare och ofrälse ståndspersoner, under 1690-talet överväger svenskan 
stort i alla ståndsgrupper (Hansson 2011:58–65). 

En grov beräkning av antalet svenskspråkiga tryck utifrån den samlade 
tryckproduktionen (dvs. materialet i Collijn, dissertationer och tillfällestryck) 
visar att andelen svenskspråkiga tryck under 1650-talet är 19 % (av cirka 
1 430 tryck) och under 1670-talet 37 % (av cirka 3 040 tryck). Däremot är 
andelen svenskspråkiga tillfällestryck betydligt större under 1670-talet, hela 
54 %. Det är alltså i tillfällestrycken som svenskan får sitt genombrott. 
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Politiska värderingssystem 
1600-talets svenska humanism är främst politisk. Dess grund är dels en 
efterbildning av romersk antik för att ge ”pondus” åt den svenska stormakten 
(Gustav II Adolf skildras som den romerske kejsaren Augustus, svenska 
fältherrar jämförs med romerska hjältar), dels ett nyttobetonat, samhälls-
anpassat antikstudium; intresset för den romerska antiken tjänstgör som 
”hävstång” för det nationella medvetandet (Lindberg 1984:22). Det genom-
tänkta skapandet av en götisk tradition kan ses som ett försök att ersätta den 
romerska antiken med en egen forntid. Stor betydelse har utgivningen av 
äldre nordiska texter inom historia, juridik, isländsk sagolitteratur etc. och 
stöd till forskning kring äldre götiskt språk (Stiernhielm); när Axel Oxen-
stierna föreslår en professur i svenska för Jacob Rudbeckius förutsätts den ha 
en inriktning mot äldre svenska (Nordström 1933). Det politiska intresset för 
att främja en modernt inriktad svensk konstdiktning är litet eller obefintligt; 
exempelvis går det statliga stödet till översättning, inom ramen för ämbetet 
som translator regius, till vertering av religiösa, historiska och pedagogiska 
verk, inte av skönlitteratur. Den konstdiktning som får offentligt stöd utförs 
på latin och omhuldas av propagandaskäl; en omfattande nylatinsk diktning 
glorifierar svenska regenter. För att stärka bilden av Gustav Adolf arvoderas 
holländaren Johannes Narsius för att skriva latinsk panegyrik; en tusenstäm-
mig kör av in- och utländska lovtalare och poeter besjunger på latin kungen 
och de svenska segrarna (Nordström 1934:75, Gustafsson 1956:127–132). 
Staten ägnar sig mer åt extern nation branding, ett stärkande av Sveriges 
anseende i Europa, än åt ett internt främjande av folkspråkig konstdiktning. 

Sociala värderingssystem 
Den lärda världens bildningskultur accepteras efter hand av adeln (Englund 
1989:85, jämför budskapet i Stiernhielms Hercules). Tillfällesdiktandet är 
inledningsvis en lärd sedvänja. Universitet och gymnasier är – med sina kon-
centrationer av akademiskt utbildade – denna diktnings starkaste fästen; i 
Uppsala utgör denna under 1600-talet cirka 40 % av antalet tryck (Ridder-
stad 1983:249). Efter hand sprids denna regelstyrda poesi, i kraft av sin 
förmåga att representativt framhäva och skänka social prestige, av akade-
mins medborgare, lärare och studenter, från kungahus och aristokrati ut i 
samhället. Först är latinet diktspråk, men efter hand uppträder svensk-
språkiga skrifter; övergången till svenska sker enligt en social hierarki, upp-
ifrån och ner mot ämbetsadel, landsortsadel, burget borgerskap och präster, 
helt i enlighet med retorikens regler för yttre decorum. När en sådan repre-
sentativ diktning mot slutet av 1600-talet allmänt efterfrågas inom borger-
skapet, löses successivt banden med latinet; svenskan blir ett användbart 
konstlitterärt språk. Spridningen sker under 1690-talet även geografiskt, dvs. 
utanför Stockholm–Uppsala (jfr Hansson 2011:52). 



Domänförändring under svensk renässans 

106  

Tillfällestrycken har för författarna varit ett vanligt, socialt motiverat in-
strument att söka vinna makthavares uppmärksamhet och därigenom få 
anställning eller göra karriär (Bennich-Björkman 1970), men de har även ut-
gjort ”vängåvor”, bland annat i olika typer av klientrelationer. Tillfälles-
trycken är adressatens (och släktens) representation gentemot samhället, ett 
officiellt dokument med besked om övergångar i det sociala och mänskliga 
livet, med uppgifter om adressatens ställning, härkomst, utbildning, ante-
cedentia osv. 

Tillfällesdikt har inte haft lika högt anseende som genrer såsom epos, 
eklog, elegi etc. och har i poetiker, vid dessas presentation av genera car-
minis, ibland utelämnats eller förbigåtts med dels svepande, dels negativa 
eller varnande formuleringar (Opitz beskriver tillfällesdiktningen som något 
slags konturlösa ”Sylven oder wälder”). Svenskan introduceras alltså i en 
litteraturtyp som inte har ansetts så prestigefylld. Överlag engagerar dock 
trycktypen samtliga litterära begåvningar i tiden; nästan all renässansdikt är i 
någon mån tillfällesdikt (jfr en magistral dikt som Kunga skald, till sin 
funktion en kunglig begravningsdikt). Tillfällesdikter samlas ofta i diktsam-
lingar som Lucidors Helicons blomster, 1688, Columbus’ Rådrijk, oder 
Anweiser zur Tugend, 1676, och Runius’ postuma Dudaim, 1714–1715. 

Estetiska värderingssystem 
Den lärda diskursen gynnar inom den skönlitterära domänen i första hand 
nylatinsk diktning. En imitativ poetisk teknik gör diktandet till ett hantverk 
som relativt lätt kan läras, poesi är mer ars än ingenium; varje normal-
begåvad universitetsstudent kan ”snickra” en dikt med motiv från en stående 
repertoar, med utgångspunkt i litterära ”halvfabrikat” (samlade i florilegia) 
och med god hjälp av ett handfast regelverk i läroböcker i retorik och poetik 
(jfr Arvidis Manuductio ad poesin svecanam, 1651, och en uppsjö av tyska 
poetiker, exempelvis Opitz’ Buch von der teutschen poeterey, 1624, Hars-
dörffers Poetischer Trichter, 1647, och Kindermanns Der Deutsche Poet, 
1664). Såväl tyska som danska poetiker framhäver önskvärdheten av att 
skapa en folkspråkig diktning efter antika mönster. Det retoriska systemet 
leder alltså till framväxt av en på antika förebilder grundad – och mot äldre 
inhemsk dikttradition starkt avvikande – folkspråkig diktning; de svenska 
muserna lär sig att dikta och spela av sina antika systrar. Renässansens 
diktare har inte betraktat konstdiktningen som en utvidgning av en exi-
sterande skönlitterär domän utan som en erövring av en helt ny och avan-
cerad domän. 

Ett omfattande latin- och retorikstudium gynnar en formell, ibland nästan 
lekfull, attityd till diktning: elever översätter fram och tillbaka mellan olika 
språk, transponerar (parafraserar) stoff mellan olika diktarter, genrer och 
versmått; gränsen mellan utnyttjande av en generell repertoar, medveten imi-
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tation, intertextualitet och översättning blir oklar. De retoriska och poeto-
logiska övningarna skapar en grund för att använda folkspråket för form-
experiment. Tillfällesdiktningen blir en provkarta på introduktion av nova-
tioner: nya genrer, nya metra samt nya strof- och diktformer, utgående dels 
från en traditionell antik diktskatt, dels från nya folkspråkiga kanonbild-
ningar som efter hand uppstår i Italien, Frankrike och Tyskland. Att för 
folkspråkets räkning pröva och annektera en ny form blir en viktig övning 
(bedrift) i socialt värderade litterära diskurser. Stiernhielm och Spegel intro-
ducerar lärodikt och epos på folkspråk. Stiernhielm för på allvar in hexa-
metern i svensk diktning, en alltför sent introducerad nyhet som visserligen 
under några år leder till livlig efterbildning men som snart ebbar ut (Ståhle 
1975:323). Samme författare nyttjar i sina beställda balett- och upptågstexter 
en palett med olika antika versslag (anakreontiska, adoniska, sapfiska, 
phaleukiska etc.), som inte ens återfinns i källtexterna. I Hercules vill Stiern-
hielm sannolikt skapa en syntes av alla de konstgrepp som har använts av 
antikens retorer och poeter. Vidare introduceras avantgardistiska former som 
sonett, sestin, ottave rime och madrigal samt ett större antal konstfulla strof-
byggnader i anknytning till melodier och danser, exempelvis i Skogekär 
Bergbos Fyratijo små wijsor liksom i dikter som utgår från former som sara-
band, menuett, gavott och operaaria (Sylwan 1925:112–115, 189–192). Där-
till kommer konstfulla ekodikter, figurdikter och emblematiska verk. 

Slutreflexioner 
Svenskt renässansboktryck domineras av latinet. Under 1690-talet utgör 
svenskspråkiga tryck endast en femtedel av det katalogiserade trycket. Inklu-
derar man det okatalogiserade tillfällestrycket, är andelen svenskspråkigt 
tryck på 1670-talet 37 %. Ser man endast till tillfällestrycken, är andelen 
svenskspråkigt tryck under 1690-talet betydligt större, hela 54 %. Men det är 
lång tid kvar till dess att svenskan blir dominerande tryckspråk. Konst-
diktningen utgör en försumbar del av 1600-talets katalogiserade bokproduk-
tion med en andel mindre än 1 %. I tillfällesgenrer som bröllops- och 
begravningsdikter utgör emellertid andelen svenskspråkigt tryck på 1670-
talet något mer än hälften. På 1690-talet är exempelvis andelen svensk-
språkiga bröllopsdikter hela 84 %. 

Orsakerna till ökad användning av svenska inom tillfällesdiktningen är 
knappast politiska, snarare sociala, i viss mån understödda av estetiska dok-
triner och retorisk praxis. Den politiska diskursen domineras av en politisk 
humanism med götiska förtecken, vars syfte är att på en europeisk arena ge 
en positiv bild av den växande men ”urgamla” stormakten och dess regenter. 
Statens språkintresse är därför huvudsakligen antikvariskt. Däremot innebär 
1600-talet en begynnande social omstrukturering av samhället, där medel, 
makt och inflytande i viss mån förs från bördsadel till sociala grupper, som 
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vill anamma de representativa samhällsformer som tidigare har varit för-
behållna eliterna, bördsadel och akademikeretablissemang. En sådan repre-
sentativ samhällsform är tillfällesdiktningen, vars syfte är att manifestera 
diktobjektens samhällsstatus. Ju mer tillfällesdiktningen sprider sig till nya 
sociala grupperingar, desto svårare att försvara blir sannolikt dess latin-
språkiga fundament; även om borgare kan tänka sig att bli hyllade på ett för 
dem oförståeligt latin, blir utbytet större om den ceremoniellt viktiga dikt-
ningen presenteras på folkspråket. Användningen av folkspråk stöds dess-
utom av poetiska doktriner, som ger en av Opitz och danska poetikförfattare 
påverkad Strängnäslektor möjlighet att sjunga modersmålets lov. Därtill 
kommer att tillfällesdiktarna under en lång utbildningstid varje vecka över-
satt, parafraserat och bearbetat texter mellan klassisk språkform och folk-
språkig; ett sådant, kanske ibland nästan lekfullt förhållningssätt kan ha stött 
olika formexperiment inom den svenskspråkiga konstdiktningen. 

Inom svensk språkhistorisk forskning har ett stort intresse ägnats renäs-
sansens skönlitteratur i konstdiktningens form. Något språkhistoriskt stud-
ium av 1600-talets i särklass största svenskspråkiga genre, kalendern, känner 
jag däremot inte till. Ofta har väl intresset för skönlitteratur berott på under-
liggande estetiska värderingar; man analyserar gärna betydande författare 
som Stiernhielm, Columbus, Lucidor och Dahlstierna. Ibland har intresset 
kanske föranletts av en vilja att finna talspråkliga former; det är annars svårt 
att förstå intresset för skolkomedin, publicerad i landsortstryck utan större 
spridning, en form av litteratur som renässansen knappast har betraktat som 
konstdiktning utan snarare som övning inom en retorisk praktik. Vill vi 
genomföra analyser av ett representativt urval texter, som speglar svenskans 
ökade och differentierade användning inom den skönlitterära domänen under 
svensk renässans, är ett studium av tillfällestrycken ett krav. Nog skulle ett 
projekt som syftar till digital utgivning av detta stora, i bibliotek liggande 
och i hög grad outnyttjade, material vara lockande! 
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Skriftnorm och runsvensk dialekt  
– en pilotstudie från Västmanland 

Magnus Källström 

Västmanland brukar kanske inte tilldra sig någon större uppmärksamhet i 
runologiska sammanhang, vilket säkert delvis beror på det blygsamma 
antalet inskrifter. De vikingatida runinskrifterna som i dag är kända uppgår 
till knappt 30 och de återfinns alla i den östra delen av landskapet som 
gränsar mot Uppland. Bland runristarna märks också ett par kända uppländ-
ska runmästare – Livsten och Erik – med varsin sten på andra sidan Väst-
manlandsgränsen (Vs 29 resp. Vs 30), men annars domineras området av 
lokala runristare.1 Några av dem känner vi till namnet – Litle, Röd-Balle, 
Sigge och Vred – medan andra är helt anonyma. Eftersom det inte finns 
någon skarp gräns mellan utbredningen av runstenarna i västra Uppland och 
Västmanland är det lätt att tänka sig runstenskonsten i Västmanland som en 
utlöpare av den uppländska ristartraditionen, men granskar man ristningarna 
närmare märker man snart att de är ganska särpräglade både vad gäller skriv-
ningar och runformer. 

En ovanlig ljudbeteckning 
Landskapets mest kända runsten är nog den s.k. Hassmyrastenen (Vs 24) i 
Fläckebo socken. Den är rest av den gode bonden Holmgöt till minne av 
hustrun Oden-Disa och innehåller bl.a. det berömda eftermälet: »Det kom-
mer icke till Hassmyra en bättre husfru, som råder för gården» (VsR:72). 
Inskriften är inte bara ovanlig till sitt innehåll, utan också i sin ortografi. 
Särskilt ristarens användning av åsrunan har uppmärksammats, eftersom den 
förekommer för en rad olika ljud. I buonti bōandi och sino sīna står o-runan 
för nasalt /ã/, medan den i oþintisu Ōðin-Dīsu svarar mot ett långt /o:/. 
Dessutom uppträder den i stället för äldre /au/ i namnet Rauð-BalliR som har 
återgivits med skrivningen roþbalir. I det senare fallet har nog inte uttalet 
varit diftongen [au], utan troligtvis [o:] med samma vokalkvalitet som i 
Ōðin-Dīsu. Alternativt har diftongen varit på väg mot ett sådant uttal, vilket 
antyds av att namnet Holmgautr återges med den mycket egenartade skriv-
ningen hulmkoetr (jfr Williams 1990:114). 

                          
1 Om attribueringen av Vs 30 till ristaren Erik, se Källström 2007:368 f. med hänvisn. 
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Jan Paul Strid (1989) har i en studie uppmärksammat dessa och ett flertal 
andra exempel där /au/ motsvaras av skrivningen o eller liknande, och över-
tygande förklarat dem som exempel på en monoftongering /au/ > /o:/ mot-
svarande den som kan iakttas i ortnamn som Orsa och Ornäs. I den nyss 
citerade strofen från Hassmyrastenen förekommer dessutom en runföljd þon, 
som i regel har tolkats som ett demonstrativt pronomen þan »den (som)» 
(VsR: 72, 74, 95 s.v. sāR, jfr dock Peterson 2006 s.v. þæn), trots att en sådan 
form i nom. sg. f. annars verkar vara helt okänd. Som jag har föreslagit i ett 
annat sammanhang2 skulle dock runföljden enkelt kunna förklaras som en 
skrivning för en monoftongerad form av ett pronomen þaun nom. sg. f., dvs. 
samma form som i medeltida källor uppträder som þøn (Noreen 1904:393, 
§ 508.2). I så fall ger Hassmyrastenen ytterligare ett exempel på en monof-
tongering till av /au/ till /o:/. 

Som nämnts förekommer denna monoftongering i flera runinskrifter och 
de bildar just i Västmanland en liten enklav centralt i den östra delen av 
landskapet (se fig. 1). Intressant är att de på kartan är omgivna av inskrifter 
där man valt en annan beteckning, företrädesvis au. De västmanländska run- 
inskrifter där o-skrivningen för äldre /au/ kan beläggas är visserligen inte fler  
 

 

Figur 1. Skrivningar för diftongen /au/ i de västmanländska 
runinskrifterna. 

                          
2 Föredraget »Västmanländska runproblem: Vad betyder ordet þon på Hassmyrastenen (Vs 
24) och vem har egentligen ristat L. Kyringestenen (Vs 15)?» den 5 december 2007 vid Run-
råd 28, Uppsala universitet. Jag hoppas kunna återkomma till dessa frågor i ett annat samman-
hang. 
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än fyra (Vs 19, Vs 22, Vs 24 och Vs 27), men intressant nog kan de till-
skrivas minst tre olika upphovsmän. Hassmyrastenen är signerad av ristaren 
Röd-Balle, medan Vs 27 är signerad av Litle, som även anses ha ristat Vs 22 
(se VsR:63, 67). Namnet på den som har ristat Vs 19 är inte känt, men 
samma person har uppenbarligen utfört runstenen Vs 18 på samma plats (se 
VsR:61). 

Frågan är vad detta mönster egentligen står för. Har vi att göra med en 
skriftnorm som delats av ett antal lokalt verksamma runristare eller kan kart-
bilden spegla dialektala skillnader i 1000-talets Västmanland? Detta ger an-
ledning att titta lite närmare på en del andra ljudbeteckningar i det västman-
ländska runmaterialet.  

Andra egenheter i Västmanlands runinskrifter 
Hassmyrastenens ristare använder som nämnts åsrunan även som tecken för 
nasalerat a-ljud och detta förekommer också i ytterligare några runinskrifter 
i Västmanland. Märkligt nog får man här en liknande spridningsbild som för 
återgivningen av äldre /au/. Efter nasal används skrivningen o i den norra 
delen av landskapet, medan a-skrivningar dominerar i söder (fig. 2). Även i 
positionen före nasal finns i stort sett samma fördelning mellan norr och 
söder (fig. 3). Den uppmärksamme läsaren noterar säkert ett par belägg på o 
långt nere i sydost, men denna sten (Vs 15) – eller åtminstone den ena 
 

 

Figur 2–3. Utbredningen av skrivningar för nasalt /ã/ (eller /æ/) efter resp. 
före bevarad nasal. 
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sidan av den – är utförd av samme ristare som har svarat för Hassmyra-
stenen, vilket ger en förklaring till beläggen.3 

På Hassmyrastenen har o-runan också använts som tecken för /o(:)/. Detta 
är annars ganska sällsynt i Västmanland. Om man bortser från skrivningar 
för konjunktionen ok samt de fall där [o] ingår i en diftong sammanfaller 
dock beläggen i stort sett med utbredningen av o-skrivningarna för äldre /au/ 
(fig. 4). Det vanligaste beteckningssättet för /o/ i landskapet är annars u-
runan, som dock i några inskrifter förekommer vid sidan av beteckningen o.  

I detta sammanhang bör givetvis även konjunktionen ok < auk uppmärk-
sammas. Denna skrivs i Västmanland vanligtvis auk, men i fyra inskrifter 
(Vs 17, Vs 20, Vs 27, Vs 31) uppträder också skrivningen ok. Dessa bildar 
tillsammans med ett par enstaka fall av yk (Vs 29) och uk (Vs 15) ett sam-
manhängande område från norr till söder längs den nutida gränsen mot Upp-
land (fig. 5). 

De ovan nämnda dragen som ju alla berör olika vokalkvaliteter uppvisar 
alltså en liknande fördelning, nämligen att de typologiskt äldsta dragen i 
huvudsak uppträder i söder, medan de yngre påträffas i norr. 

Skrivningarna med o för äldre /au/ i ett antal inskrifter talar starkt för att 
denna diftong har monoftongerats inom detta område, och det är givetvis in-  
 

 

Figur 4–5. Utbredning av beteckningar för /o(:)/ resp. olika skrivningar 
för konj. ok. 

                          
3 Om ristarfrågan se Williams 1990:155 ff., Källström 2007:259. 
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tressant att undersöka hur andra diftonger som exempelvis /æi/ har behand-
lats.4 Det råder här en tydlig övervikt för monografiska skrivningar före-
trädesvis med den stungna runan e. Dessa utgör nästan tre fjärdedelar av 
beläggen och är jämnt spridda över undersökningsområdet (fig. 6). Att rist-
arna nästan genomgående har använt e och inte i (endast 3 belägg varav två 
också kan tolkas annorlunda5) skall nog tas som intäkt för att uttalet har varit 
ett monoftongerat [e:]. 

Även beteckningen för äldre /R/ måste beröras. Efter (icke-dental) konso-
nant är bruket ganska okomplicerat. Endast en inskrift har skrivningen R och 
den finns längst i söder (kuþlefR GuðlæifR Vs 1). De inskrifter som har r-
skrivningar i denna ställning är dock ganska få (Vs 15, Vs 24, Vs Fv1988; 
36) och det är därför svårt att dra några slutsatser av denna fördelning. 
Exemplen på /R/ efter vokal är betydligt fler och i detta fall har den äldre 
skrivningen med R ännu en stark ställning och utgör en majoritet av beläggen 
(fig. 7). Det bör dock nämnas att de flesta förekommer i återgivningar av 
ordet æftiR. Samtidigt kan det vara värt att lägga märke till ett par individu- 
 

 

Figur 6–7. Skrivningar för diftongen /æi/ resp. beteckningar för palatalt 
/R/ efter vokal (0 markerar de fall där /R/ lämnats obetecknat). 

                          
4 För /øy/ finns endast ett belägg och då med monograf: hifrya hīfrøya Vs 24. 
5 iki æigi Vs 24 stin stæin Vs 29, risa ræisa Vs Fv1988;36. I det förstnämnda fallet kan skriv-
ningen också svara mot ett runsv. ækki (jfr fsv. ække, fvn. ekki), i det sistnämnda har i-runan 
en grund fördjupning på mitten och är alltså möjligen stungen (egen granskning den 29 aug-
usti 2004). 
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ella egenheter. De tre nordligaste förekomsterna med konsekventa R-skriv-
ningar härrör alla från ristningar av en och samma ristare, nämligen Litle, 
som även har denna skrivning i ordet rūniR. I samma område finns också 
Fläckebostenen, där ristaren Röd-Balle varierar beteckningarna, men där R-
skrivningarna ändå överväger. 

Slutligen vill jag också nämna något om beteckningen av inititalt /h/. 
Bortfall av detta ljud är ju ett känt uppländskt dialektdrag, men runinskrift-
erna visar som bekant att det under vikingatiden har haft en vidare spridning 
(se t.ex. Palm 1983, Minugh 1985, Widmark 2001:88 f.). Beläggen i de väst-
manländska runinskrifterna tyder på att /h/ här i regel har varit bevarat ini-
tialt, men intressant nog finns en liten grupp längst i söder där detta ljud inte 
har markerats eller där bruket vacklar (fig. 8). Den enda förekomsten norr 
om detta område finns i Sala vid gränsen mot Uppland, men denna ristning 
(Vs 29) är som nämnts utförd av den uppländske runristaren Livsten och 
behöver därför inte spegla det lokala språkbruket. Det bör dock noteras att 
det centralt i runstensområdet också finns ett par belägg på oetymologiskt 
/h/, vilket antyder att gränsen för bortfallet kan ha gått längre norr ut än vad 
kartan ger sken av.  

 

  

Figur 8–9. Återgivningen av för initialt /h/ (0 = obetecknat /h/, *h = 
tillskott av oetymologiskt /h/) resp. stildatering av de västmanländska 
runstenarna enligt A-S. Gräslunds klassificering (Källa: Samnordisk 
runtextdatabas). 
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En västmanländsk rundialekt? 
Fler ortografiska drag skulle kunna tas upp, men jag nöjer mig med de iakt-
tagelser som har gjorts ovan. Om man utifrån dessa gör ett försök att karak-
terisera det västmanländska runspråket borde diftongen /æi/ ha varit monof-
tongerad till /e:/ över hela området. Äldre /au/ kan däremot ännu ha haft ett 
diftongiskt uttal i söder, men varit monoftongerat till /o:/ inom ett begränsat 
område i inlandet. I detta område har språket sannolikt ännu haft nasala 
vokaler. Sammanfallet mellan de båda r-ljuden är på gång, men palatalt /R/ 
har förmodligen fortfarande en stark ställning efter vokal. Bortfall av /h/ 
verkar i huvudsak endast ha funnits längst ned i sydväst. 

Men stämmer denna bild? Är det verkligen dialektgränser i det vikinga-
tida Västmanland som vi kan spåra eller ligger det någonting annat bakom. 
En möjlighet är att det finns kronologiska orsaker, och att de äldsta inskrift-
erna uppträder i söder och att de yngre finns i norr. En sådan fördelning 
skulle exempelvis kunna ha skapats genom en gradvis spridning av runstens-
seden från Mälarstranden och norrut. Det stämmer så till vida att ett par av 
Västmanland äldsta runstenar (parstensmonumentet Vs 1–2 från Rytterne 
socken) finns längst ned i söder. Följer man däremot Anne-Sofie Gräslunds 
stildateringar (se t.ex. Gräslund 2006) och delar upp materialet i två grupper, 
där Pr 1–2 + Fp utgör den äldre gruppen (före ca 1050) och Pr 3–5 den yngre 
(ca 1050–1130) ser man att dessa grupper överlappar geografiskt (fig. 9). 
Skillnaderna mellan norr och söder bör alltså inte i första hand ha krono-
logiska orsaker.  

Är det däremot möjligt att vi har att göra med en skriftnorm? Att vissa 
konventioner för beteckningar av högfrekventa ord kan ha utvecklats och 
sedan behållits trots att uttalet har varit ett annat eller successivt har ändrats 
kan nog inte uteslutas. Skrivningen auk för konjunktionen ok är ju exem-
pelvis mycket frekvent överallt i runinskrifterna under hela 1000-talet trots 
att man anser att uttalet tidigt måste ha blivit [ok] (Wessén 1965:34). 
Samtidigt kan ordet stæinn – som ju också är synnerligen frekvent i run-
inskrifterna – uppträda i en mängd olika skepnader (stain, stein, sten, stin, 
stn etc.) trots att skillnaden i uttal förmodligen bara har handlat om ordet 
innehöll en diftong eller monoftong. Detta talar emot en övergripande skrift-
norm, men det står också klart att det måste ha funnits relativt fasta kon-
ventioner rörande vilket omfång varje tecken hade för att beteckna olika 
ljud. Denna kunskap förmedlades rimligtvis i samband med att runskriften 
traderades och lärdes ut till nya skriftbrukare. I många fall gavs det utrymme 
för flera olika alternativ, och här kan det mycket väl ha varit upp till varje 
ristare att avgöra vilken beteckning som var mest lämplig.  

På runstenen i Sala landsförsamlings kyrka (Vs 29) finner vi t.ex. två 
gånger skrivningen yk för ok. Stenen är signerad av den uppländske run-
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ristaren Livsten, som faktiskt genomgående använder stungen u-runa i detta 
ord.6 Som Strid (1989:17) har påpekat markerar stingningen i detta fall 
säkert /o/ eller t.o.m. /ǫ/. Att inte o-runan här har tagits i bruk hänger säkert 
samman med att Livsten i stort sett konsekvent använder denna runa som 
tecken för nasalerat a-ljud.7 Ordet ok skrivs som nämnts på flera olika sätt i 
Västmanland, men det kan noteras att den yngre varianten ok uppträder i 
områden som ligger anslutning till platsen för Vs 29. Eftersom ok inte gärna 
kan antas svara mot ett uttal med au-diftong bör nog detta tas starkt indicium 
på att skrivningarna i de flesta fall är anpassade efter uttalet och inte repre-
senterar bestämda skriftkonventioner.  

Det verkar därför rimligt att många av de drag som förekommer i de väst-
manländska runinskrifterna i första hand skall hänföras till det talade språket. 
Detta gäller inte minst de inledningsvis nämnda skrivningarna o för äldre 
/au/, utan förmodligen också de frekventa e-skrivningarna för diftongen /æi/. 
Som bekant förekommer i Uppland många exempel på monografisk skriv-
ning med runan i för /æi/ under tidigt 1000-tal trots att diftongen förmod-
ligen fortfarande fanns kvar i språket. Enligt en förklaring rör det sig här om 
en grafisk konvention som tagits över från sydligare områden där monof-
tongeringen redan hade genomförts (Wessén 1965:32). Med e-skrivningarna 
i Västmanland är det något annorlunda. Visserligen förekommer huvuddelen 
av beläggen i de högfrekventa orden ræisa och stæinn, där man skulle kunna 
tänka sig att vissa konventioner har gjort sig gällande. Det bör dock noteras 
att även ordet gæiRR som namnled konsekvent skrivs med e-runa i land-
skapet (kerfast Vs 18, […--£keR] Vs 288, £hulkerVs 319), vilket talar för att 
uttalet verkligen har varit [e:] och inte [æi]. Samtidigt skall det inte förnekas 
att vi i ett par inskrifter har exempel på att två beteckningar har använts 
parallellt som i Vs 18 där ræisa skrivs resa och (ack.) stæin sthin (p.g.a. 
rättelse av ett felristat stnin till stain).10 Detta kan tyda på en övergångs-
period, där ett äldre uttal – men givetvis också äldre skriftkonventioner – 
ibland kan ha slagit igenom. 

De kanske märkligaste dragen i Västmanland är de inskrifter, där o-runan 
verkar ha stått för en rad olika ljud som t.ex. Hassmyrastenen, där den åter-
ger såväl [ã] som [o:] och dessutom äldre [au]. Samtidigt kan man notera att 
denna runa i området uppträder i två olika former (o och É), vilket ju faktiskt 

                          
6 Förutom yk har han ett par gånger även skrivningen yg (U 1158) och en gång ayk (U 766). 
7 Undantaget är !þ£orkuþr Þōrgunnr på U 789, där dock läsningen är osäker (jfr Stille 1999: 
60). 
8 Läsningen efter O. Celsius (se VsR:84). Som jag har redogjort för i ett annat sammanhang 
(Källström 2011) har fragmentet Vs 28 av allt att döma utgjort toppen av Vs 27. 
9 Namnet kan också tolkas som kvinnonamnet Holmgærðr, se Larsson 2002:72 f. 
10 På Vs 19, som har samme resare och är utförd av samme ristare, står [stain], men tyvärr vet 
vi inte vilken skrivning som har använts i det föregående verbet, eftersom stenen var tidigt 
skadad på denna punkt. 
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skulle ge ristarna en möjlighet att skilja mellan a- och o-ljuden. På Vs 27 
finner vi exempelvis ordet hon hann där [ã] återges med É, medan o-runan i 
det följande ordet toþr dōðr (< dauðr) har formen o. Denna distinktion upp-
rätthålls dock inte i resten av inskriften. Visserligen har båda o-runorna i de 
inledande orden þurbiorn : ok formen o men i namnet sihþorn, som defini-
tivt innehåller /o/, förekommer i stället É. Även på Vs 24 kan man se antyd-
ningar till ett liknande fördelning av de båda o-varianterna. Detta tyder på att 
det bland runristarna i området kan ha funnits en intention till att skapa ett 
sådant system, men det har aldrig blivit konsekvent genomfört. Kanske var 
de båda varianterna av o-runan helt enkelt för lätta att förväxla. 

Utblick 
Det kan avslutningsvis vara intressant att sätta ett par av de ovan nämnda 
språkdragen i ett lite större sammanhang. De många skrivningarna med e för 
äldre /æi/ vill jag som nämnts helst se som beteckningar för en monof-
tongerad form /e:/. Det tidigaste exemplet i Västmanland är troligen det som 
förekommer på Vs 1 i Rytterne socken, och det är därför frestande att tänka 
sig att detta språkdrag har spridit sig från Mälarstranden och norrut. I in-
skrifterna i Södermanland är skrivningen e för äldre /æi/ relativt ovanlig, 
men den förekommer bl.a. några gånger på Selaön (Sö 198, Sö 200, Sö 202, 
Sö 209) och en gång i Tumbo (Sö 362). För att få en översiktlig uppfattning 
om förhållandena i Uppland har jag karterat alla förekomster av skrivningen 
sten oavsett om denna förekommer i appellativ eller som (del av ett) person-
namn. Kartan (fig. 10) visar att dessa skrivningar har en tydlig dragning mot 
de västra delarna av Uppland samt till området norr om Uppsala. Här verkar 
det rimligt att det västmanländska bruket främst har ett samband med det 
förstnämnda området. 

Beträffande monoftongeringen /au/ till /o:/ ger det uppländska materialet 
en lite annorlunda bild (fig. 11). Ingen av de skrivningar som skulle kunna 
misstänkas återge en monoftong /o:/ av äldre /au/ finns i gränsområdena mot 
Västmanland, utan de uppträder i huvudsak i ett smalt nord-sydligt stråk, 
från Sigtunatrakten till områdena norr om Uppsala. Det är mycket frestande 
att tänka sig att det rör sig om en novation som först har uppträtt i Sigtuna 
och som sedan gradvis har spridit sig norrut längs vattenvägen till Uppsala 
och därifrån vidare längs Fyrisån. Några av de äldsta förekomsterna verkar 
nämligen finnas i det förstnämnda området och strax söder om Uppsala. Från 
Sigtuna finns dessutom ett par vikingatida lösföremål, vilka verkar kunna ge 
stöd för tanken om denna plats som ett innovationsområde. Det ena är det 
sedan gammalt kända Sigtunablecket (U Fv1933;134), där pluralformen 
nauðiR av nauð f. »nöd» uppträder i skrivningen noþiR. Blecket har ingen 
säker arkeologisk datering, men tillhör rimligtvis (mitten av?) 1000-talet (jfr  
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Figur 10. Belägg för ordet stæinn (inklusive personnamn) med 
skrivningen sten i uppländska runinskrifter. 

Eriksson & Zetterholm 1933:146 f.). Det andra exemplet är det s.k. »sår-
feberbenet» från kv. Professorn 4 (U NOR1998; 25), som på stratigrafiska 
grunder har daterats till slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet 
(Gustavson 2010:63 f.), och där adverbet braut ’bort’ uppträder i skriv-
ningen braot. I det senare fallet är det givetvis inte uteslutet att o-runan har 
använts i stället för /u/, men i det förra kan o knappast uppfattas som något 
annat än en återgivning av ett uttal med [o:]. 

Det har som bekant föreslagits att monoftongeringen /au/ > /o:/ skulle 
vara en novation typisk för den s.k. Hedebynordiskan och att denna senare 
trängts tillbaka av den inhemska utvecklingen av /au/ till /ø:/ (se t.ex. Wid-
mark 2001:86). Spridningen av o-skrivningarna för äldre /au/ i runinskrift-
erna i Västmanland och Uppland ger dock inte intrycket av att representera 
några reliktområden, utan framstår snarare som novationsområden. Detta 
talar mer för den uppfattning om utvecklingen /au/ > /o:/ som Lennart Elme-
vik (2011) nyligen har gett uttryck för, nämligen att den nog i första hand är 
resultatet av en inhemsk utveckling. Det kan i detta sammanhang noteras att 
det inte alls är samma runristare som har verkat i Västmanland och i det 
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Figur 11. Steninskrifter där äldre /au/ återges med o-runa eller med en 
digrafisk skrivning där o-runan ingår. 

aktuella området norr om Uppsala, men att de ändå delar några ortografiska 
egenheter. Flera ristare i Uppsalatrakten – Kjule, Manne, Önjut11 – använder 
exempelvis åsrunan för nasal vokal ännu under senare hälften av 1000-talet 
(se Williams 1990:169, 170) och skrivningen ok för konjunktionen ok är 
mycket frekvent i området. 

Slutord 
Avslutningsvis kan det vara värt att ställa frågan varför de västmanländska 
runinskrifterna tycks förmedla en relativt tydlig bild av en dialektsituation 
under runsvensk tid medan den i andra områden (t.ex. i Uppland) ter sig 
betydligt mer kaotisk. Jag tror att de främsta orsakerna är att de västman-
ländska runstenarna är relativt få samtidigt som de är spridda över ett större 
område. Givetvis gör detta att det statistiska underlaget för den undersökning 

                          
11 Om denne ristare, som tidigare antogs ha varit identisk med den Vigmund som har rest 
U 1011, se Källström 2010:166 ff. med hänvisn. 
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som här har genomförts blir ganska svagt. På plussidan måste dock skrivas 
att runristarna bakom dessa stenar är förhållandevis många, vilket jag tror 
stärker de gjorda iakttagelserna. 

Om vi slutligen rekapitulerar de språkdrag som uppträder i de västman-
ländska runinskrifterna (bevarade nasala vokaler, monoftongering av /au/ till 
/o:/, bortfall av initialt /h/ etc.) så leder de ganska osökt tankarna till senare 
tiders dialekter i Övre Dalarna (Levander 1925–28). På en centralt placerad 
västmanländsk runsten (Vs 18 i Skultuna socken) finner vi dessutom skriv-
ningen liet för lēt, som kan ge ett exempel på en diftongering av /e:/, som 
bl.a. är känd från detta område (se Lagman 1990:62 f. med hänvisn.). Även 
om de ovanstående dragen också finns i andra svenska dialekter är det kan-
ske inte alltför långsökt att tänka sig att vi i de västmanländska runinskrift-
erna faktiskt kan ha fröet till senare tiders dalmål. 
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En västnylänning i Stockholm 

Malin Löfström 

Inledning 
I Sverige lever idag ca 60 000 finlandssvenskar och de utgör ungefär en 
femtedel av alla finländare bosatta i Sverige (www.fris.nu). Det betyder att 
finlandssvenskarna, som utgör knappt 6 % av Finlands befolkning och är 
ungefär 290 000 till antalet, är starkt överrepresenterade bland migranterna. 
Det betyder också att en betydande andel av alla finlandssvenskar lever i 
Sverige. Tidigare forskning om finlandssvenskars språkliga situation i 
Sverige utgör framför allt Ann-Marie Ivars avhandling Från Österbotten till 
Sörmland. En undersökning av emigration och språklig anpassning (1986) 
samt artikeln Finland-Swedish ”Return” Migration to Sweden: The Dividing 
Line of Language i Charlotta Hedbergs avhandling The Finland-Swedish 
Wheel of Migration. Identity, Networks and Integration 1976–2000 (2004).  

Min studie handlar om språklig anpassning och anpassningsstrategier hos 
västnyländska migranter som bosatt sig i Stockholmsområdet. Den här 
artikeln baserar sig på en semistrukturerad intervju som är konstruerad runt 
topiker som rör migrationen, informantens liv före och efter migrationen 
samt informantens språkligt relaterade erfarenheter. Personen som utför 
intervjun är född och uppväxt i Stockholmsregionen. Jag har valt att låta en 
svensk intervjuare utföra mina intervjuer eftersom jag vill ha språkprov som 
visar hur mina informanter pratar med svenskar. I den här artikeln analyserar 
jag informantens metaspråkliga resonemang tillsammans med val av språk-
liga varieteter under samtalet och yttre omständigheter i informantens var-
dag. Mitt syfte är att försöka förstå vilka faktorer som påverkar språkliga val 
hos den enskilda informanten, hur dessa val tar sig uttryck och hur infor-
manten upplever detta. Jag arbetar utifrån bl.a. följande frågeställningar: Hur 
beskriver informanten sitt språk och språkmiljön? Vilka språkdrag anpassas: 
hur och varför? Vilka språkdrag anpassas inte? Hur orienterar sig infor-
manten i relation till språkmiljön i Sverige och i Finland? 

I artikeln ingår citat ur intervjumaterial som är transkriberade utifrån 
Norrby (2004:98–99) och översatta till normal ortografi. Transkriptionen 
återger grovt fonologiska drag så att t.ex. ’känner’ transkriberas som 
/tsjennär/, dvs. sje-ljud med t-förslag och vokalfonemen återges med den 
vokal de närmast motsvarar i normal ortografi. Vokallängd återges med 
kolon efter lång vokal så att /bara/ motsvarar ett kortstavigt uttal. 
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Bakgrund 
Det västnyländska dialektområdet finns i sydvästra Finland och utgörs av det 
som sedan år 2009 kallas Raseborgsregionen och består av Hangö, Raseborg 
(tidigare Ekenäs, Pojo och Karis) och Ingå (www.raseborg.fi/region). Be-
folkningen i området är ungefär 45 000 och ungefär hälften av dem är idag 
svenskspråkiga. Andelen svenskspråkiga är dock ojämn mellan olika kom-
muner. Dialektgeografiskt är västnyländskan ett o-målsområde (Ivars 1996: 
109) som karakteriseras av bevarad kortstavighet och överlängd, villkorlig 
apokope i infinitiv och preteritum och ett tvåaccentsystem som i stort sett 
motsvarar det mellansvenska.  

Västnyländska är enligt Olav Ahlbäck (i Gullmets-Wik 2004:136) den 
finlandssvenska dialekt som har flest likheter med svenskan i Sverige och 
det ska ha sin orsak i att herrgårdar och bruk i trakten har bebotts av gods-
herrar och kunniga hantverkare från Sverige och att deras språk har spridits 
som högstatusvarianter i dialekterna. Dialekten är relativt standardnära (fin-
landssvenskt standardspråk) och någon utpräglad bidialektism existerar inte, 
utan när man varierar sitt talspråk är det i ett dialektkontinuum där man an-
passar sig efter kontext, situation och samtalspartner. Gullmets-Wik (2004: 
214) kallar det kodglidning snarare än kodväxling. Ivars (1996:133–135) 
menar att de lokala dialektskillnaderna inom regionen aldrig varit särskilt 
starka och att man idag kan räkna med en regional dialekt som går under 
benämningen västnyländska. Ivars skiljer mellan två talspråksvarianter som 
hon menar talas i området: finlandssvenskt riksspråk, som bär en regional 
färgning när det talas av unga, och västnyländsk regional dialekt. Ivars vill 
dock inte helt utesluta förekomsten av lokala dialekter inom området men 
menar att de i så fall talas av en äldre generation. 

Informanten som kommer till tals i den här artikeln har jag valt att kalla 
Olle. Han är född på 1980-talet. Vid intervjutillfället är han i 25-årsåldern 
och har bott i Stockholm i två år. Han har en högskoleutbildning och är i 
Stockholm eftersom han blivit handplockad till en tjänst inom ett svenskt 
företag. Tjänsten är hans första jobb efter avslutade studier. Han har under 
uppväxten haft kontakt med Sverige och Stockholm genom släktingar som 
bor här och han tillhör också den unga generation västnylänningar som haft 
tillgång till SVT Europas tv-produktion under hela uppväxten. Enligt Hed-
berg (t.ex. 2004b:20–22) är Olle en typisk migrant. Han har under uppväxten 
och studietiden bott nära hemorten men nu har han gjort en definitiv upp-
brott hemifrån. Han kan också sägas tillhöra karriärmigranterna eftersom 
hans specialkompetens är särskilt efterfrågad i Sverige. Olle hade också vid 
flytten ett visst socialt nätverk i Stockholm främst tack vare sina släktingar, 
och också det är en faktor som enligt Hedberg gör beslutet att flytta lättare 
(2004b:18). Själv tycker Olle inte att flytten till Sverige kändes särskilt 
dramatisk utan beskriver steget som enklare att ta än en flytt till Vasa i  
Österbotten. Han upplever alltså en mental gräns mot Österbotten som är 
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svårare att överskrida än gränsen till Sverige (jfr Hedberg 2004b:16–17) och 
det är också typiskt för finlandssvenska migranter att de inte upplever av-
ståndet till Sverige som särskilt stort (Hedberg 2004b:16).  

Hur vill Olle prata? 
Olles främsta intention är att bli förstådd. Han illustrerar under intervjun 
träffsäkert och med tydlig kodväxling skillnaden mellan hur han pratar med 
svenskar och hur han pratar i den nära kretsen vänner och bekanta hemma i 
Västra Nyland. Han berättar om hur en bekant från Stockholm följde med till 
Finland och en fest hos goda vänner:  
 

(1) /han sa: att nitti pråsent av festen- nä festen börja så då: behäsjka fålk sej 
så att dåm mju:ka u:t sin dialekt å pra:ta så såm ja gö:r nu: liksåm men 
sen börja de far övär så man bara tala kariska å då: börj han tapp bårt se 
liksom att ho de rikit fonkka at/  

 ’han sade att nittio procent av festen- när festen började så då behärskade 
folk sig så att de mjukade ut sin dialekt och pratade så som jag gör nu 
liksom men sen började det fara över så man bara talade kariska och så 
började han tappa bort sig liksom att hur det riktigt fungerade’ 

Olle uttrycker sig metaforiskt när han beskriver hur han och hans vänner 
anpassar sig till den svenska gästen. Han säger att han mjukar ut dialekten 
och vid ett annat tillfälle under intervjun säger han att hans svenska är ”lite 
hårdare” än stockholmskan. Man förstår också att det är dialekten han ser 
som det naturliga och spontana talet då folk måste behärska sig för att tala 
mer lättförståeligt och när behärskningen släpper börjar det fara över. Olle 
poängterar att hans dialekt enligt hans eget tycke inte alls är lika svårbegrip-
lig som österbottniska dialekter, men han understryker också att han inte 
pratar helsingforsfinlandssvenska eller standardfinlandssvenska. Senare un-
der samtalet frågar intervjuaren Olle om hans språk kommenteras när han 
åker hem för att hälsa på. Han menar då att han fått skämtsamma pikar, t.ex. 
på festen där den svenska gästen var med, men att det just i och med att det 
fanns en svensk i sällskapet var fullt accepterat. I övrigt berättar Olle att han 
blivit tillsagd – också då med glimten i ögat – att han ska prata ”riktig sven-
ska” när han är hemma. 

När Olle beskriver sin dialekt för att förklara vad som enligt hans upp-
fattning gör den svårförståelig uppehåller han sig vid den fonologiska och 
morfologiska nivån: 
 

(2) /de fallär de blir mykke snabbare vi ka:par ord vi vi rullar u:t o:rden me:r 
en att vi he:lt u:ttryckär dåm hela ve:gen ti slu:t så at ja ve:t inte riktit sko 
vi sej ”it ve:t ja rikit”/  
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’det faller det blir mycket snabbare vi kapar ord vi vi rullar ut orden mer 
än att vi helt uttrycker dem hela vägen till slut så att ”jag vet inte riktigt” 
skulle vi säga /it ve:t ja rikit/’ 

Det faller tycker jag man kan se som ett försök till att förklara apokope, som 
att slutet på orden faller bort, och det blir mycket snabbare tolkar jag som att 
han med det avser både kortstavighet och apokope, som han vidare mer 
precist förklarar med vi kapar ord. Vad Olle menar med att rulla ut orden är 
svårare att tolka. 

Olle menar själv att han väljer att anpassa sig främst lexikalt när han är i 
Stockholm:  
 

(3) /men ja tsjennär att ja ja kan- de tsjenns de tsjenns fejk fö mej åm ja sko 
börja vri:da de he:lt ti rikssvenska ja anvendär hellre li:te så dä just ku:l 
kåmppisar de de e int o:rd ja sku anvenda i Finland nånsin så att/ 

 ’men jag känner att jag jag kan- det känns fejk för mej om jag skulle börja 
vrida det helt till rikssvenska jag använder hellre lite så där just kul, 
kompisar det det är inte ord jag skulle använda i Finland någonsin så att’ 

De exempel på ord han väljer att använda för att anpassa sitt talspråk till 
omgivningen är vardagliga och talspråkliga kul och kompisar och han näm-
ner också ordet kille i ett annat sammanhang. Han väljer medvetet orden för 
att de för honom klingar svenskt/stockholmskt och han upplever att de orden 
inte vore neutrala att använda i hans hemtrakt. Genom de här lexikala valen 
försöker Olle smälta in socialt i sitt nya sammanhang i Stockholm. Han säger 
själv att han i början tyckte det kändes fånigt att använda ord som för honom 
kändes så främmande men att han sedan började använda dem för att få flyt i 
samtal och för att han behövde dem för att kunna uttrycka sin humor. Olle är 
en ung man med avslappnad stil och generös humor och utan dessa sverige-
svenska ord upplevde han att han inte kunde förmedla detta till personer i 
den nya omgivningen. 

Olle ingår i en större bekantskapskrets unga i 25-årsåldern, huvudsakligen 
från Raseborgsområdet, som flyttat till Stockholm. De känner varandra 
sedan gymnasietiden eller från studieåren. Olle och hans sambo, som är från 
samma ort som han, har i och med att flera bekanta flyttat efter dem nu ett 
socialt nätverk i Stockholm som fungerar på deras dialekt. Olle har också en 
finlandssvensk kollega, så även på jobbet har han ett finlandssvenskt rum. 
Men det är framför allt på jobbet Olle menar att han anstränger sig för att 
inte prata dialekt: 
 

(4) /min svenska på jåbbe såhä:r nu: sjilljär sej veldit mykke frå:n närae när ja 
e på jåbb- elär nä ja e hemma att de e sto:r sjillna men ja ve:grar gå: ti 
denhä:r liksåm franskrikssvenskan de tsjenns o:natu:rlit fö mej/ 

 ’min svenska på jobbet så här nu skiljer sig väldigt mycket från när jag är 
när jag är på jobb- eller när jag är hemma att det är stor skillnad men jag 
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vägrar gå till den här liksom franskrikssvenskan det känns onaturligt för 
mig’ 

De skillnader Olle pratar om består dels av ordval så att han undviker ord 
som han vet inte används i Sverige och att han lägger till försvenskningar i 
form av vardagliga ord som t.ex. kompis, kul och kille (se ovan), dels i pro-
sodisk anpassning så att han undviker kortstavighet. I Olles krets är det upp-
enbart inte högstatus att anpassa sig till stockholmskan eller sverigesvenskan 
generellt. I exempel 3 (ovan) använder han uttrycket vrida helt till riks-
svenska och det framgår att det inte är något han känner sig bekväm med att 
göra. Att ”vrida till rikssvenska” innebär enligt Olles definition att man på 
alla språkliga nivåer utöver den lexikala gör sitt yttersta för att låta sverige-
svensk. Olle uttalar sig lätt ironiserande om franskrikssvenska som innebär 
tillkämpat försvenskad finlandssvenska som Olle menar en del lägger sig till 
med direkt då de kommer till Sverige. 

Även om det i Olles västnyländska bekantskapskrets inte ses med blida 
ögon att anpassa sig finns det förmildrande omständigheter som gör att också 
närapå total anpassning är försvarbart: 
 

(5) /hon ha övärgått så: att hon he:lt he:lt å hålle pra:tar rikssvenska på jåbbe 
så nä:ra såm möjlit så att hon slippär dåm hä:r att ”å: vikken de- vikken 
heffti dialekkt du ha:r varifrå:n kåmmär du:” IMITERAR så få:r hon 
beretta åt varrje kund samma stårry åm att hon e från Finland å blablabla: 
så slippär hon de/  

 ’hon har övergått så att hon helt och hållet pratar rikssvenska på jobbet så 
nära som möjligt så att hon slipper dom här att ”åh vilken häftig dialekt 
du har, varifrån kommer du?” så får hon berätta åt varje kund samma 
story om att hon är från Finland och blablabla så slipper hon det’  

Exempel (5) avser Olles sambo som arbetar inom ett serviceyrke med täta 
kundkontakter. Både Olle själv och hans kompisgäng tycker det är tröttsamt 
om för många för ofta kommenterar deras språkbruk. Sambon som träffar 
många nya människor varje dag har tröttnat så pass att hon gör sitt yttersta 
för att låta sverigesvensk och det har Olle all förståelse för. Det är tydligt att 
Olle och hans krets gör en klar åtskillnad mellan yrkesliv och privatliv. Det 
är accepterat att på jobbet anpassa sig så mycket som situationen kräver och 
så mycket man själv vill och kan för att man ska slippa frågor som upplevs 
som jobbiga och att folk inte förstår. Inom det sociala nätverket är det dock 
högstatus att hålla på sin dialekt, och Olle säger också att han tror det är 
lättare för dem att bevara dialekten i och med att de är flera. Särskilt hänvisar 
han till sambon och det faktum att de talar dialekt tillsammans hemma som 
en faktor som gör att han inte övergår till att prata mer sverigesvenskt. 
Eventuellt finns det en viss acceptans för sverigesvenska utsvävningar i talet 
när gänget befinner sig i Stockholm, men när man åker hem till Finland, som 
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t.ex. i samband med den fest som beskrivs i exempel (1), menar Olle att det 
är mycket viktigt att inte ha sverigesvenska inslag i talspråket. Om sin egen 
anpassning säger Olle så här: 
 

(6)  /njä: nå i början så endrade ja rett mykke men ja ha:r ju [förnamn] hä:r 
såm åkkså hållär hå:rt på sinn liksåm finlandssvenska bry:tning såm han 
e- han hann mju:kar u:t tilåme mindre en va ja: jö:r så att de:- ja tro:r ja 
ha hitta en- nå: sådär mellanting nu: dä:r såm passar fö mej att de behö:v 
behö:v int endra me:ra behö:v inte liksåm- tsjennär it att ja endrar fö 
mykke en endå: så att (..) de e en de:l en de:l u:tmju:kas a:v språ:ke för 
annasj bli:r dåm så hä att <”va: sa: du: nu:”> de: å de e jåbbit att inte bli: 
försjtådd (..) så att man- de e vel fremst därfför/ 

 ’Njä nå i början så ändrade jag rätt mycket men jag har ju NN här som 
också håller hårt på sin liksom finlandssvenska brytning som han är- han 
han mjukar ut till och med mindre än vad jag gör så att det jag tror jag har 
hittat en- någon så där mellanting nu där som passar för mig att det 
behöver behöver inte ändra mera behöver inte liksom- känner inte att jag 
ändrar för mycket än- ändå så att (..) det är en del en del utmjukas av 
språket för att annars blir de så här att ”vad sade du nu?” Det och det är 
jobbigt att inte bli förstådd (..) så att man- det är väl främst därför’ 

Olle menar att han anpassade sig mer till sverigesvenskan precis i början 
efter att han kommit till Stockholm men att han nu två år senare tycker sig ha 
hittat en för honom lagom nivå där han inte ändrar för mycket men samtidigt 
blir förstådd och slipper upprepa sig. Det är främst i jobbsammanhang Olle 
menar att han anpassar sig, men på samma arbetsplats finns också en annan 
finlandssvensk som enligt Olle anpassar sig, mjukar ut, mindre än Olle gör, 
och det stöttar Olle i hans känsla av att inte vilja anpassa sig mer än absolut 
nödvändigt. Anledningen till att han över huvudtaget vill anpassa sig är att 
han upplever att han inte blir förstådd om han pratar sin dialekt. Förutom i 
jobbet menar Olle att han är tvungen att anpassa sitt talspråk när han pratar i 
telefon. På telefon säger Olle att hans strategi är att prata så mycket mumin-
svenska som möjligt, dvs. enligt Olles egen definition så helsingforssvenskt 
som möjligt, och han menar att det förstår stockholmarna bättre än då han 
pratar med dialektinslag.  

Hur pratar Olle? 
Olle är mycket tydlig med att han inte vill vara svensk. På frågan om vad 
han kategoriserar sig som svarar han tveklöst att han är finländare och alltid 
kommer att vara det. Enligt Hedberg (2004a:22) genomgår finlandssvenska 
migranter två huvudfaser: en första fas när de tar avstånd från svenskheten 
och den finländska identiteten blir starkare än den kanske var när de bodde i 
Finland men finlandssvenskar som stannar i Sverige går in i nästa fas där de 
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assimileras in i svenskheten. Olle som har bott i Stockholm i två år är tydligt 
i den första fasen och det syns tydligt i hans språkliga val och hans meta-
språkliga kommentarer. 

Att det inte är helt självklart att man som västnylänning kan anpassa sig 
totalt till sverigesvenskan kommer fram i Olles beskrivning av sambons 
situation på jobbet då hon så nära som möjligt pratar sverigesvenska. Olle 
själv har ju haft relativt täta kontakter med Stockholm under hela uppväxten 
och jag uppfattar det som att han upplever att han har stor valfrihet och kan 
utnyttja ett brett språkligt register. Huruvida han om han ville skulle kunna 
prata ”felfri” sverigesvenska kan vi bara spekulera om, men om man med 
språklig medvetenhet menar kunskap om språkliga olikheter som är de-
samma som språkforskningen har uppmärksammat så är Olle mycket språk-
medveten.  

Vi kan dock konstatera att Olle trots sin höga språkliga medvetenhet inte 
är helt konsekvent utan det förekommer i samtalet en hel del variation för 
många variabler och däribland kortstavigt uttal samt apokoperade verb-
former som han själv explicit nämnde som svåra för svenskar att uppfatta 
och förstå. Särskilt stor är variationen i exempel 6 där Olle pratar om anpass-
ning som uppenbart är ett ämne som engagerar honom, och då hittar vi t.ex. 
tre varianter av nekningsord: västnyländskt it, finlandssvenskt int och all-
mänsvenskt inte. 

Förutom i fråga om kortstavigheten gör Olle inga kommentarer om sitt 
språk på den fonologiska nivån. Han använder konsekvent finlandssvenska 
/sj/ och /tsj/ och uttalar i enlighet med västnyländskan och stockholmskan 
/rs/ retroflext. Han har också konsekvent västnyländsk accentuering, vilket 
gör att hans intonation inte faller inom ramen för den ”muminsvenska” sven-
skarna känner till och som Olle refererar till. Andra konsekventa språkdrag 
är bortfall av -t i bestämd form av substantiv och han använder också 
genomgående pronomenet dom, vilket är ett annat gemensamt drag mellan 
västnyländskan och stockholmskan. 

I exempel 5 imiterar Olle stockholmska i repliken ”åh vilken häftig 
dialekt du har, varifrån kommer du?” och då ”gör” han stockholmska dels 
genom val av förstärkningsord häftig, dels genom prosodin. Stavelselängd 
och betoning skiljer sig markant från övrigt tal. 

Det är värt att uppmärksamma att Olle aldrig ger uttryck för att det skulle 
finnas negativa attityder till sverigesvenska i hans umgängeskrets vare sig i 
Stockholm eller i Finland. Visserligen är det västnyländska eller finlands-
svenska som kategoriseras som ”riktig svenska”, när han refererar till kom-
mentarer han fått hemma, men bilden jag får är att andemeningen är att kom-
pisen uppmanar Olle att prata sin vanliga dialekt, inte att han är negativ till 
sverigesvenskan. Det som däremot lite föraktfullt benämns som ”franskriks-
svenska” är finlandssvenskars tillkämpade sverigesvenska uttal. Rikssvenska 
är den benämning han generellt användet för sverigesvenska. Däremot pratar 
han aldrig om finlandssvenska utan använder bara muminsvenska. Hem-
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traktens dialekt kallar han däremot både för västnyländska och för kariska, 
det förstnämnda för regionens dialekt (jfr Ivars 1996:134) och det senare 
verkar han använda synonymt men eventuellt signalerar det att han uppfattar 
en skillnad mellan hemortens specifika dialekt och övriga orter i regionen. 
Över huvudtaget uppfattar jag att Olle tillskriver dialekten hög status och 
han förmedlar en stark lokalidentitet hos sig själv och bland hans jämnåriga 
både i Stockholm och i Västra Nyland. De är inte svenskar utan finländare 
och de är inte finlandssvenskar utan västnylänningar! 

Sammanfattning 
Eckert (2008:456) menar att ideologi är kärnan i språklig variation och att 
varje språkligt val speglar en tolkning av den sociala omgivningen och olika 
faktorer i den och den speglar också hur talaren vill positionera sig i förhåll-
ande till den omgivningen. Olles språkliga ideologi bottnar i en stark lokal 
identitet som västnylänning. I det här skedet av sin migrationsprocess har 
han också en stark nationell finländsk identitet. Dessa båda identitetstill-
hörigheter förstärks dels genom att han har ett västnyländskt/finlandssvenskt 
socialt nätverk i Stockholm och dessutom en sambo som är från samma ort 
som han, vilket gör att hans hemspråk är västnyländsk dialekt, dels genom 
att han har en finlandssvensk kollega och de bemöts positivt på jobbet och 
kategoriseras som ”finländarna”. Han bemöts som en finländare och får upp-
skattning och bekräftelse för det. Om Olles sociala situation hade varit en 
annan hade mönstret troligtvis sett annorlunda ut. 

Olle har också en positiv attityd till sin dialekt och detsamma verkar gälla 
hans umgänge. Gullmets-Wik (2004:136) hänvisar till Selenius (1974), som 
menar att västnylänningar anpassar sitt språk efter situation och behärskar 
flera olika varieteter beroende på ”talsituationen, den talandes ålder, ställ-
ning i samhället, utbildning, självkänsla och dialektkomplex”. Olle verkar 
inte lida av något som helst dialektkomplex. Däremot anpassar han sig efter 
situation och väljer att tala mindre dialektalt på jobbet. Den främsta orsaken 
till det är att han tycker att det är frustrerande att tvingas upprepa allt han vill 
ha sagt för att folk inte förstår vad han säger. Gullmets-Wik (2004:214) visar 
i sin undersökning att ungdomar pratar dialekt i situationer där man tidigare 
förutsatts prata standardspråk, men hon tror att man kan förvänta sig att ung-
domarna, särskilt de mer högutbildade, senare i livet kommer att utveckla sitt 
språkbruk i en mer standardspråklig riktning. Kanhända kommer högskole-
utbildade Olle att småningom anpassa sig mer. Idag anpassar han sig lexikalt 
till sverigesvenskan/stockholmskan men generellt när han verkligen an-
stränger sig för att vara säker på att på förstådd anpassar han sig mot ett fin-
landssvenskt standardspråk. 

Olles språkliga anpassningsmönster följer principerna för konvergent och 
divergent ackommodation enligt t.ex. Giles (1994:12–13), som innebär att en 
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individ anpassar sitt språk utifrån med vem man interagerar. Olle ackommo-
derar partiellt konvergent till svenskan i Stockholm genom att anpassa lex-
ikon och prosodi och visar genom det en vilja att smälta in socialt i det 
svenska samhället. Hans starka finländska/finlandssvenska identitet och hans 
lokala identitet som västnylänning tillåter dock inte en fullständig ackom-
modation, men han förstärker inte heller finlandssvenska eller dialektala 
drag för att divergera från stockholmskan och markera avståndstagande mot 
det sverigesvenska. Det stora umgänget med andra västnyländska finlands-
svenskar i Stockholm stärker hans lokalt förankrade språkliga identitet och 
eftersom den kretsen inte skulle se det som positivt om han anpassade sig 
mer till stockholmskan gör han språkliga val för att både tillgodose sin soci-
ala roll inom kamratkretsen och i det svenska samhället.  

Enligt Olles egen explicit uttalade uppfattning gör man ett aktivt medvetet 
val och väljer hur och hur mycket man vill anpassa och förändra sitt talspråk. 
Jag vill påstå att det är en mer komplex process och att det är individens 
unika livssituation och många olika faktorer i den som spelar in och skapar 
ett personligt anpassningsmönster.  
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Svensk-tysk kontakt och svensk och tysk OV-
ordföljd 

Erik Magnusson Petzell 

1. Inledning 
Kontakten mellan lågtyska och svenska under medeltiden har studerats i en 
rad sammanhang under de senaste decennierna.* En viktig fråga har gällt 
kontaktens natur: var den att betrakta som ett slags dialektkontakt, dvs. kon-
takt mellan i någon mån ömsesidigt förståeliga varieteter, eller som språk-
kontakt, dvs. kontakt mellan två varieteter som var så pass olikartade att en-
språkiga individer inte utan vidare kunde förstå varandra? För att kunna 
besvara frågan har forskarna studerat såväl aspekter av själva språksituation-
en som språkligt beteende hos enskilda språkbrukare i den aktuella miljön. 
Tecken på tvåspråkighet (t.ex. förekomst av kodväxling), liksom samtida 
uppgifter om pidginisering har tagits till intäkt för språkkontakthypotesen; 
avsaknad av dessa företeelser har istället anförts som stöd för dialektkontakt-
hypotesen (för en översikt, se Trudgill 2000). I denna uppsats vill jag peka ut 
ytterligare en faktor som man bör ta hänsyn till när man skall bestämma kon-
taktens art, nämligen det sätt som en varietet förändras på när den har en 
annan varietet som förebild. 

Den förändring som jag fokuserar gäller äldre svensk Objekt-Verb-ord-
följd (OV-ordföljd), närmare bestämt OV-ordföljdens anpassning till låg-
tyska. Att denna anpassning är rätt ytlig tyder på att språkbrukarna i kontakt-
situationen inte kan ha behärskat båda varieteterna fullt ut, vilket i sin tur 
kan tas till intäkt för dialekt- snarare än språkkontakt. 

2. OV i förändring 
Flera tidigare forskare har uppmärksammat att den svenska OV-ordföljden 
förändras under brytningstiden mellan fornsvensk och nysvensk tid och har 
härvid framhållit lågtyskt inflytande som förklaring till förändringen; se 
Delsing 1999, Braunmüller 2007, Höder 2010. Ingen av dem preciserar 
                          
* Jag vill tacka Steffen Höder (Münster/Kiel) för värdefulla synpunkter på en tidigare version 
av denna uppsats, och även den anonyma bedömaren för kloka kommentarer. 
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emellertid vare sig vilka komponenter i det tyska OV-bruket som kan ha 
förts över till det svenska eller hur denna överföring kan ha gått till.  

I en uppsats (Magnusson Petzell 2011) har jag själv undersökt den sven-
ska OV-ordföljdens historia. Undersökningen visar att det fram till 1700-
talet förekom olika typer av OV-ordföljd i svenskan, som var olika vanliga 
under olika perioder. Objektet kunde föregå såväl enkla finita verb (se (1a)) 
som kombinationer av finit (Vf) och infinit (Vi) verb (se (1b–c)), men också 
stå mellan två verbformer (s.k. omfattning; se (1d–d’)).1 Endast den senare 
typen, omfattningsordföljden, var gångbar både i bisats och huvudsats; typ-
erna i (1a–c) var med andra ord rena bisatsordföljder.2  
 

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

 b. när the nu them förbij gåt hafwer (Kiöping:3) OViVf 

 c. tå iagh mitt ährende hadhe uthrättat (Gyll:16) OVfVi 

 d. Allir skulu kirkiu dyrka (UL:15) VfOVi  

 d’. at hon mate eigh thaen dagh maesso höra (Fleg:11) VfOVi  

Under hela den fornsvenska perioden är omfattningsordföljden den totalt sett 
vanligaste OV-typen: 70 % av all fornsvensk OV-ordföljd är av det slaget. 
Under 1500-talet minskar dock omfattningsandelen drastiskt. Hos författare 
som är födda mellan 1495 och 1574 utgörs bara drygt 30 % av all OV av 
omfattning.  

Lågtysk OV-ordföljd från tiden kring 1500, dvs. från den tid då de sven-
ska OV-proportionerna börjar förändras, uppvisar nästan samma variation 
som den svenska, men är i ett avseende mer begränsad: omfattningen före-
kommer bara i huvudsatser, dvs. d’-typen saknas, vilket visas i (2); lågtyska 
från denna tid (1100–1600) kallas medellågtyska.4 
 

(2) a. dat   ander  kapitel  secht  wo    god        OVf  

  ART  andra  kapitel  säger  hur   gud    

                          
1 Att O i OV alltid representerar ett objekt är en förenkling. Som OV-ordföljd räknas också 
satser där andra argument än objekt är framförställda verbet (se Magnusson Petzell 2011:163).  
2 Denna begränsning sammanhänger naturligtvis med kravet på V2-ordföljd i huvudsats, en 
restriktion som tycks ha funnits i svenskan sedan äldsta tid (Alving 1916). När det finita 
verbet måste stå på andra plats är VfOVi den enda möjliga av varianterna i (1). 
3 Understrykningen i exempel och citat är här och i fortsättningen min. 
4 Exemplen i (2) har jag excerperat särskilt för föreliggande uppsats; inga tyska data presen-
teras i Magnusson Petzell (2011). Att d’-typen (omfattning i bisats) saknas i medellågtyska 
har noterats i den tidigare forskningen (se Braunmüller 1993:140); det måste dock betonas att 
medellågtyskans syntax är dåligt undersökt (jfr Mähl 2008:93). Min egen högst begränsade 
undersökning bekräftar i alla fall avsaknaden av bisatsomfattning. För att få fram en handfull 
exempel av de respektive typerna a, b, c och d excerperade jag de 4 första moseböckerna i 
Lübecker Bibel (LB) från 1494 och ca 15 sidor i Broder Rusche (BR) från 1488. Inga exempel 
på omfattning i bisats påträffades härvid. 
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  den     mynschen         yn    dat     paradys  

  ART.ACK  människa.ACK  i    ART    paradis   

  brochte (LB 1494, före Mos. 2) 

  förde 

  ’det andra kapitlet säger hur gud förde människan  

  till paradiset’ 

 b. so   brochte  hee  see  vör  adam   dat   he     OViVf  

  så   förde   han  dem  inför  Adam   att  han   

  seghe  wo   he   see   nömen    wolde  

  säge    hur   han  dem   benämna   ville 

  (ibid., Mos. 2.19) 

  ’så förde han dem inför Adam så att han skulle säga  

  vad han ville kalla dem’ 

 c. Wan  gy  eynen   knuppel  wyllen  haen         OVfVi 

  när  ni en.ACK klubba  vill     hantera 

  (BR 1488:182) 

  ’när ni vill hantera en klubba’ 

 d. De     slange  heft  my  bedraghen         VfOVi 

  ART   orm    har     mig  lurat 

  (LB 1494, Mos. 3.13) 

  ’ormen har lurat mig’ 

 d’. – 

Om det medellågtyska systemet hade förts över direkt till det svenska skulle 
man vänta sig två effekter: dels borde omfattningen i bisats marginaliseras, 
dels borde omfattningen (som en följd av föregående) bli ovanligare totalt 
sett. Vad som faktiskt sker är emellertid bara det senare (som då förstås inte 
kan vara en följd av det föregående). Såväl den totalt sett dominerande om-
fattningen i fornsvenska som den decimerade omfattningen under 1500-talet 
är helt jämnt fördelade mellan bisats och huvudsats (dvs. mellan typerna (1d) 
och (1d’)). Närmandet till tysk OV måste sålunda betraktas som rätt ytligt. 
Omfattningsandelen minskas så att den liknar den tyska andelen mer, men 
själva den strukturella förutsättningen för lägre omfattningsandel i tyska, 
nämligen att omfattningen har en snävare distribution (den förekommer 
endast i huvudsatser), ser alltså inte ut att ha satt några spår i svenskan. Vi 
skall i avsnitt 4 nedan återkomma till vad denna ytlighet i tysktillnärmandet 
kan avslöja om själva kontaktsituationen. 

I detta sammanhang behöver något sägas om den påverkande tyska 
varieteten. I Magnusson Petzell (2011) tar jag ingen ställning till om den 
svenska OV-förskjutningen har lågtysk eller högtysk grund. OV-skicket var 
nämligen i allt väsentligt detsamma i de lågtyska och högtyska varieteter 
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som var i bruk under den aktuella tidsperioden. I likhet med medellågtyska 
var omfattningsordföljden i princip utesluten i bisatser även i äldre nyhög-
tyska (1350–1650) (se Ebert 1986:106, 123). 

Emellertid framstår det inte som särskilt sannolikt att högtyskan hade 
någon reell betydelse för den svenska OV-förskjutningen under 1500-talet. 
Högtyskan fick visserligen ökad betydelse i och med reformationen som ju 
inleddes under detta sekel, men något gräsrotsfäste av det slag lågtyskan haft 
får knappast högtyskan. Inte ens på OV-bruket i reformationsbibeln har hög-
tysk OV särskilt stort inflytande (vilket man nog lätt förutsätter). Både den 
svenska och den danska 1500-talsbibeln uppvisar påfallande självständighet 
i förhållande till samtida högtyska när det gäller t.ex. bruket av slutställt finit 
i bisatser (se härom Magnusson Petzell 2011:171–172 och Gregersen & 
Pedersen 2000:427, fotnot 13). Dessutom får man förmoda att en förändring 
som slår igenom i skriftspråket under 1500-talet säkert har genomförts i tal 
redan under 1400-talet. Då hade svenskars möten med lågtyska varieteter 
redan pågått under lång tid. Däremot var eventuella kontakter med högtyska 
vid den tiden knappast mer än sporadiska. 

3. Dialektkontakt eller språkkontakt? 
En av de mest omfattande studierna av det lågtyska inflytandet i det sen-
medeltida Skandinavien är Lena Mobergs avhandling från 1989. Hon kart-
lägger där det svenska språkbruket hos två stadsskrivare, Ingevald och den-
nes efterträdare Helmik van Nörden, som var verksamma i Stockholm under 
den senare delen av 1400-talet. Moberg argumenterar för att åtminstone Hel-
mik har varit helt tvåspråkig, dvs. med lågtyska och svenska – detta bland 
annat mot bakgrund av att han (i högre grad än Ingevald) på ett kreativt sätt 
inlemmar lågtyska ordbildningselement i sitt svenska språk. Som tvåspråkig 
tillhörde han, enligt Moberg, en framträdande grupp i huvudstaden vid denna 
tid (1989:29). Att det måste ha varit just detta slags individer som banade 
väg för omdaningen av svenskan efter lågtyskt mönster presenteras som en 
given utgångspunkt redan i avhandlingens inledande avsnitt: 

Överföringen av en stor mängd abstrakta ord, av pronomen, konjunktioner 
och hjälpverb, av ordbildningselement och syntaktiska mönster kan bara ha 
skett genom varaktiga, dagliga och intensiva kontakter mellan svenskar och 
tyskar, och framför allt genom förmedling av personer som behärskat både 
svenska och tyska […]. (1989:12) 

Sedan Mobergs studie har en alternativ uppfattning om den lågtysk-skandi-
naviska kontakten vunnit allt större utbredning, främst genom en rad arbeten 
av Kurt Braunmüller (t.ex. Braunmüller 1995, 1998, 2002). Det är inte själva  
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förekomsten av tvåspråkighet som härvid har ifrågasatts – någon form av 
tvåspråkighet måste naturligtvis ha förekommit eftersom svenskar och tyskar 
uppenbarligen kunde meddela sig med varandra – men den har sannolikt 
varit väsentligen receptiv (och inte aktiv som Moberg föreslår). Medellåg-
tyska och de medeltida skandinaviska folkspråken uppvisar så stora struk-
turella likheter att talare av dessa språk bör ha kunnat kommunicera direkt 
med varandra ungefär på samma sätt som norrmän, svenskar och danskar 
kan idag. Kontakten mellan exempelvis svenska och lågtyska i 1400-talets 
Stockholm skulle med andra ord kunna karakteriseras som ett slags dialect-
kontakt, som utmärktes av att man förstod varandra hjälpligt utan att behöva 
byta språk. Sådan kommunikation kallas ofta semikommunikation (efter 
Haugen 1966; se vidare Braunmüller 1995, särskilt s. 38–44). 

Huruvida tvåspråkighet i äldre tid har varit receptiv eller aktiv kan såklart 
vara vanskligt att avgöra. Som nämnts tolkar Moberg skrivaren Helmiks 
användning av lågtyska ordbildningselement i svenskan som kreativ och där-
med som ett tecken på aktiv behärskning av såväl lågtyska som svenska. Jahr 
(1995) riktar emellertid kritik mot Mobergs slutsatser. Enligt honom går det 
inte att påvisa någon kvalitativ skillnad mellan Helmik och den enligt 
Moberg enspråkiga Ingevald. Skillnaderna dem emellan är rent kvantitativa: 
Helmik använder visserligen långt fler lågtyska ordbildningselement än 
Ingevald, men det räcker inte, understryker Jahr, ”som avgjørende bevis for 
at det virkelig var tospråkighet, og ikke bidialektisme, vi hade at gjøre med 
da.” (1995:22) 

Dessutom saknas det, framhåller Jahr vidare, indirekt stöd för aktiv två-
språkighet i det medeltida Skandinavien. I andra språksamhällen där vi vet 
att sådan tvåspråkighet förekommer, där förekommer också kodväxling. 
Samtidigt är det typiskt att det i just den här sortens miljöer uppstår pidgin-
varieteter bland de individer som är enspråkiga. Enligt Jahr (1995:22–25) 
finns det ingenting som tyder på närvaron av vare sig pidginisering eller 
kodväxling i de lågtysk-skandinaviska smältdeglar där de alltså är förvänt-
ade, om Mobergs hypotes om aktiv tvåspråkighet är riktig. Det uppges vis-
serligen på några ställen i den äldre litteraturen att det förekommit ett slags 
blandspråk i Hansatidens Skandinavien (t.ex. hos Wahl 1927), men entydiga 
belägg för att det verkligen har rört sig om pidginisering saknas.  

Som ytterligare en försvårande omständighet för den som argumenterar 
för förekomsten av aktiv tvåspråkighet kan anföras bristen på tvåspråkiga 
lexika och läromedel. Om det verkligen rörde sig om två skilda språk, då 
borde det finnas spår av att enspråkiga individer behövde formell träning i 
det andra språket, dvs. inlärningshjälpmedel av något slag borde kunna på-
träffas. Som Jahr visar (1995:20) har sådana hjälpmedel också utformats för 
att användas i de delar av Hansans utbredningsområde där vi är tämligen 
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säkra på att det måste ha rört sig om språkkontakt snarare än dialektkontakt, 
t.ex. ryskspråkiga områden dit lågtyska köpmän begav sig. Skandinaviska 
motsvarigheter till dessa läroböcker saknas emellertid.5  

Möjligen ger även den tysk-romerske kejsaren Karl IV:s Bulla Aurea 
(Den gyllene bullan) från 1356 stöd för att lågtysk-skandinavisk semi-
kommunikation har varit en realitet. Bullan påminner i vissa partier om ett 
slags uppfostringsskrift. På dess sista sida framhålls att det är viktigt för 
unga furstar att lära sig flera olika språk, för att på så vis kunna kommuni-
cera med icke tyskspråkiga undersåtar inom riket och med grannfolken. 
Inget sägs om att de skulle behöva lära sig några germanska språk; endast 
italienska och slaviska språk omnämns. Man skulle kunna tolka utform-
ningen av dessa råd som ett tecken på att de dialekter som talades i utkanten 
av riket, exempelvis lågtyska dialekter längs Östersjökusten, kunde användas 
i kontakter med germanska grannfolk, t.ex. danskar och svenskar, utan att 
någon part egentligen behövde byta språk.  

4. Kontakt och förändring 
Det enda språkstrukturella argument i debatten om den lågtysk-svenska kon-
taktens art som vi hittills diskuterat är Mobergs (1989) ordbildningsargu-
ment: den yngre av de två stadsskrivarna i hennes undersökning, Helmik van 
Nörden, uppvisar sådan kreativitet i sitt upptagande av tyska suffix i sin 
svenska att han måste ha varit aktivt tvåspråkig, ett argument som alltså ogil-
las av Jahr (1995). I detta avsnitt skall jag demonstrera hur en annan språk-
strukturell omständighet, nämligen att den svenska OV-ordföljden anpassas 
till lågtyska på ett rätt ytligt sätt (se avsnitt 2 ovan), kan användas som ett 
argument mot aktiv tvåspråkighet. Mobergs tes är, som vi sett, att det krävs 
behärskning av lågtyska för att kunna inlemma lågtyska strukturer i sven-
skan (1989:12; jfr också citatet i avsnitt 3 ovan). Undersökningar av föränd-
ring vid kontakt mellan varieteter i modern tid visar emellertid att strukturer 
mycket väl kan föras över från en varietet till en annan trots att språk-
brukarna inte är aktivt tvåspråkiga. Det är bara det att själva överföringen 
blir annorlunda än om alla till fullo behärskar de ingående varieteterna. 

På följande sätt framställer Thomason (2003) dels de allmänna princip-
erna för den här sortens kontaktbetingad språkförändring, dels förändringens 
olika utfall beroende på om språkbrukarna är tvåspråkiga eller ej: 

 […] speakers change their speech patterns (language A) to approximate what 
they believe to be patterns of another language or dialect (B). If the speakers 
who implement the change are fully bilingual, their beliefs about B’s 

                          
5 Den tidigaste kända läroboken i svenska som främmande språk är en högtysk-svensk parlör 
från 1620-talet (se vidare Magnusson 2008). 
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structure will be accurate […] But if the speakers who implement the change 
are not fully bilingual, the resulting change may not match the original B 
pattern at all. (Thomason 2003:700)  

Den brist på överensstämmelse mellan förebilden för förändringen (i varietet 
B) och förändringens resultat (i varietet A) som utmärker det senare fallet i 
citatet är förstås en effekt av att de enspråkiga talarna av varietet A inte 
behärskar varietet B. De måste förvisso ha en uppfattning om vad om ut-
märker varietet B (eftersom den används som mall för omdaningen av den 
egna varieteten), men deras uppfattning behöver inte alls stämma med verk-
ligheten. Detta slags ofullständiga insikt i den påverkande varieteten står då i 
motsättning till fullständig insikt, som bara aktivt tvåspråkiga individer upp-
når.6 

Exempel på det senare hämtar Thomason från Sydamerika, exempel på 
det förra från Centraleuropa (1997:199–200, 2003:700). Portugisiska är det 
officiella språket i Brasilien; stora grupper är dock tvåspråkiga, normalt med 
något av ursprungsspråken och portugisiska. Ett av dessa, kadiwéu, uppvisar 
relativt fri ordning mellan subjekt (S), objekt (O) och verb (V). Viss ord-
följdsvariation tillåter också portugisiska, men SVO är den omarkerade ord-
ningen. Fullständig insikt i dessa portugisiska ordföljdsprinciper uppvisar 
tvåspråkiga individer när de översätter från portugisiska till kadiwéu. Kadi-
wéuordföljden anpassas så, att SVO dominerar på exakt samma sätt som i 
portugisiska.7 Ofullständiga är däremot ungersktalandes insikter i serbo-
kroatiskans struktur, detta att döma av en fonologisk undersökning från de 
norra delarna av f.d. Jugoslavien (där det finns en betydande ungerskspråkig 
minoritet) som Thomason presenterar. Ungerskan har fast betoning på första 
stavelsen, serbokroatiskan istället mer eller mindre fri betoningsstruktur. En-
språkiga ungerska inlärare tar emellertid fasta på hur serbokroatisk betoning 
avviker från deras modersmål: serbokroatiskan har inte fast initial betoning. 
Denna riktiga men ofullständiga insikt leder i sin tur till missuppfattningen 
att serbokroatiskan har fast penultimabetoning. Intressant nog har detta in-
lärarmisstag så småningom faktiskt kommit att inlemmas i den lokala serbo-
kroatiska varieteten. 

Låt oss nu återvända till anpassningen av svensk OV-ordföljd till låg-
tyska. Det som alltså händer är att den i fornsvenskan dominerande omfatt-
ningsordföljden (varvid O föregår det infinita men ej det finita verbet) tappar 
mark kraftigt under 1500-talet. I samtida lågtyska är omfattningen aldrig lika 
dominant eftersom den – till skillnad från i svenska – enbart förekommer i 
huvudsatser. Själva den lägre omfattningsandelen totalt sett tycks 1500-tals-
                          
6 I valet av dessa beteckningar har jag inspirerats av termen flawed perception som Thomason 
använder i en tidigare uppsats (1997:199). 
7 Undersökningen av kadiwéu är inte Thomasons, utan hon refererar Sandanos opublicerade 
avhandling från 1985.  
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svenskan ha hämtat från lågtyskan – däremot inte den bakomliggande struk-
turella begränsningen. Omfattningen är nämligen helt jämnt fördelad mellan 
bisatser och huvudsatser såväl i forn- som i nysvenska, trots att alltså bisats-
omfattning inte är gångbart i lågtyska. Den svenska OV-anpassningen tyder 
således på ofullständig insikt om lågtyska hos de språkbrukare som drev 
igenom förändringen. 

Mot bakgrund av vad vi nu vet om annan kontaktbetingad förändring i 
modern tid, måste vi naturligtvis tolka denna ofullständiga insikt som en 
följd av att språkbrukarna inte har varit aktivt tvåspråkiga. Man kan emel-
lertid inte utesluta att ofullständigheten är resultatet av ett slags partiell två-
språkighet. Språkbrukarna kan ju ha lärt sig lågtyska som ett främmande 
språk utan att uppnå full behärskning, ungefär som de ungerska inlärarna av 
serbokroatiska som nämndes strax ovan. Vi måste med andra ord vara med-
vetna om att ytligheten i OV-förändringen inte i sig är en tillräcklig förutsätt-
ning för att vi skall kunna sluta oss till att den lågtysk-svenska kontakten 
representerade dialektkontakt. Den slutsatsen kan anses välgrundad först när 
fler indicier, eller snarare brist därpå, anförs i argumentationen. Om det 
verkligen rörde sig om regelrätt språkkontakt (som i det ungersk-serbo-
kroatiska fallet) borde vi finna andra tecken på att så är fallet, exempelvis 
pidginisering och kodväxling, men det gör vi alltså inte. OV-förändringen 
framträder därmed som blott en av flera bitar i det pussel som förmedlar 
bilden av en lågtysk-svensk språkmiljö präglad av ömsesidig förståelse av 
nutida skandinaviskt snitt. 

Källor 

Lågtyska 

LB 1494 = Ising, G. (Hrsg.) 1961. Die niederdeutschen Bibelfrühdrücke. Kölner 
Bibeln (um 1478), Lübecker Bibel (1494), Halberstädter Bibel (1522). Band I. 
(Deutsche Texte des Mittelalters). Berlin: Akademie-Verlag.  

BR 1488 = Broder Rusche (nach dem Druck von Joachim Westfal, Magdeburg 
1488). Utgiven i Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Vol 
24 (1898). S. 76–112. 

Svenska 

Fleg = Stephens, G. (utg.) 1847. Svenska medeltidens kloster- och helgonabok: en 
samling af de äldste på svenska skrifne legender och äfventyr. 2, Ett forn-
svenskt legendarium innehållande medeltids kloster-sagor om helgon, påfvar 
och kejsare ifrån det I:sta till det XIII:de århundradet (Bd. 1). Stockholm: 
Norstedts.  

G-hjelm = Almquist, J. A. (utg.) 1905. Carl Carlsson Gyllenhielm: Egenhändige 
anteckningar rörande tiden 1597–1601. (Historiska handlingar 20). Stockholm.  

Gyll = Hausen, R. (utg.) 1882. Diarium Gyllenianum eller P.M. Gyllenii dagbok 
1622–1667. Helsingfors.  
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Kiöping = [Kiöping, N. Matson 1674. Nils Matssons Reesas korta Beskriffning]. I: 
Kankel, J. (utg.) 1674, Een kort Beskriffning Uppå Trenne Reesor och Pere-
grinationer, sampt Konungarijket Japan. Wijsindzborg. S. 1–162. 

UL = Henning, S. (utg.) 1967. Upplandslagen: enligt Cod. Holm. B 199 och 1607 
års utgåva. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet 70:1). Uppsala: 
Almqvist & Wiksell. 
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Några problem inom historisk sociolingvistik 

Bengt Nordberg 

Sociolingvistiken är som bekant i huvudsak synkront orienterad, dvs. under-
söker samtida språklig variation och förändring och dessas förhållande till 
nutida samhällelig struktur och socialpsykologiska fenomen. Men redan från 
början var det historiska perspektivet synnerligen levande, även om de 
metoder man tillämpade medgav en tidsmässig täckning av bara högst fyra 
generationer. Det rörde sig alltså om i samtiden pågående förändringar. Men 
det dröjde inte särskilt länge innan man också ville pröva tillämpbarheten av 
sociolingvistiska teorier och metoder på längre tillbaks liggande skeden, och 
då tornar svårigheterna upp sig och tillförlitligheten hos de verktyg och be-
grepp som utvecklats blir mer diskutabel. 

Man kan bedriva historisk forskning inom alla de tre sociolingvistiska 
huvudområden som jag vill urskilja (Nordberg 2002), språkpolitik och 
språkplanering, språkstrukturell variation och förändring samt interaktionell 
sociolingvistik och samtalsforskning, men jag koncentrerar mig här på 
språklig variation och förändring. 

När man med sociolingvistiska metoder vill komma åt processerna och i 
synnerhet de sociala orsakerna bakom strukturförändringar i det förflutna har 
man utgått från parollen ”to use the present to explain the past”. Den vilar på 
den s.k. likformighetsprincipen, dvs. antagandet att ”de språkliga krafter som 
är verksamma idag och som vi kan iaktta i vår omvärld inte är olika dem 
som verkade i det förgångna” (Romaine 1982:122, min övers.). I vilken ut-
sträckning kan man nu stödja sig på detta? Det finns ju uppenbara olikheter 
mellan de sociolingvistiska metoder man utnyttjat för ett samtida material 
och de som är möjliga när data kan vara flera hundra år gamla. Den moderna 
variationsforskningen har i första hand rört talspråket, och något sådant finns 
som bekant inte bevarat från tiden före 1900. Dessutom har tyngdpunkten i 
den sociolingvistiska variationsforskningen legat på fonologi i Labovs efter-
följd, och det är omöjligt att genomföra de detaljerade och subtila fono-
logiska analyser som krävs inom variationsforskningen på basis av skrivna 
texter. Antingen får man behandla dessa som grafiskt uttryck för tal och 
utnyttja sina ljudhistoriska och filologiska kunskaper om korrespondensen 
grafiskt tecken–fonetisk gestalt och nöja sig med den grövre analys som det 
förfaringssättet tillåter. Eller också inkluderar man skrivna texter i det socio-
lingvistiska uppdraget och behandlar dem på samma villkor som talat språk 
och som en viktig hörnsten i sociolingvistisk teori. Det är numera en stark 
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trend inom sociolingvistiken (t.ex. Romaine 1988, Culpeper & Kytö 2010) 
att betrakta skriftliga källor som giltiga data med eget värde.  

Det finns också en annan svårighet med historisk sociolingvistik och det 
är knappheten på data. Och det i sin tur hänger samman med materialets 
sammansättning. En sociolingvist som studerar samtida variation har full 
kontroll över sina data. Han eller hon designar sin korpus i förväg och ser till 
att den blir tillräckligt stor, varierad och representativ för det uppsatta syftet 
och anpassad till den tilltänkta analysmetoden. När det gäller sociohistoriska 
undersökningar är man hänvisad till det källmaterial som finns och får göra 
det bästa möjliga av detta. Det innebär att man i de flesta fall inte kan an-
vända specifikt sociolingvistiska och positivistiska analysmetoder som im-
plikationsskalor, variabelregler och signifikansprövning utan i stället får för-
lita sig på en mer idiografisk analys. Det här förhållandet har också lett till 
två olika rekommendationer eller strategier när det gäller att använda nutiden 
för att förklara det förgångna. Labov (1994) menar att man ska utnyttja 
resultaten av de sociolingvistiska undersökningarna av nutida språkförhåll-
anden för att förklara språkförändringar i det förflutna. Andra, t.ex. Romaine 
(1982), hävdar att man också kan använda den sociolingvistiska metodiken 
för att rekonstruera äldre språk i dess sociala sammanhang. För att kunna 
göra det måste man emellertid ha tillgång till stora och ur olika aspekter vari-
erande material. Schneider (2002) listar flera önskvärda egenskaper hos så-
dana skriftliga korpusar som kan komma i fråga: texterna bör vara talspråks-
nära, av varierande ursprung i fråga om författare och genre, variabla i det 
aktuella språkdraget och tillräckligt stora för kvantitativ analys. Man måste 
också kunna fastställa förhållandet mellan tidpunkten för nedtecknandet och 
de skildrade händelserna och mellan nedtecknaren och de uppträdande per-
sonerna. Texterna bör representera olika talspråksnära genrer och kunna lev-
andegöra de omedelbara sociala och situationella villkoren för språkandet på 
en mikronivå. En fråga i detta sammanhang är hur troget de historiska text-
erna, t.ex. dramer, speglar sin tids sociala stratifiering och situationella 
normer. Är de autentiska eller indikerar de bara att det här finns en social 
skillnad mellan två rollfigurer som kan signaleras språkligt utan att nöd-
vändigtvis återge detaljerna naturalistiskt? 

Men nu åter till likformighetsprincipen. Vi får enligt den anta att man från 
rön om hur nutida variation och förändringsprocesser gestaltar sig språkligt 
och socialt kan sluta sig till hur det såg ut för ett antal hundra år sedan. Det 
betyder att i nutid belagda mönster och utvecklingslinjer som förändring 
uppifrån eller nerifrån, öppen och dold prestige, principer för kedjeföränd-
ringar och för reduktion av konsonantkombinationer med mera, kan åbe-
ropas som argument i förklaringar till äldre tiders variations- och föränd-
ringsmönster. Så länge det är frågan om inomspråkliga faktorer finns det inte 
just något att invända mot detta. Människans fysiologi och mentala förmåga 
har inte undergått några avgörande förändringar under den tid det gäller; det 
skulle i så fall vara att vi – och därmed mun- och halskaviteterna – har blivit 
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större. Men förutom att detta kan ha sänkt F0 med en och annan Hertz, kan 
jag inte förstå att de biologiska förutsättningarna för tal skulle ha förändrats. 

Däremot, när det gäller social stratifiering, kulturella och sociala värd-
eringar och nätverksstrukturer, så har vi god anledning att tro att dessa inte 
har varit exakt desamma som de nuvarande. Sociala och språksociala feno-
men och kategorier har säkerligen inte förändrats nämnvärt under historisk 
tid; det vore förvånande om företeelser som social prestige, ackommodation 
eller täta och glesa nätverk inte skulle ha existerat för 200 eller 500 år sedan. 
Men hur manifesterade de sig och hur var språkform och social signifikans 
länkade till varandra? Det är inte så lätt att säga. Jag ska ge ett par exempel 
från senare tid på variabiliteten i de språksociala mönstren och vådan av att 
tillmäta enstaka empiriska resultat oinskränkt giltighet. 

 Liksom dialektgränser förskjutits under tidernas lopp så har de språk-
sociala skillnaderna mellan olika klasser eller socialgrupper gjort det. Det är 
visserligen generellt så att den högsta socialgruppen ligger närmast standard-
normen (eftersom det är den som definierat den) och den lägsta oftast har det 
mest lokala språket, men det finns talrika undantag och modifikationer. Det 
språkliga avståndet mellan grupper i en social hierarki kan växla rätt påtag-
ligt under en kort tidrymd i ett språksamhälle som det svenska. År 1973 i det 
rurala och ganska perifera Burträsk låg den största klyftan utbildnings-
mässigt sett mellan dem som hade minst realexamen och dem som bara hade 
sex eller sju års folkskola (Thelander 1979:2:99–100). I det centralt belägna 
och större Eskilstuna löpte ett par år tidigare den tydligaste skiljelinjen mel-
lan dem som hade studentexamen och dem som inte hade det (Nordberg 
1972:30–32). Och vid mitten av 90-talet i samma Eskilstuna var det talarna 
med minst tre års akademiska studier som profilerade sig skarpast mot resten 
(Sundgren 2002:252–253). Så den mest framträdande sociala skiljelinjen har 
förskjutits uppåt, vilket är möjligt att tolka som en följd av utbyggnaden och 
omorganisationen av undervisningsväsendet. Resultatet vittnar om socioling-
vistiska datas historiska relativitet. 

Vissa varieteter eller varianter kan tilläggas hög prestige medan andra blir 
socialt stigmatiserade. Vad i mängden språkliga varianter som värderas högt 
eller lågt kan variera från lokalsamhälle till lokalsamhälle och också över 
kort tid. Ibland kan man faktiskt tala om en prestigeomkastning. 

En sådan kan man nu erfara i Mellansverige i fråga om det öppna långa 
/ö:/ i alla ställningar, alltså både [œ̞:ra] och [œ̞׃ga]. Detta öppna /ö׃/, alltså 
när det inte står framför r eller supradental, har under hela sin existens från 
senare delen av 1800-talet till slutet av 1900-talet varit föremål för ned-
värdering, förlöjligande och förföljelse, i varje fall i Sörmland och Östergöt-
land, förmodligen också i andra regioner där det förekommer (Nordberg 
1975). Men mot slutet av 1900-talet verkar en drastisk förändring ha ägt 
rum. Detta öppna ö:-ljud (och även den motsvarande ä:-varianten) har nu 
fått en stark ställning i Stockholmsområdet, först hos yngre människor och 
bland överklassungdomar (Kotsinas 1994). Det har senare spritt sig över 
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landet och är nu allmänt bland yngre människor (Leinonen 2010) och nu-
mera också ett mycket vanligt uttal i radio och TV av såväl programledare 
och nyhetsuppläsare som andra offentliga personer. Den sociala uppgrad-
ering som detta medför har också enligt min egen erfarenhet påverkat atti-
tyderna hos Eskilstunaungdom. För dem är numera [hœ̞:g] och [lœ̞:pa] den 
omarkerade varianten och det man ska använda om man vill räknas socialt, 
medan [hø:g] och [lø:pa] anses hopplöst ute. 

Särskilt när enskilda lokala förändringar är ideologidrivna och därför 
svårförutsägbara är det riskabelt att använda dem som förklaring till en 
utveckling som ligger långt tillbaka i tiden. Det finns flera röster som hävdat 
att man över huvud taget bör ifrågasätta möjligheten att förklara språk-
historiska fenomen med samtida sociolingvistiska resultat (t.ex. Romaine 
och Mæhlum). Man kan däremot använda dem som en sorts kontroller eller 
avstämningar vid rekonstruktioner av äldre språk i dess sociala sammanhang 
både på makro- och mikronivå. Mæhlum (1991:128) säger: ”Noe som imid-
lertid er sikkert, er at sosiolingvistikkens perspektiver i mange tilfeller gir en 
god beskrivelse av språkbrukens plass innenfor en sosial virkelighet. Og en 
slik god beskrivelse kan i det minste hjelpe oss til å forstå bestemte språklige 
utviklinger, om den riktignok ikke forklarer dem i kausal forstand.”  

Det finns ett par metodiska och teoretiska problem som är särskilt märk-
bara vid studiet av nutida pågående förändring men också relevanta för his-
torisk sociolingvistik. Det första gäller de två begreppen skenbar och verklig 
tid. Skenbar tid är en sociolingvistisk artefakt som bildats genom redovis-
ningen av konsekutiva åldersgruppers språkbruk i fråga om aktuella vari-
abler vid synkrona undersökningar, där alltså på varandra följande genera-
tioner av talare får representera tidens gång. Om bruket av en viss variant 
ökar stadigt från generation till generation är det ett exempel på generationell 
förändring. Men för att skenbar tid ska vara lika med verklig tid måste man 
förutsätta dels att varje åldersgrupp ökar sin andel av varianten i fråga när de 
inträder i den vuxna talgemenskapen, dels att individen inte ändrar sitt språk 
efter denna tidpunkt, dvs. 15–17 års ålder. De flesta menar att det är så, men 
det börjar nu komma belägg också för att människor kan ändra sitt språk i 
vuxen ålder. Det gäller både morfologiska variabler (t.ex. Sundgren 2002 i 
Eskilstuna) och fonologiska (t.ex. Sankoff & Blondeau 2007 rörande [r]→ 
[R] i Montrealfranska). I båda fallen visar det sig att en ganska stor andel av 
de återinspelade talarna, även sådana som vid första inspelningstillfället var 
omkring 50 år, visar kvantitativa förändringar, i alla eller majoriteten av fall 
i samma riktning som den grupp som dominerar i språksamhället. I fråga om 
Eskilstuna var intervallet mellan de två inspelningarna 29 år, i Montreal 13 
år, och i båda undersökningarna hade talarna vid det första tillfället passerat 
den kritiska åldern. Det är uppenbart att de slutsatser som dragits av under-
sökningar i skenbar tid måste modifieras med hänsyn också till möjligheten 
av förändringar under hela livstiden. 
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Det andra problemet vid longitudinella studier är att man måste bestämma 
sig för om man vill beskriva individuell eller generationell förändring, där 
den sistnämnda är den som i slutändan leder till samhällelig förändring. Man 
ser då och då i modern litteratur att förändring i verklig tid likställs med 
individuell förändring som man kan fånga med återinspelningar av samma 
informanter med ett antal års mellanrum, dvs. genom en panelstudie. Visser-
ligen kan människor förändra sitt tal i vuxen ålder, men samma talare är inte 
säkert lika representativa för den undersökta språkgemenskapen 20–30 år 
efter den första inspelningen som de var vid denna. Om syftet är att beskriva 
förändringar på samhällelig nivå – och det är det i de allra flesta fall för 
språkhistoriker – är det enda raka att göra en trendundersökning, dvs. att dra 
ett nytt sampel efter samma principer som vid den första undersökningen 
men bestående av andra individer. Man får då en pålitligare bild av språk-
gemenskapens sociolingvistiska profil över tid, något som Mats Thelander 
argumenterade för redan 1982. Man kan på så sätt jämföra återinspelade 
paneltalare både med hela talargruppen vid tidpunkt 1 och med den nya 
gruppen (trendtalarna) vid tidpunkt 2. Longitudinella studier som omfattar 
både trend- och panelstudier (t.ex. Sundgren 2002 och Sankoff & Blondeau 
2007) bekräftar eftertryckligt dels att paneltalarna vid det senare tillfället inte 
är lika representativa för lokalsamhället som ett samtidigt draget nytt urval, 
dels att panel- och trendtalare skiljer sig åt språkligt vid båda tidpunkterna 
men mer vid tidpunkt 2. Paneltalarna är språkligt mer konservativa/lokal-
språkliga än trendtalarna. Sankoff & Blondeau uttrycker det så här: ”…the 
increases made by panel-study members were only a pale reflection of what 
was going on in the wider community” (2007:581). Härmed inte sagt att man 
bör överge panelstudier; de ger värdefulla upplysningar om språkutveckling 
genom hela livet, men de kan inte ersätta trendundersökningar. Däremot kan 
båda metoderna naturligtvis användas vid historiska studier alltefter käll-
lägets beskaffenhet. 

Hittills har mina resonemang i huvudsak rört sig inom det som brukar 
kallas det labovska paradigmet, som ju är inriktat på kvantitativa metoder, 
makrosociologiska enheter och med huvudintresset riktat mot förhållandet 
mellan social och språklig struktur. På senare tid har detta fått konkurrens av 
en mer kvalitativ teoriram. Ett exempel på en förändringsstudie med denna 
inriktning är Skjekkelands monografi (2009) om variationen i en norsk bygd, 
Kvinesdal i Vest-Agder. Han arbetar med helt andra än de vanliga positi-
vistiska sociala variablerna. De faktorer han korrelerar de unga informant-
ernas språkbruk med är individuell och social, däribland lokal, identitet med 
polerna stad–land och centrum–periferi, framtidsplaner rörande yrkesliv och 
vistelseort, attityder till hemortsmiljön och till egen och andras språkvarie-
teter, intressen, livsstilar och sociala fält, värderingar och attityder i olika 
frågor samt personlig läggning. På basis av detta urskiljer Skjekkeland två 
huvudtyper av personer som han kallar homo domesticus och homo dyna- 
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micus, verksamma på traditionella resp. moderna sociala fält. Domesticus 
använder genomsnittligt klart fler traditionella dialektala former än dynami-
cus. De språkformer de producerar bör enligt Skjekkeland uppfattas som 
identitetshandlingar. Detta mer kvalitativt influerade grepp på språklig varia-
tion och förändring är säkerligen framgångsrikast i samhällen där den socio-
ekonomiska stratifieringen inte är lika tydlig som i mer urbana samhällen 
och också lämpligt i ett läge av stark social och kulturell förändring och där 
individens möjligheter till val av livsstil och karriär är stora. 

I bakgrunden till Skjekkelands arbete anar man Penelope Eckerts teori-
bygge om framväxten av social innebörd i människors språkande och om 
den teoretiska utvecklingen av den sociolingvistiska forskningen om varia-
tion och förändring. I denna urskiljer hon tre vågor: 1. Den labovska tradi-
tionen enligt ovan; 2. Den mer etnografiska metoden, förknippad med Lesley 
och James Milroy och baserad på relationen mellan språkform och lokala 
deltagarskapade nätverk. Man betraktar här varianternas sociala innebörd 
som direkt relaterad till de grupper som använder dem; 3. Den tredje vågen, 
som representeras av Eckert själv, bygger på de två tidigare men fokuserar 
på variablers och personliga stilars sociala betydelse och deras indexikala 
roll som uttryck för identitet och personlighet. Enligt denna skola omfattar 
språkliga variabler mycket mer än fonologiska och grammatiska enheter; 
språket ingår som en del i det sociala beteendet över huvud taget och i den 
personliga stilen tillsammans med andra företeelser som klädsel, frisyrer, 
prydnader och smycken, fritidsaktiviteter, inställning till skolan, attityder 
och livsmål. Tonvikten ligger inte på de språkliga detaljerna utan på stilar, 
socialt förhållningssätt och konstruerandet av en personlig aura. De flesta 
undersökningar i den tredje vågen, som Skjekkelands, rör ungdomar med 
Eckerts egna studier av två tonårsgrupper i en high school i Detroitområdet 
som inspirationskälla. Men det finns också studier med andra talargrupper, 
t.ex. Zhang 2005 och Podesva 2007.  

Den tydligast artikulerade motsättningen finner man mellan den första 
och den tredje vågen, även om gränserna mellan de tre inriktningarna är 
långt ifrån skarpa. En god bild av skiljaktigheten mellan de två synsätten får 
man genom att sammanställa några uttalanden av Labov (2010) och Eckert 
(2012) till en sorts dialog. Labov får första repliken: 

The central dogma of sociolinguistics is that the community is prior to the 
individual. This means that, in linguistic analysis, the behavior of an indi-
vidual can be understood only through the study of the social groups of 
which he or she is a member. Following the approach outlined in Weinreich 
et al. (1968), language is seen as an abstract pattern located in the speech 
community and exterior to the individual. The human language faculty […] is 
then viewed as the capacity to perceive, reproduce and employ this pattern. ( 
Labov 2010:7) 
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Eckert replikerar: 

The focus on categories in the first two waves of variation theory was a focus 
on structure. What is missing from this picture is agency – specifically, the 
day-to-day activity in which human beings make sense of their lives …This 
[is a] move from the study of structure to the study of practice, giving agency 
its place in the analysis. […] In the study of variation, a focus on practice 
brings [social] meaning into the foreground, as we try to get at what speakers 
are doing on the ground. At the same time, it moves us closer to the goal of 
studying the actual process of change. (Eckert 2012:14)  

The basic tenet of the third wave is that variation constitutes an indexical 
system that embeds ideology in language, and that enables the form of speech 
itself to act upon society. […] 

The use of variation does not simply reflect, but constructs, social meaning, 
hence is a force in social change. To observe this process, we need to study 
variation not just in the aggregate, but as it unfolds in discourse. 

The meaning of individual variables is underspecified, and takes on speci-
ficity in the context of discourse, and crucially, in the construction of speech 
styles. The study of variation, therefore, must center on stylistic practice. 
(Eckert 2012:21–22) 

Labov igen: 

We must […] recognize that individuals do use the style shifting of linguistic 
variants to maximize their social status in a timely way. Given an indi-
vidual’s manipulation of sociolinguistic variables, we may ask: can the over-
all direction of language change […] be seen as the cumulative outcome of 
individual acts of identity? As insightful as these views of individual 
variation may be, the rest of this chapter will examine phenomena that are not 
easily accounted for by the study of face-to-face interaction, which call for 
the recognition of larger social forces operating outside of the individual’s 
control. […] 

The characteristics that define speakers as belonging to such a social class 
group are not given by their interaction with each other, but by their simi-
larity on general measures of power, status, wealth and symbolic capital. One 
advantage of studying such larger groups is that it gives access to the large-
scale linguistic patterns that define the speech community as a whole, and 
ultimately the language. A disadvantage of the random sample of individuals 
is that it does not give us ready access to the family or local networks in 
which the dynamics of linguistic influence are played out. (Labov 2010:189–
191) 

Det finns alltså öppningar i dessa till synes ganska låsta positioner och på 
ömse håll medger man att det finns fördelar med det motsatta synsättet. 
Eckert får här sista ordet: 
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While it should no longer be possible to consider variation as simply marking 
macro-sociological categories, it is fruitless to consider local uses of variation 
without reference to the structure that those categories articulate on the local 
level. (Eckert 2012:27) 

Livsstilen har alltså enligt Eckert sin grund i de socioekonomiska gruppernas 
ideologi och är utslag av denna hos tonåringarna. Den är således en del i 
större sociala strukturer, men den sociala signifikansen, det indexikala värd-
et, konstrueras och förkroppsligas lokalt. Kärnorden i Eckerts karaktärisering 
av första och tredje vågen är alltså ”structure” gentemot ”agency”. 

Vilken av modellerna ägnar sig då bäst för historisk sociolingvistik? Ja, 
tredje vågens styrka är att det språkliga beteendet bäddas in i en kulturell 
miljö, blir en del av livsföringen och integreras i personligheten. Den kon-
kretiserar språkhandlingarna och ger dem mycket tydligt rollen som skapare 
av social innebörd. Det låter sig göra med ett samtida material genom nog-
grann och långvarig observation och djupintervjuer i en förtroendefull anda. 
För beskrivning och förklaring av människors vardagliga språkliga och soci-
ala beteende under en viss period av deras liv är det en mycket insikts-
givande metod som tar sikte på livsviktiga identitetsfrågor. Men när det 
gäller förändringsprocesser både i nutid och historisk tid kan man bli mer 
tveksam. Den här typen av språketnografiska undersökningar har hittills 
mest, men inte uteslutande, gjorts med ungdomsgrupper, vilkas fortsatta ut-
veckling, vad jag vet, ännu inte hunnit följas upp, så att några longitudinella 
data ännu inte finns tillgängliga. Man anar att de sociala och psykologiska 
faktorer man spelar med ofta är svårgripbara och förmodligen inte så perma-
nenta och relativt avgränsade som socialgrupp, kön och etnisk tillhörighet. 
Eckert talar mest om variation, förändring nämns inte lika ofta, och när det 
görs är det fråga om social förändring, medan för Labov språkförändring är 
huvudintresset. Tredje vågens forskningsobjekt består ofta av momentana 
och föränderliga handlingar och attityder och att applicera dess begrepps-
apparat och metoder på historiska situationer ter sig utomordentligt svårt om 
alls utförbart. Man kan kanske hoppas på att mentalitets- och socialhistoria 
ska kunna ge oss bättre kunskap om attityder, mentalt klimat och vanliga 
människors tankar om språk i äldre tider, men jag har hittills inte funnit 
något med omedelbar relevans. Könsroller och social och åldersmässig stra-
tifiering i det förflutna vet vi mer om och de är lättare att operationalisera. 
Även om den kvalitativt inriktade variationsforskningen ger viktiga bidrag 
till förståelsen av de sociala och psykologiska krafterna bakom språksocialt 
beteende menar jag att vi för historiska sociolingvistiska studier tills vidare 
får nöja oss med de mer handfasta metoderna som en modifierad labovsk 
variationslingvistik erbjuder. 
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Den språkhistoriska kunskapens värden 
Språkhistoria i ett historiedidaktiskt perspektiv 

Jonatan Pettersson 

Språkhistoria tas sällan upp i didaktiska diskussioner om svenskämnet i ung-
domsskolan.* Det beror knappast på något allmänt bristande intresse för 
språkhistoria – det är ett populärt ämne, ingen tvekan om det. Men den 
språkhistoriska kunskapens värde tenderar att tas för givet eller uppfattas 
som kunskap för kunskapens skull; varför vi ska lägga tid på språkhistoria i 
undervisningen är sällan debatterat. Vad beror det på? Kanske för att svensk-
ämnets språkdel oftast diskuteras utifrån ett färdighetsperspektiv där språk-
historia har svårt att hävda sig – vem blir egentligen bättre skribent av att 
känna till den germanska ljudskridningen? Men det finns tveklöst värden 
med språkhistorisk kunskap (bortsett från det egenvärde som ligger i human-
istiska kunskaper), och det är nödvändigt att sådana värden formuleras för att 
kunskapsområdet inte ska marginaliseras till obefintlighet i undervisningen. 

Syftet med den här artikeln är alltså att diskutera ett förslag till en tänkbar 
teoretisk, ämnesdidaktisk grund för språkhistoria med konkreta utgångs-
punkter för en meningsfull undervisning. Av didaktikens grundfrågor – vad, 
hur och varför? – diskuteras här främst varför-frågan, d.v.s. vad språk-
historisk kunskap kan ha för särskilt värde som motiverar dess plats i 
svenskundervisningen. Fokus läggs här på undervisningen i ungdomsskolan 
(årskurs 7–9 och gymnasiet) även om konsekvenserna för lärarutbildningen 
också berörs.1 

Utgångspunkter för en språkhistoriedidaktik 
Det finns alltså ganska lite att bygga på av tidigare didaktiska diskussioner 
om språkhistoria. I nästan ensamt majestät står en publikation från ett 
ämnesdidaktiskt seminarium hållet vid Institutionen för nordiska språk vid 
Lunds universitet 1984 med rubriken “Språkhistoriens mening” (Teleman 
                          
* Forskningen som ligger till grund för artikeln har delvis bedrivits inom en tjänst vid 
Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, men har framför allt 
möjliggjorts genom ett postdoktoralt stipendium från Åke Wibergs stiftelse. 
1 Språkhistoria i grundskolans tidigare årskurser tas upp i Ericsson (under utg.). Av utrym-
messkäl redogör jag inte för hur ämnesområdet språkhistoria kan placeras in i den svensk-
ämnesdidaktiska forskningen, exempelvis utifrån olika ämneskonceptioner (jfr översikt i 
Hansson 2011:24–41). Jag planerar att behandla det i en separat artikel. 
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1984a). Inläggen behandlar språkhistoria från ett flertal olika infallsvinklar.2 
Främst diskuteras högskolans undervisning och lärarutbildningen, men i 
förhållandevis liten grad når man fram till någon slags slutsats om vad ämnet 
har att ge de blivande lärarnas elever och inte heller något tydligt svar på 
själva varför-frågan. (Mer om denna seminarierapport längre fram.) Ekon av 
seminariet kan anas i Ulf Telemans bok om svenskundervisning Lära sven-
ska (1991) som berör den språkhistoriska kunskapens värde, dock huvudsak-
ligen indirekt.3 Därefter tycks diskussionen klinga av bland ämnesspecialist-
erna.4 

Inte heller i didaktiskt orienterade publikationer om svenskämnet ges 
mycket vägledning. Ett belysande exempel är Bengt Brodows arbete om 
svenskämnet i gymnasieskolan, Perspektiv på svenska (1996a, b), där språk-
historia behandlas på två sidor text (1996b:322–324). Någon genomtänkt 
ämnesdidaktiskt grund för språkhistoria utvecklas inte, och nyttan med att 
kunna läsa texter från äldre språkperioder diskuteras egentligen bara för att 
avfärdas. Språkhistoriens värde blir i stället underhållning: 

Men allt i skolan behöver ju inte vara krasst nyttoinriktat. Man ska unna sig 
lite roligt också, och det kan vara roligt för eleverna att se hur julevangeliet 
såg ut i Gustav Vasas bibel eller läsa en Fredmans epistel med den stavning 
och den typografi som användes på Bellmans tid. (Brodow 1996b:323) 

Kulargumentet kan visst vara bra och användbart, särskilt om ämnet utifrån 
uppfattas som tungt och främmande, men ämnesdidaktiskt är det en triviali-

                          
2 Rapporten innehåller: en översikt över ämnets utveckling i högskoleundervisningen under 
1900-talet (av David Kornhall); diskussioner om vad språkhistoria är (av Bo Ralph resp. Maj 
Reinhammar); pedagogiska överväganden av lärare på högskolans utbildningar i språkhistoria 
med särskild hänsyn till blivande lärare (av Anna Larsson resp. Bengt Audén), diskussioner 
om språkhistoriskt ämnesinnehåll (av Tore Jansson resp. Nils Jörgensen) och en kritisk 
diskussion av ett av skolans då mest spridda läromedel utifrån styrdokument (av Tor G Hult-
man). I en separat artikel följer Audén (1986) följer upp sitt eget bidrag. 
3 I Teleman (1991) diskuterar inte språkhistoria direkt, men det förefaller vara en del av en typ 
av ämneskunskap som han benämner ”[d]e historiska, sociologiska och psykologiska vill-
koren för språkbruk – underlaget för val av strategier i meddelelsesituationer” (1991:33). 
Målet med detta tolkas dock i ett färdighetsorienterat nyttoperspektiv: ”Man måste veta hur 
den ena eller den andra sortens språk fungerar i samspel med andra människor för att själv 
kunna arbeta med språket” (1991:38). Jag är inte övertygad om att språkhistorisk kunskap 
eller kunskap om variation nödvändigtvis förbättrar kommunikativ färdighet. Finns det inte 
andra värden som är mer närliggande? Teleman formulerar det i de övergripande målen, 
nämligen att språkkunskaperna kan öka ”människors förståelse av sig själva som individer 
och samhällsvarelser” (1991:32). Detta är mer i linje med seminarievolymens tankar om 
värdet med språkhistoria. 
4 Två examensarbeten från lärarutbildningen vid Karlstads universitet under senare tid tycks 
vara de enda undantagen (Ivarsson 2007, Persson 2011). De pekar på en osäkerhet om språk-
historiens plats i ämnesundervisningen bland både elever och lärare, vilket stämmer ganska 
väl med generella iakttagelser i Hanssons (2011) undersökning av svenskämnets språkdel från 
samma tid. 
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sering av området. Tillspetsat blir slutsatsen att språkhistorisk kunskap helt 
enkelt inte är bra för något särskilt. 

Seminarierapporten från 1984 tillhandahåller ändå vissa formuleringar 
och ställningstaganden som kan ligga till grund för en vidare diskussion om 
värdet med språkhistoria i undervisningen. Exempelvis menar Anna Larsson 
att språkhistoriska kunskaper skapar en ”delaktighet i en kulturgemenskap” 
och öppnar för ”tolerans och förståelse för språkliga varianter” (1984:35). I 
redaktörens efterord till rapporten sammanfattas en uppfattning som sägs ha 
varit allmän bland deltagarna: 

Alla kolleger verkar också erkänna målet att språkhistorien framför allt bör 
ge eleverna möjligheten att förstå sitt eget och samtidens språkbruk histo-
riskt, dvs att kunna förklara det som händer på den språkliga scenen med 
avseende på orsaker och funktion, att inse att språkets historia inte är slut, att 
ha ett hum om vilka krafter som kan tänkas vara i spel. (Teleman 1984b:76) 

Det är kanske en självklarhet, egentligen, att historisk kunskap kan fördjupa 
förståelsen av samtiden, men mig veterligen har detta alltså inte vidare-
utvecklats i någon didaktisk diskussion om språkhistoria i svenskundervis-
ningen. Här ska vi ta tag i det. Finns det då kanske hjälp att hämta hos andra 
ämnen med historisk inriktning, om det nu inte har diskuterats särskilt 
mycket inom språkvetenskap?5 Vad säger man inom historieämnet självt? 
Om det historiska perspektivets särskilda värde är bearbetat någonstans, så 
måste det ju vara där! Det blir därmed motiverat med en utflykt till historie-
didaktiken, men först en kort diskussion om vad språkhistoria är och kan 
vara: Vad är det för ämnesinnehåll som ska didaktiseras? 

Vad är språkhistoria? 
Det tycks vara skillnad på hur man vanligen uppfattar forskningsämnet 
språkhistoria och högskolans undervisningsämne språkhistoria. Ofta verkar 
forskningsämnet förstås så som det definieras i NE:s artikel ”Språkhistoria”, 
nämligen ”studiet av språks förändringar” särskilt systemiska förändringar 
(Jansson 2013). Även om det finns andra åsikter om vad språkhistoria är 
eller borde vara, menar jag att detta är en uppfattning som återkommer. 6 

                          
5 Även inom litteraturdidaktiken är det historiska perspektivet förhållandevis lite behandlat, 
men i en kort diskussion om äldre litterära texter pekar Boglind (2012) på liknande värden 
som språkvetarna i seminarierapporten. 
6 Jfr översikten i Svensson (1988:11–12) där just ”förändring” är det fokuserade, men även en 
språkbruksinriktad språkhistoria diskuteras. Frågan om vad språkhistoria är och kan vara be-
rörs i flera av bidragen i Teleman (1984a). 
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Undervisningsämnet språkhistoria på högskolan ser däremot annorlunda 
ut.7 Även där utgör visserligen språksystemet och dess förändringar en del, 
men i kurser som kort och gott benämns språkhistoria ingår även sådant som 
det färdighetsinriktade momentet texttolkning, texthistoria, runologi, ort-
namn, dialekter, samtalshistoria, stilhistoria etc., snart sagt allt som handlar 
om språk i historiskt perspektiv.8 Undervisningsämnet språkhistoria har allt-
så vidare ramar än forskningsämnet, och det definieras dels av det historiska 
perspektivet, dels av den historiska egenskapen hos föremålet för undervis-
ningen. 

Det är självklart att välja en inkluderande syn på språkhistoria när en 
språkhistoriedidaktik ska formuleras; det finns inga rimliga skäl till varför 
man skulle begränsa sig till sådant ämnesinnehåll som traditionellt ansetts 
höra till forskningsämnet språkhistoria. Didaktiseringen handlar alltså om 
den historiska dimensionen hos i princip allt som har med språk att göra.9  

Det här kan tyckas trivialt, men det är inte självklart när man betraktar 
styrdokumenten för ämnet svenska i ungdomsskolan. Där kan man lätt få 
intrycket att det historiska perspektivet har skrivits in utifrån en snävare syn 
på språkhistoria, och det är därmed lätt att missa hur mycket av ett historiskt 
perspektiv som faktiskt (kan) underförstås.10 Det explicit historiska inne-
hållet i styrdokumenten begränsas i stort sett till formuleringar om “det sven-
ska språkets ursprung” samt jämförelser med besläktade språk. Det är formu-
leringar som beskär den språkhistoriska kunskapens domän till en minimal 
utbredning.11 För att bara ta ett exempel från listan på centralt innehåll som 
ropar efter ett historiskt perspektiv: “Nya ord i språket, till exempel lånord” 
(LpGr 2011:227). Kan man förbigå det historiska perspektivet om eleverna 
ska utveckla en förståelse för och förhållande till ordförrådets nykomlingar? 

                          
7 Den kortfattade beskrivningen baseras på en inventering av högskolekurser som var sökbara 
ht 2012 och som bar namnet ”Språkhistoria”. Här finns inte utrymme att rapportera undersök-
ningen i detalj. 
8 Jfr även upplägget i Pettersson (2005), ofta använd som kurslitteratur på språkhistoriska 
kurser på högskolan, som explicit (s. 7–8) väljer att lyfta in annan ”språkhistorisk forskning” 
än enbart den som handlar om språkförändring, t.ex. dialekter, ortnamn och personnamn och 
kunskap om utgåvor och historiska handböcker. 
9 Med ett vidgat textbegrepp bör man kanske snarare tala om allt som har med kommunika-
tion att göra. Jag går inte in på det vidare här. 
10 För 7–9 pekas visserligen “Språkbruk genom tiderna” ut som ett centralt innehåll, men kun-
skapskraven är det alltså språksystemet och dess historia som skrivs fram, jfr not 11. 
11 För gymnasieskolan formuleras “det svenska språkets ursprung” (LpGy 2011:161) som ett 
centralt innehåll och i kunskapskraven för Svenska 3 heter det att eleven ska kunna “redogöra 
för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling” 
(LpGy 2011:181). A-betyget har även krav på att föra resonemang om språkförändring. För 
årskurs 7–9 är “Språkbruk genom tiderna” ett centralt innehåll medan kunskapskraven säger 
att eleven ska kunna “föra [...] resonemang om svenska språkets historia, ursprung och sär-
drag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och 
skillnader.” (LpGr 2011:230) 
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Är det inte rentav en mycket väsentlig förutsättning för en diskussion om 
dagens lånord att man också har insikt om att ord har strömmat in i svenskan 
från växlande väderstreck sedan urtid och så lär göra även fortsättningsvis? 
Kanske är det tänkt att det historiska perspektivet ska underförstås? Då kan 
det också lätt missas. Här menar jag att en språkhistoriedidaktik bör kunna 
göra nytta, genom att formulera det historiska perspektivets värde för en 
mängd områden inom svenskämnet där det kanske inte skrivs fram explicit i 
styrdokumenten. Det handlar om att inte finna sig i att vara implicit utan föra 
lite oväsen och ta plats! 

Språkhistoria i ett historiedidaktiskt perspektiv 
Det ämnesdidaktiska seminariet i Lund gav vissa utgångspunkter för att did-
aktisera ämnesområdet språkhistoria, men som redaktören skriver i inled-
ningen innehåller det ”få förslag till konkreta lösningar. De flesta författarna 
nöjer sig med att linjera upp problemen” (Teleman 1984a:V).12 Här försöker 
vi ta ett steg till framåt, även om utrymmet inte medger mer än exemplifier-
ingar och ansatser. Men vi börjar alltså med att slänga en snabb blick på hur 
historieämnet har didaktiserats. 

Historiedidaktiken 
Historiedidaktiken och svenskämnets didaktik skiljer sig åt i vissa avseenden 
som inte bara har att göra med att det är två olika ämnen. Svenskämnets did-
aktik har vanligen haft sin utgångspunkt i undervisningssituationen (jfr t.ex. 
Arfwedson 2006:120). Historiedidaktiken präglas däremot av en vidare för-
ankring: 

Historiedidaktik handlar om förmedling av historia. [...] Historiedidaktiker 
intresserar sig följaktligen för vilken historia som förmedlas, hur denna his-
toria förmedlas samt av vem och till eller för vem. (Karlsson 2009:37–38) 

Historiedidaktik måste alltså inte handla om undervisning utan gäller ofta 
frågor om historia som kunskap, konstruktion och tankekategori. Naturligt-
vis finns det även inom historiedidaktiken en förankring i skolan och unga 
människors utveckling, men man ser historia som något som finns omkring 
oss överallt i vår vardag. Med en sådan infallsvinkel blir det relevant att 
ämnet didaktiseras utifrån frågor om historiebruk, exempelvis om olika 
gruppers kollektiva minnen, om historia som identitetsskapare, om hur makt-

                          
12 Det är lite orättvist, för det finns tveklöst konkreta förslag, inte minst av redaktören själv i 
efterordet. 
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en utnyttjar historia som ett legitimerande instrument etc. (jfr Ericsson 2005: 
17).  

En stor del av den historiedidaktiska diskussionen har mötts i begreppet 
historiemedvetande. Det kan förstås som sammanhanget mellan tolkningen 
av det förflutna, förståelsen av samtiden och framtida utsikter. De tre, krono-
logiskt avgränsade betraktelsesätten – dåtidstolkning, samtidsförståelse och 
framtidsförväntan – utgör tankekategorier, och historiemedvetandet känne-
tecknas av en förmåga att både göra bruk av dem enskilt och i samspel. 
Begreppet historiemedvetande har blivit ett kärnbegrepp inom historie-
didaktiken, och det har diskuterats och teoretiserats grundligt (jfr Berntsson 
2012:15–18). En genomarbetad begreppsutredning genomförs i Jensen 
(1997), och den utgör utgångspunkten för det fortsatta resonemanget här. 

 Jensen (1997) menar att historiemedvetandet bör förstås som ett del-
begrepp av ett överordnat tidsmedvetande. Det omfattar ”alla former av 
medvetande om förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid” (1997:59), 
exempelvis att vi kan vara medvetna om årstidernas gång. Även om vi kan 
bli överraskade av den första halkan eller av att ljuset återvänder på våren, 
kan kunskapen om det förflutna förbereda oss för framtidens halkor eller 
hjälpa oss att förhålla oss till de mörka månaderna. Själva möjligheten att 
förhålla sig till tillvaron i kronologiska kategorier kan beskrivas som att man 
har ett tidsmedvetande. Historiemedvetandet är alltså en del av tidsmedvet-
andet, nämligen sådant som angår mänskligt betingade eller mänskligt fram-
kallade händelser, tillstånd och processer. 

 För Jensen är de tre kronologiska betraktelsesätten likvärdiga kategorier i 
historiemedvetandet och i samspelet kan vilken som helst av de tre utgöra 
utgångspunkten. Dåtidstolkningen kan vara grunden för en förståelse av 
samtiden, men samtidsförståelsen kan lika gärna vara utgångspunkten för att 
förstå det förflutna eller för en framtidsprognos o.s.v. Historiemedvetandet 
bygger alltså på en förmåga att förstå den mänskliga tillvaron – inte bara i 
dåtid – utifrån samspelet mellan de olika kronologiska kategorierna. 

Ett överordnat mål med historieundervisningen blir därmed att bidra till 
att utveckla elevernas historiemedvetande. För en mer konkret didaktisering 
ringar Jensen (1997:74) in ett antal områden som han ser som integrerade i 
historiemedvetandet, bl.a. identiteter och mötet med det annorlunda. I arbetet 
med dessa har historiemedvetandet förutsättningar att växa, och där kan 
också historiemedvetandet ha ett konkret bruksvärde för individen, exempel-
vis genom att stärka förmågan att förhålla sig till vad som är främmande i 
samtiden. 

Det historiedidaktiska tänkandet som beskrivits ovan har i hög grad slagit 
igenom i skolans styrdokument för historieämnet. I den aktuella läroplanen 
för gymnasiet heter det: 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 
och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, för-
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måga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. 
Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika 
tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och upp-
fattningar om framtiden. (LpGy 2011:66) 

Historiedidaktiken har alltså lyckats koppla samman sitt områdes specifika 
ämneskunskaper med vissa kognitiva förmågor och ett särskilt värde för 
individen i tillvaron och samhället. Dessutom har man gjort undervisning av 
det och etablerat det i styrdokument. Här finns det saker att lära. 

Språkhistoriedidaktik 
Språkhistoria har ett snävare intresseområde än historieämnet, men båda för-
enas av ett intresse för den mänskliga tillvaron och dess uttryck i historien. 
Detta grundläggande intresse inbegriper ett förhållningssätt som alltså inom 
historiedidaktiken har formulerats med begreppet historiemedvetande. Be-
greppets centrala plats inom historiedidaktiken gör det naturligt att tentativt 
utgå från det även för en språkhistoriedidaktik. Jag uppfattar det dock lite för 
storvulet (för att inte tala om otympligt) att tala om ett “språkhistoriemedvet-
ande”, och det är nog inte heller relevant. Insikten om språkets då, nu och 
framtid framträder inte som en självständig, avgränsad tankekategori som är 
väsensskild från historiemedvetandet. Det bör nog hellre, om man ska vara 
petig, förstås som en aspekt av historiemedvetandet som angår den avgräns-
ade del av den mänskliga tillvaron som språket utgör. Jag väljer här att tala 
en historisk medvetenhet om språket, när jag syftar på ett historiemedvetande 
som angår just språk och språkbruk.13 En historisk medvetenhet om språket 
innebär alltså en förmåga att förhålla sig till olika aspekter av språksystemet, 
språkbruket och språkliga källor utifrån samspelet mellan dåtidstolkning, 
samtidsförståelse och framtidsförväntan.  

Målet för en språkhistoriedidaktik blir därmed att stötta utvecklingen av 
en sådan medvetenhet. Vad innebär det mer konkret? Och vad krävs för det? 

För att ta den första frågan först: Det innebär att man behöver ringa in ett 
antal områden där en historisk medvetenhet om språket har ett bruksvärde, 
där förmågan att resonera med en historisk medvetenhet om språket är en 
resurs. Jag ska här kort ge några exempel på vad sådana områden skulle kun-
na vara, och jag tänker mig främst att de gäller elevens förhållande till olika 
företeelser. 

                          
13 Jensen skiljer rentav på historiemedvetande och historiskt medvetande, men jag drar inga 
konsekvenser av det i detta resonemang. Kanske kan man tala om en språkhistorisk med-
vetenhet, men jag uppfattar att det finns en risk att man överbetonar dåtidsperspektivet med ett 
sådant begrepp, eftersom ”språkhistoria” tenderar att förstås som något som gäller det för-
flutna. Historiemedvetandet angår även samtiden och framtiden, vilket för språkets del ju 
behandlas inom bland annat språksociologi/sociolingvistik och grammatik. 
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1) Elevens förhållande till omgivningens språkliga variation. I variationen 
möter vi både det igenkännbara och det avvikande och annorlunda. Det som 
upplevs eller konstrueras som annorlunda har ofta en historisk förklaring, 
och kunskapen om det kan öppna en väg för förståelse, acceptans och rela-
tivisering av den egna identiteten och språkliga grupptillhörigheten. 

2) Elevens förhållande till språkriktighet. I texter och skrivande möts 
språknormer och språkbruk, och det finns ibland starka uppfattningar om rätt 
och fel i språket. Att bli bekant med den historiska föränderligheten i norm-
erna och normkällornas historia kan vara en väg mot en nyanserad hållning 
till språkbruk och för en fördjupad förståelse av skillnader mellan offentlig 
och privat litteracitet. 

3) Elevens förhållande till språkets politiska dimension. Språk kan skapa 
gemenskap inom en grupp, och i mångspråkiga samhällen regleras ibland de 
aktuella språkens rättigheter på olika sätt. Sådana förhållanden har historiska 
förklaringar och en insikt om dem kan skapa både tolerans och en grundad 
uppfattning om vad som faktiskt kan eller bör förändras. 

Gemensamt för dessa områden är att det handlar om en förståelse för 
språkbruket och för oss själva och andra som språkvarelser. Det här är för-
slag som skulle behöva diskuteras, konkretiseras, prövas och utvecklas, och 
jag avser att återkomma till det i ett annat sammanhang. 

Men vad krävs då för att stötta utvecklingen av denna historiska med-
vetenhet om språket? Ja, mer än att bara ha ett lektionstillfälle där vi pratar 
om dialekter eller om språklagen. Om man följer det historiedidaktiska 
spåret, handlar det om att arbeta med frågeställningar utifrån de olika be-
traktelsesätten dåtidstolkning, samtidsförståelse och framtidsförväntan dels 
var för sig, dels med frågor som bjuder in till ett samspel. Och det handlar 
naturligtvis inte bara om att prata, man måste bygga upp en kunskap om 
fältet först. 

Dåtidstolkningen förutsätter kunskaper från språkhistorikernas hemma-
plan: Vad hände i språket, när och varför? Hur såg det ut? Vilka skrift- och 
talhändelser förekom? Etc. En kronologisk översiktskunskap och orien-
teringsförmåga är nödvändiga resurser liksom en förståelse för modeller för 
att förklara språkförändring.  

Samtidsförståelsen handlar om aktuell språkvariation och språksituation. 
Här hämtas underlag från språksociologi (med dialektologi) och nusvensk 
grammatik, och det krävs bland annat en förståelse för hur språksystemet ser 
ut, olika slags variation, begrepp som lekter och identitet och språkets för-
måga att inkludera och exkludera. Etc. 

Framtidsförväntan förutsätter ofta kunskaper om samtiden och det för-
flutna, och det kanske är det betraktelsesätt som mer sällan tränger sig på 
inom språkhistoriska diskussioner. Inom ämnet historia kan nog frågor om 
vad som kommer att ske i framtiden att upplevas som mer brännande: Vad 
sker i våra samhällen om den globala temperaturen stiger med mer än 2°?  
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Riktigt lika oroande är kanske inte frågor om vad som händer med språket, 
även om debattörer då och då har deklarerat att katastrofen är nära. Men 
framtidsförväntan kan handla om frågor om hur man uppfattar vart utveck-
lingen är på väg. Försvinner dialekterna? Kommer hen att bli en del av den 
offentliga skriftspråksnormen? Det handlar i första hand inte så mycket om 
uppfattningarnas sanningsgrad som att vi över huvudtaget har en uppfatt-
ning, och det ansluter till vars och ens övergripande språksyn: Blir det till 
exempel sämre och sämre eller bättre och bättre eller vad? 

När det gäller samspelet mellan de tre betraktelsesätten kan alltså var och 
en av de tre duga som utgångspunkt. Vi kan försöka tolka en historisk språk-
förändring genom jämförelser med liknande fall i senare perioder eller sam-
tiden; vi kan diskutera samtida variation genom att utnyttja kunskaper om 
hur språk har varierat historiskt; eller vi kan resonera om framtida språk-
förändringar och scenarier utifrån kunskaper om samtiden eller det förflutna. 
Konsekvensen av detta är alltså att en språkhistoriedidaktik inte alls bara an-
går det förflutna, utan den handlar om språksystem och språkbruk i variation 
och förändring och alla dess olika uttryck genom tiden in i nuet och fram-
tiden. Den handlar om att göra olika slags kunskap om språket relevant i 
olika frågor, och att träna färdigheten att se ett problem ur olika synvinklar, 
nämligen de som de olika kronologiska betraktelsesätten medger.  

Det som presenterats här är nog inte några revolutionerande nyheter, men 
som jag uppfattar det har det saknats ett sammanhållet sätt att diskutera 
språkhistoria i ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv. Utifrån en uppfattning 
om den historiska medvetenhetens värde, skulle man kunna arbeta mer sys-
tematiskt med det historiska perspektivet i samspel med ämnesområden som 
till exempel grammatik och språksociologi. Läser man bara ungdomsskolans 
styrdokument för svenskämnet är det lätt att få uppfattningen att språk-
historia är samma sak som det indoeuropeiska språkträdet. Och självklart har 
det mycket att säga oss. Men en språkhistorisk didaktik skulle kunna visa att 
språkhistoria är en grund för förståelse av oss själva och ett stöd för att 
förhålla oss till språksamhället omkring oss. Det kan förtydliga det särskilda 
värdet med språkhistoria och därmed också bidra till att försvara språk-
historiens plats i undervisningen. 

Vad gör man? 
Om man som lärare ser ett värde med detta sätt att didaktisera språkhistoria, 
vad gör man då? På sikt bör man slå sig ner och skriva om formuleringarna i 
styrdokumentet för svenskämnet på högstadium och gymnasium – nu domi-
nerar färdighetsperspektivet.14 Man önskar sig formuleringar som: 

                          
14 Ett typiskt exempel är när kunskaper om svenskan (historiskt, språksociologiskt och gram-
matiskt) tänks ”bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språk-
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Undervisningen i språkhistoria ska syfta till att eleverna utvecklar en histo-
risk medvetenhet om olika frågor som rör det samtida språkbruket. Den histo-
riska medvetenheten ger eleven perspektiv på sig själv som språkvarelse och 
det egna språkbruket och det öppnar för ett nyanserat förhållningssätt till 
språklig variation. 

Eller något i den stilen. Man kan i alla fall diskutera det, för det dröjer nog (i 
skrivande stund) ett tag innan det blir dags att skapa nya styrdokument igen. 
Inget hindrar dock att man planerar sin undervisning för att stärka en språk-
historisk medvetenhet hos eleverna, om man ser ett värde med det. Det ger 
en modell för att strukturera undervisning om olika slags ämnesinnehåll, där 
ett visst tema bearbetas utifrån de tre kronologiska betraktelsesätten både för 
sig och integrerade. Två illustrerande förslag ges i Figur 1. 

Frågorna i Figur 1 är inte formulerade för att passa någon speciell elev-
kategori.15 Avsikten är främst att visa på vilken typ av frågeställningar som 
skulle kunna vara relevanta dels för en fördjupning inom respektive kategori, 
dels frågeställningar som mer eller mindre förutsätter en växling mellan 
olika kategorier.16 En rätt stor del av frågorna har inte någon explicit histo-
risk inriktning, av naturliga skäl, men de öppnar för det historiska perspek-
tivet. 

Vad krävs av läraren och utbildningen av lärare för att man ska kunna 
arbeta i denna riktning? Förslagsvis kan man sammanfatta behoven i tre 
punkter: 
 

1. en bred orienteringskunskap om språkhistorien (språksystemet och 
språkbruket genom historien, texthistoria, språkpolitikens historia etc.) 

2. punktvisa fördjupningar utifrån didaktiskt motiverade utgångspunkter, 
exempelvis ortografi och flerspråkighet (tjänar som exempel för 3.) 

3. verktyg för att didaktisera ämnesinnehållet (bland annat begrepp som 
historiemedvetande, kronologiska kategorier) 

Naturligtvis är det ett överordnat mål att studenterna utvecklar sin historiska 
medvetenhet om språket. Det ges inte utrymme här att gå in på hur dessa 
förslag skulle lösas i detalj, men listan innehåller nog inte nyheter rakt 
igenom. De didaktiska infallsvinklarna kan vara det som saknas sedan tidig-
are, och det är väl bara att ta itu med. 

 
                                                                                                                             
liga och kommunikativa förmågan” (Lpgr 2011:222). Det finns ett inslag av strävan efter 
förhöjd medvetenhet, men det gäller ytterst den egna språkliga förmågan. 
15 Jag hoppas kunna återkomma i en separat publikation med konkret utformat undervisnings-
material. 
16 Ett från början icke avsett mönster i frågorna är att de som är inriktad på en tidskategori har 
tenderat att bli öppna frågor som efterfrågar redogörelser och förklaringar medan de som är 
inriktade på samspel har tenderat att bli slutna frågor som efterfrågar argumentation. 
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 Område: svenskans ortografi 
 Dåtidstolkning Samtidsförståelse Framtidsförväntan 
Exempel på 
relevanta fråge-
ställningar. 

Hur och när och 
varför växte 
dagens ortograf-
iska norm fram?  

Hur används orto-
grafisk variation i 
olika genrer, medier 
och skrivsitua-
tioner? 

Går vi mot större/ 
mindre frihet i 
stavningen? 

Exempel på 
nödvändig 
kunskap, rele-
vanta ämnen, 
begrepp etc. 

Avsaknad av 
gemensam norm, 
tryckerikonsten, 
stavningsdebat-
ten, dekorativ 
stavning, fram-
växt av norm-
källor. 

Ortografisk varia-
tion i olika slags 
texter, dagens 
normkällor. Dekora-
tiv stavning (person-
namn, informell 
skrift, graffiti). Etc. 

Samtida skriftbruk, 
attityder till ortograf-
iska normer, politiska 
värden i stavning. 

Frågor som 
kräver samspel 
mellan olika 
betraktelsesätt. 
 

Vilka kommunikativa värden och känslor kan det ligga i en 
speciell stavningsnorm och hur kan man förklara det? Bör vi 
ändra stavningsnormen, exempelvis i riktning mot mer ljud-
enlighet? Är det möjligt att reformera den ortografisk normen 
från politiska instanser? 

 

 Område: Flerspråkighet 
 Dåtidstolkning Samtidsförståelse Framtidsförväntan 
Exempel på 
relevanta fråge-
ställningar. 

Vilken roll har 
flerspråkiga 
miljöer spelat för 
svenskans 
förändring? 

Hur påverkas 
ordförrådet i 
svenskan av 
kontakten med 
andra språk idag? 

Hur kommer 
språksituationen att 
utvecklas i Sverige 
och vad betyder det 
för svenskan? 

Exempel på 
nödvändig 
kunskap, rele-
vanta ämnen, 
begrepp etc. 

Språken i det 
svenska riket 
under äldre tid, 
språk respektive 
dialekt, tal- och 
skriftspråk etc. 

Språklagstiftning. 
Minoritetsspråk. 
Andra stora språk. 
Språkkontakt. 
Storstadsvarieteter. 

Befolkningsutveck-
ling, migration, 
samhällsutveckling, 
språkstatus. 

Frågor som 
kräver samspel 
mellan olika 
betraktelsesätt. 

Kommer arabiska att bli ett minoritetsspråk i Sverige? Kan vi 
och bör vi ”rädda” dialekter som håller på att försvinna? Är 
flerspråkigheten i samhället ett hot mot svenskan? 

Figur 1. Två förslag på frågor och ämnesinnehåll för undervisning som 
syftar till att bidra till en utveckling av en historisk medvetenhet om 
språket 



Den språkhistoriska kunskapens värden 

164  

Avslutning 
Det finns naturligtvis ett egenvärde med språkhistorisk kunskap som inte 
behöver motiveras av någon särskild användbarhet eller nytta – för en 
humanist är detta självklart. Men nu gör språkhistorisk kunskap också nytta 
och är användbar, det är något jag vill hävda, och jag menar att det är helt 
nödvändigt att vi formulerar detta. Annars är risken stor att detta kunskaps-
område fortsätter att leva fördolt i undervisningens styrdokument som något 
underförstått. Här har jag argumenterat för att historiedidaktikens lins kan 
hjälpa oss att se och formulera ett sådant värde med språkhistoria. Inom den 
gängse ämnesdidaktiken för språkdelen inom svenskämnet, med dess starka 
orientering mot kommunikativa färdigheter, tappar språkhistoria annars lätt 
sin relevans, vilket förmodligen bidragit till tystnaden kring ämnesområdet. 
Med det historiedidaktiska synsättet aktualiseras andra tänkbara värden som 
utvecklar ”människors förståelse av sig själva som individer och samhälls-
varelser”, med en formulering lånad av Teleman (1991:32). I detta menar jag 
att språkhistoria har en väsentlig uppgift. 
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Referens som mönster 
Språkförändring och variation i Stockholms stads tänkeböcker 

Theresia Pettersson 

Inledning 
Denna artikel baserar sig på en del av min avhandlingsstudie i vilken jag 
undersöker språklig förändring och variation i Stockholms stads tänkeböcker 
under perioden 1476–1626. I detta bidrag presenterar och diskuterar jag dels 
en för undersökningen grundläggande indelning av materialet i diskurs-
nivåer, dels resultat från en delstudie i avhandlingen i vilken jag undersöker 
bruket av diskursreferens (jfr. Fox 1987).1 Materialet består av 700 ärenden 
(ca 76 000 ord) ur sju tänkeböcker från åren 1476–1626 (100 ärenden/år), 
som jag excerperat med cirka 25 års mellanrum. Materialet för delstudien 
om diskursreferens består av ett urval av materialet i stort, bestående av 191 
ärenden (ca 35 000 ord). I artikeln presenteras ett urval av resultaten från 
delstudien. 

I hansastäderna runt Östersjön fördes under medeltiden olika typer av 
stadsböcker, eller så kallade tänkeböcker. I dessa nedtecknade stadsskrivaren 
för staden viktiga uppgifter och beslut i en huvudsakligen kronologisk ord-
ning. Tänkeboken är följaktligen en samlingsskrift för såväl grova brottmål, 
som för förvaltningsärenden och ändrade skattevillkor. De svenska tänke-
böckerna bygger på mönster från det tyska rättsväsendet, likt mycket annat 
inom den svenska rättsapparaten (Gustafsson 2006). Protokollen varierar i 
sin språkliga karaktär, och böckerna rymmer allt från korta notiser med 
knapphändig information till omfattande och detaljerade rättegångsförhör i 
vilka olika aktörer får komma till tals. Ett utmärkande drag som tidigare 
omnämnts i beskrivningen av tänkeböckerna är den innehållsliga såväl som 
den språkliga heterogeniteten (Carlquist 2000:101, Moberg 1989:21). Text-
materialets heterogenitet kan ses som en direkt konsekvens av den inne-
hållsliga spännvidden. Att tänkebokstexterna från Stockholm i hög grad 
innehåller ett varierat språkbruk är inte unikt för dessa rådstuguprotokoll. 
Tidigare forskning visar att språklig heterogenitet snarare bör ses som ett 

                          
1 Med begreppet diskursreferens avses användningen av nominalfraser för att hänvisa till 
animata referenter i en diskurs. Diskurs syftar här till skriven text.  
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genredrag i domstolsprotokoll från medeltid och tidigmodern tid. Framför 
allt betonas den stilistiska spänningen mellan talspråkliga drag och skrift-
språklig formelbundenhet (jfr. Falk 2011:62–63, Grund, Kytö & Rissanen 
2004:146, Lönnroth 2007:181).  

En genomgång av tänkeboksmaterialet visar att variationen både är syn-
kron och diakron. Exempelvis innehåller brottmålen från senare delen av 
undersökningsperioden ofta utförliga beskrivningar av händelseförlopp – ett 
drag som sällan förekommer i de tidigare texterna. Mitt syfte med detta 
bidrag är att diskutera en sida av variationen utifrån ett funktionellt perspek-
tiv, nämligen den som har med diskursreferens att göra. Hypotesen är att 
variationen inte ligger i genren utan motiveras av olika diskursnivåer och 
deras funktionella sammanhang. Det som vid en första anblick kan uppfattas 
som heterogenitet tolkas här som mönster i språkanvändningen. Dessa 
mönster kan i sin tur kopplas till olika skikt (diskursnivåer) i texterna, och 
till texternas funktion som juridiska dokument. Studien har ett tydligt funk-
tionellt teoretiskt anslag. Ett grundantagande är att texterna ständigt görs 
ändamålsenliga utifrån sina syften, och att de förändringar som kan iakttas i 
språket kan härledas till den textuella praktiken såväl som till utomspråkliga 
faktorer i situationskontexten, såsom ändrade funktionella krav på det jurid-
iska skriftspråksbruket (jfr resonemang i Pettersson 1992:12–14, 19, se även 
Nord 2011:159). Fokus ligger på samspelet mellan situationskontext, text 
och grammatiska realiseringar (jfr Holmberg m.fl. 2011:9). I denna artikel 
diskuteras i huvudsak sambandet mellan textstruktur och lexikogrammatiska 
uttryck för referens. Hur realiseras diskursreferens grammatiskt och lexikalt i 
undersökningsmaterialet och hur kan de grammatiska och lexikala realiser-
ingarna kopplas till textstrukturen, här i form av diskursnivåer? Den rätts-
historiska kontextens betydelse berörs i denna artikel enbart summariskt. I 
korthet kan dock nämnas att omständigheter som ändrade bevisförhållanden 
i rättstillämpningen under 1500-talet och framväxten av en allt mer central-
iserad och byråkratiserad rättsapparat under 1600-talet, är exempel på exter-
na faktorer som tycks vara av stor betydelse för en förändrad skriftbruks-
praktik. 

Språklig variation: diskursnivåer 
Ett karaktäriserande drag i tänkebokstexterna är blandningen av talspråk och 
skriftspråk. Representationerna av tal i skrift är särskilt framträdande i ma-
terialet från senare delar av undersökningsperioden, och särskilt i de texter 
där någon form av partställning förelegat, se (1). 
 

 Der till swaradhe honn, at denne Abluna aldraförsth kom vthi hennes 
gatubodh och sadhe till henne; Mor vti idart hus står et skrinn fult medh 
guldh och sölfuer som länge hafuer ståt der föbårgat, jaa ähndå myckit 
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mere wäl till 2 hästelaβ: Wele i gifue migh någet för mit omak, så will iag 
taga det vp. (STb 1600) 

I denna analys ligger fokus på att försöka förklara den språkliga hetero-
geniteten funktionellt. Genom att analysera sambandet mellan lexiko-
grammatiska uttryck, textuell struktur och kontext avser jag kunna visa på 
systematiken i den språkliga variationen. För att analysera vilka språkliga 
förändringar som sker i texterna behövs en modell som fångar upp språket 
på olika nivåer i kommunikationen. En indelning av materialet i olika dis-
kursnivåer kan på ett illustrativt och metodiskt sätt ringa in de språkliga för-
ändringar som sker i rättspraktikens texter under perioden. 

Inom den historiska pragmatiken har man länge fokuserat på representa-
tioner av tal i skrift för att komma den dåtida muntliga praktiken så nära som 
möjligt. Bland andra diskuterar Peter Culpeter och Merja Kytö (2000) före-
komsten av olika kommunikativa lager i engelska texter, däribland domstols-
texter från tidigmodern tid. Deras mest centrala frågeställning berör för-
hållandet mellan språk och sändare/mottagare: “Perhaps a key issue for all 
our data might be couched as a question: Whose language is it and for whom 
is it intended?” (2000:174). Culpeter och Kytö menar att förekomsten av 
olika diskursiva nivåer (multiple discourse levels) är karaktäristiskt för all 
deras data, och utifrån sitt material skapar de en modell som på olika dis-
kursiva nivåer inbegriper skribent/talare, mottagare och text. Tydliga paral-
leller till Culpeter och Kytös resonemang finns hos Leech och Short (2007). 
Att tolka texten som representationer av olika diskurser förtydligar att text-
erna ofta bär på olika stilskikt. De olika nivåerna representerar i sig olika 
kommunikativa instanser med skilda syften såväl som skilda sändar- och 
mottagarrelationer. De olika diskursnivåerna rymmer alltså representationer 
av olika kommunikationssituationer. Utifrån tänkebokstexterna och den 
juridiska verksamheten i rådstugan med dess aktörer skulle en schematisk 
uppställning över olika diskursnivåer som realiseras i tänkebokstexterna 
kunna se ut som i figur 1. 

En diskursnivå omfattar relationen mellan en sändare, en text och en mot-
tagare. På diskursnivå 1 har stadsskrivaren producerat en skriven text A som 
är avsedd som ett juridiskt giltigt dokument med en huvudsaklig mottagar-
grupp bestående av juridiska nyckelroller (ex. kung, borgmästare och råd 
etc.). Som figur 1 visar kan text A innehålla flera inbäddade diskursnivåer, i 
modellen illustrerade som text B och text C. Text A bör alltså tolkas som en 
sammanställning över de muntliga fördragningar (text B) som utspelade sig 
mellan olika parter (talare A och mottagare A) i rådhusrätten. Text B utgörs 
alltså av de faktiska muntliga utsagorna av personer närvarande i rådhus-
rätten. Inom text B (och sedermera även text A) kan ytterligare en inbäddad 
text finnas, text C. I text C ryms utsagor som blir aktualiserade under rätte- 
  

 



Theresia Pettersson 

169 

DISKURS- 

NIVÅ 1 

   Text A    

 Skribent A 

(stadsskrivaren) 

 

      Läsare A 

   (ex. rådet, Svea hovrätt      

   (efter 1614)) 

 

 

DISKURS-

NIVÅ 2 

   Text B    

  Talare/skribent A 

 (ex. talare i rätten) 

 

     Mottagare A 

  (ex. rådet, skribenten,    

  andra aktörer i rätten) 

 

DISKURS-

NIVÅ 3 

   Text C    

   Talare/skribent B 

  (ex. talare utanför 

  rätten) 

    Mottagare B 

 (ex. talare A, aktörer  

 utanför rätten) 

Figur 1. Inbäddade diskursnivåer i STb (modell inspirerad av Leech och 
Short 2007 och Culpeter och Kytö 2000) 

gången i rådhusrätten, men som yttrats vid ett tidigare tillfälle i ett forum 
skiljt från den juridiska verksamheten i rätten.  

Det som figuren inte explicit ger uttryck för, men som är centralt, är att de 
tre diskursnivåerna skiljer sig åt i tid och rum. Text A är en skrivbords-
produkt som med stor förmodan tillkommit efter själva rättegången, den 
utspelar sig utanför rättssalen men har tydlig förankring i den juridiska 
verksamheten. Text B återgår på de händelser och de yttranden som utspelat 
sig i rättssalen, med avsikt att avspegla antingen samtida händelser och ytt-
randen eller dåtida, dvs. händelser eller yttranden som ägt rum eller yttrats 
innan sammankomsten i rättssalen (dvs. text C). Text C utspelar sig utanför 
rättssalen i en vardaglig kontext och i förfluten tid. Byte från en diskursnivå 
till en annan indikeras vanligen med någon typ av anföringsverb, se (2). 
 

 [NIVÅ 1] Der till swaradhe honn, [NIVÅ 2] at denne Abluna aldraförsth 
kom vthi hennes gatubodh och sadhe till henne; [NIVÅ 3] Mor vti idart 
hus står et skrinn fult medh guldh och sölfuer som länge hafuer ståt der 
föbårgat, jaa ähndå myckit mere wäl till 2 hästelaβ: Wele i gifue migh 
någet för mit omak, så will iag taga det vp. (STb 1600) 

Teoretiskt kan det finnas hur många diskursnivåer som helst, men analyser 
av avhandlingens hela materialkorpus visar att enbart tre diskursnivåer rea- 
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liseras i texterna. Det räcker för de nya kommunikativa behoven under per-
ioden. 

Analysen av förekomsten av diskursnivåer i materialet och sambandet 
mellan diskursnivåer och sakinnehåll som görs i avhandlingen visar alltså att 
det finns en tydlig koppling mellan ett ärendes juridiska innehåll och dis-
kursnivå, samt mellan tidsperiod och diskursnivå. Resultaten pekar entydigt 
mot en textstrukturell förskjutning över tid från diskursnivå 1 till diskursnivå 
2 och 3, vilket har som konsekvens att den enskildes röst med tiden ges mer 
plats. Förekomst av diskursnivå 3 är, med något undantag, dock förbehållet 
flerpartsmålen, särskilt mot senare delen av undersökningsperioden. I fler-
partsmålen kräver de kommunikativa behoven en komplex textuell struktur, 
ett behov som generellt sett inte finns i enpartsmålen. Diskursnivå 2 före-
kommer dock inom alla ärendekategorier. Förekomsten av ett mer påtagligt 
diskursnivåbruk som ökar i takt med att texterna blir allt mer omfångsrika 
kan alltså tolkas som en textuell strategi för att strukturera materialet, sam-
tidigt som det har en juridiskt betydelsefull funktion.  

Språklig variation: diskursreferens 
Diskursen påverkar valet av det språkliga uttrycket för att beskriva referent-
en.  Inom forskningen om diskursreferens har man aktualiserat en rad olika 
bakomliggande faktorer för att förklara bruket av referens i text (se ex. Ariel 
1990, Fox 1987, Gundel 2010, Ledin 1996). I denna presentation framhålls i 
synnerhet textuella, men i viss mån även kontextuella, faktorer som centrala 
i förståelsen för bruket av refererande uttryck i diskursen. I avhandlingen 
analyseras både animat och inanimat referens, men här fokuseras bruket av 
animat referens.  

I en kvantitativ analys har jag sorterat vilka olika nominalfrasformer som 
används för animata referenter i materialet. Dessa har även kopplats till 
faktorer som diskursnivå och juridiskt sakinnehåll. I den kvalitativa analysen 
utforskas faktorer i texten och i kontexten som kan antas vara avgörande för 
valet av refererande uttryck.2  

För att illustrera hur bruket av diskursreferens kan se ut ges i det följande 
ett exempel på ett ärende, se (3). Den valda texten är ett utdrag från ett fler-
partsmål (brottmål) från 1626 och handlar om borgaren Månns Anderssonn 
som begär att få veta vem han ska ställa till svars för sin dotters frånfälle.  
 

 Måns A[n]dersson cont[ra] D. Johan Bo[th]vidi. Sammaleedes kom för 
rettenn Månns Anderssonn, borgare uti Upsala, gifwandes tillkenna, att 
hann hafuer för någon tijdh sedann satt sinn dåtter i tiänst hoos h. k. m:tts 

                          
2 Analyserna omfattar de 191 ärenden som nämns i artikelns inledande skede. I artikeln ligger 
dock fokus på värden för 1476 och 1626.  
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hooffpredikannt d. Johann Bothvidi, huillken nu (: thet Guudh bättre :), 
där hoon stood på sitt arbete, är om halssenn kommenn och jämmerligenn 
dödh bleefuenn af een biälcka, som hennes huffwuudh i kraas 
sönderslaget hafuer, begäranndes weeta, hueem till hennes lift swara 
schall? Där till swarade Erich Erichssonn, kyrkewärdenn på S. mallm, 
som war fullmechtigh af d. Johan, att d. Johanns hustro befallte pigan 
bära barnet up i kyrckia uti lijkpredikann, efter hennes maatmooder war 
utgången att föllia ett lijk upp, och sedann badh hoon pigann gåå heem 
igen och achta husett. [---] (STb 1626) 

Bruket av refererande uttryck i texten varierar kraftigt. I texten finns både 
mer specifika omnämnanden i form av egennamn + attribut (ex. Månns 
Anderssonn, borgare uti Upsala och h. k. m:tts hooffpredikannt d. Johann 
Bothvidi) och lexikalt mer generella omnämnanden i form av substantiv och 
personliga pronomen (ex. barnet och hoon) för att uttrycka animat referens. 
Även den syntaktiska komplexiteten hos referensen varierar. Texten upp-
visar både exempel på referenser som utgörs av komplexa strukturer med ett 
flertal underordningar i form av attribut och attributiva bisatser (ex. sinn 
dåtter […], huillken nu (: thet Guudh bättre :), där hoon stood på sitt arbete, 
är om halssenn kommenn och jämmerligenn dödh bleefuenn af een biälcka, 
som hennes huffwuudh i kraas sönderslaget hafuer och Erich Erichssonn, 
kyrkewärdenn på S. mallm, som war fullmechtigh af d. Johan), och på re-
ferenser med en betydligt enklare syntax (ex. d. Johanns hustro och honom). 
De syntaktiskt sett enklare uttrycken är även de vanligaste. Särskilt frekvent 
är bruket av tredje persons personligt pronomen.  

Nominalfraserna som uppbär referensen är följaktligen antingen relativt 
komplexa med flera attribut eller enklare, med enbart huvudord eller ett 
huvudord + attribut. Analysen av fördelningen av uttryck för referens i hela 
undersökningsmaterialet visar att egennamn och personliga pronomen är de 
vanligaste sätten att språkligt referera till en animat referent. Relativt sett är 
egennamn det prefererade valet i texterna från början och mitten av per-
ioden, medan bruket av personligt pronomen är vanligare i texterna från 
slutet av perioden. Det med tiden ökade bruket av personliga pronomen kan 
antas bero på att texterna inom den juridiska praktiken med tiden blir allt 
mer utförliga och specifika.  

Fram till 1600-talet används attribut särskilt tillsammans med egennamn. 
Det är överlag vanligare att konstruktioner med substantiv eller namn som 
huvudord innehåller attribut (ex. hustrv Malinn), än att de inte gör det (ex. 
Malinn), se tabell 1. Attributet, vanligen i form av ett possessivattribut, an-
vänds följaktligen ofta för att uttrycka en mer specifik referens. Även före-
komsten av mer syntaktiskt komplexa attribut, som attributiva bisatser och 
participattribut, skiljer sig åt beroende på typen av ärende. Behovet av att 
diversifiera informationen om enskilda referenter tycks med tiden vara större 
inom partsärenden, i synnerhet brottmål, än inom andra ärendetyper. Detta 
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kommunikativa behov leder till ett upptagande av en mer komplex nominal-
frassyntax inom genren. Variationen i bruket av mer eller mindre komplexa 
attribut i materialet kan således tydligt kopplas till ett ärendes juridiska inne-
håll.  

Vissa resultat är mer förväntade än andra. Bland annat visar analysen att 
det första omnämnandet av en referent i regel är mer innehållsligt specifikt 
och syntaktiskt komplext än de övriga omnämnandena. När en referent en 
gång etablerats i diskursen görs enklare lexikogrammatiska val för att refe-
rera till densamme (ex. h. k. m:tts hooffpredikannt d. Johann Bothvidi – d. 
Johan – hann). Om man ser till diakrona förändringar i bruket av diskurs-
referens kan resultaten mycket kortfattat sammanfattas som två parallella 
processer. Samtidigt som sättet att referera till en animat person blir mer 
sammanhållet, blir det även mer diversifierat. Eller annorlunda uttryckt, 
samtidigt som en typ av förenkling sker, genom ett ökat bruk av pronomen, 
ökar bruket av mer frassyntaktiskt komplicerade nominalfraser.  

När man ser närmare på texterna finnar man att olika mönster för bruk av 
refererande uttryck faller ut i olika typer av ärendekategorier. För att pröva 
huruvida ärendekategori har någon inverkan på hur referenten omnämns i 
materialet har jag alltså jämfört fördelningen av språkliga uttryck för refe-
rens i de olika ärendekategorierna. I exempel (4) och (5) illustreras hur två 
centrala deltagare refereras till i två separata ärenden. Det första är ett en-
partsmål från 1626 och det andra är ett flerpartsmål, båda från 1626.  
 

 Oloff Erichssonn rådman – bemeltte fullmechtigh – bemellte fullmechtigh 
– offtbemellte fullmechtigh.  

 [H]ans Ewertz tyff – een såldatt ben:d Hanns Efuertz huillkenn hafuer 
waret medh denn unge drängen Thor ben:d, som för någre dagar sedann 
bleeff uphängder – hann – honom – hann – Hann – Honom – hann – hann 
– han – han – han – mästermann här i stadenn.  

För flerpartsmålet realiseras andra språkliga uttryck för referens än för en-
partsmålet. Tydligast är det övervägande bruket av tredje persons pronomen, 
bruket av en mycket specifik och fraskomplex referens och avsaknaden av 
specifikt juridiska omnämnanden (ex. bemellte fullmäktig). Liknade resultat 
faller ut vid en uppdelning och jämförelse av hela materialkorpusen. I tabell 
1 redovisas en del av resultaten.  

Tabellen visar bland annat att flerpartsmål i 1626 års tänkebok innehåller 
en betydligt högre andel personliga pronomen (54,2 %) än enpartsmål från 
samma år (10,1 %), medan förekomsten av appellativa substantiv och egen-
namn tvärtom är mer frekvent i enpartmålen såväl 1476 som 1626. En slut-
sats är att juridiskt innehåll förefaller ha betydelse för de språkliga realiser-
ingarna av diskursreferens. Analyserna visar bl.a. att en referents släktför-
hållanden är tämligen ointressanta när personen ifråga är av manligt kön och  
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Tabell 1. Relativ fördelning av nominalfraser för animat referens i 
enpartsmål och flerpartsmål från en tidig och en sen tidsperiod 

 Personliga 
pronomen 

Appellativa 
substantiv 

Egennamn  

 HO HO+ 
attr. 

s:a HO HO+
attr.

s:a HO HO+
attr.

s:a N 

Enpartsmål (här Inregistreringsärenden) 

1476 7,7 – 7,7 3,8 11,5 15,3 13,5 63,5 77 52 

1626 8,4 1,7 10,1 7,5 32,5  40 5,8 44,2 50 120 

Flerpartsmål (här Brottmål) 

1476 44,7 5,3   50 5,3 5,3 10,6 15,8 26,3 42,1 38 

1626 53,6 0,6 54,2 13,4 7 20,4 18,2 7,3 25,5 644 

inblandad i ett brottmål – information som däremot är mycket central för en 
kvinna som ska sälja en fastighet. 

Den kvantitativa analysen av uttryck för diskursreferens och diskursnivå 
visar att det i texterna finns tydliga samband mellan lexikogrammatisk rea-
lisering (diskursreferens) och textstruktur (diskursnivå). Sambanden är så 
pass tydliga att det blir motiverat att tala om mönster för språkanvändningen. 
I tabell 2 presenteras de kvantitativa resultaten från excerperingsåren 1476 
och 1626.  

Tabell 2. Relativ fördelning av nominalfraser för animat referens i 
diskursnivåer från en tidig och en sen tidsperiod (D1 = diskursnivå 1 osv.) 

 Personliga 
pronomen 

Appellativa  
substantiv 

Egennamn  

 HO s:a HO HO+ 
attr. 

s:a HO HO+
attr. 

s:a N 

1476 Tot. 106 

D1 14,8 14,8 11,2 5,6 16,8 19,6 17,8 37,8 74 

D2 14,9 14,9 3,7 0,9 4,6 2,8 4,7 7,5 32 

D3 – – – – – – – – – 

1626 Tot. 599 

D1 5,5 5,5 2,8 6,3 9,1 18,7 7,2 25,9 177 

D2 35,7 35,7 7,3   5 12,3 11,9 3,8 15,7 361 

D3 4,3 4,3 0,7 0,5 1,2 1,7 – 1,7 46 
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Tabellen visar exempelvis att det finns en tydlig koppling mellan dis-
kursnivå 1 och bruket av egennamn och uttryck med attribut. En genomgång 
av samtliga excerperingsår visar även på ett tydligt samband mellan diskurs-
nivå 2 och bruket av personliga pronomen. Ett annat intressant resultat är att 
fördelningen av de lexikogrammatiska uttrycken för diskursreferens på-
verkas av den textstrukturella förskjutning från diskursnivå 1 till diskursnivå 
2 som sker under perioden. I synnerhet tycks andelen personliga pronomen 
och appellativa substantiv utan attribut inom diskursnivå 2 gynnas av denna 
textstrukturella förskjutning.  

Slutsatser 
I och med att verksamheten ändras, ändras också verksamhetens texter. De 
rättsliga texter som står i fokus i denna undersökning blir bl.a. längre och tar 
fler textuella strategier i anspråk. Bruk av fler diskursnivåer är en sådan 
strategi. Detta påverkar även bruket av lexikogrammatiska resurser, och hur 
olika diskursnivåer i viss mån utnyttjar olika språkliga resurser för att ut-
trycka referens. Resultaten visar att de olika diskursreferentiella mönster 
som realiseras i texterna tydligt kan kopplas till textstruktur och situations-
kontext. Inom den systemisk-funktionella grammatiken används register-
begreppet för att tolka språklig variation funktionellt, och de språkliga varia-
tioner denna studie påvisar kan alltså ses som olika funktionella varieteter, 
dvs. olika register (jfr. Halliday & Matthiessen 2004:27, Holmberg m.fl. 
2011:9, 14–15, Nord 2011:158).  

Att analysera uttryck för diskursreferens är på ett sätt en analys av den 
dåtida människans blick på vad som anses vara relevant information inom 
den rättsliga praktiken. Analysen av diskursreferens pekar mycket tydligt 
mot vad som är av rättslig vikt att precisera och vad som kanske inte är lika 
viktigt, samt hur detta förändras under perioden, både innehållsligt och 
språkligt. Resultaten visar hur det juridiska sakinnehållet tycks påverka 
distributionen av språkliga uttryck för referens – bruk av pronomen gynnas 
särdeles i de mer narrativa brottmålsbeskrivningarna, medan bruk av egen-
namn med komplexa släktskapsattribut gynnas inom enpartsärenden som 
fastighetsöverlåtelser. Den lexikogrammatiska variationen i texterna kan allt-
så tolkas som funktionellt motiverad utifrån förändringar i den textuella så-
väl som den situationella praktiken.  

Slutligen bör även skriftens ökade betydelse inom samhället i allmänhet, 
och den centrala administrationen i synnerhet nämnas (jfr Larsson 2003, 
Nedkvitne 2004). Den skrivna texten blir ett allt mer oumbärligt institu-
tionellt verktyg inom rättspraktiken. Analysen av diskursreferens visar kan-
ske framför allt hur en ökad språklig precision i skrift växer fram som ett 
juridiskt språkbruksideal under tidigmodern tid. 
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Fyra syntaktiska novationer i älvdalska 

Henrik Rosenkvist 

1. Inledning 
I älvdalska, som talas av ungefär 2 500 personer i den södra delen av Älv-
dalens kommun, finns ett stort antal syntaktiska konstruktioner som saknas i 
det svenska standardspråket.* 

I den här korta artikeln diskuterar jag dock fyra älvdalska konstruktioner 
som också tycks kunna beläggas i fornsvenska eller i modern svenska (eller i 
båda varieteterna). Det rör sig om referentiella nollsubjekt, hjälpverbet edde, 
negationsdubblering och subjektsdubblering. Enligt gängse sätt att se på 
dialekt- och språkförändring bör dessa fyra älvdalska konstruktioner alltså 
vara arkaismer, eller paralleller till de svenska konstruktionerna. Jag ska 
emellertid argumentera för att en djupare analys, som fokuserar på konstruk-
tionernas språkliga särdrag mer i detalj, visar att samtliga snarare bör klassi-
ficeras som syntaktiska novationer. De fyra språkdragen har alltså uppstått i 
älvdalska. 

Av utrymmesskäl är det inte möjligt att presentera de fyra syntaktiska 
konstruktionerna utförligt här. Mer ingående beskrivningar och analyser 
finns i Garbacz (2010), Rosenkvist (2010, 2011), Steensland (2010), Åker-
berg (2012) och Garbacz & Johannessen (under arbete). 

I fyra på varandra följande avsnitt (avsnitt 2–5) går jag igenom de fyra 
konstruktionerna, varpå en summerande diskussion i avsnitt 6 avslutar artik-
eln. 

De älvdalska exemplen skrivs enligt den modell som föreslås av Steens-
land (2010:10 ff.), som reglerar hur man återger apokope, långstavighet, 
nasalering och andra mer framträdande älvdalska språkdrag i skrift.  

                          
* Jag tackar Lars Steensland och två anonyma bedömare för konstruktiva kommentarer på en 
tidigare version av denna artikel. Återstående brister beror enbart på mina egna tillkortakom-
manden. 
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2. Referentiella nollsubjekt 
I såväl fornsvenska (se exempel i 1) som älvdalska (exempel i 2 och 3) kan 
referentiella subjekt utelämnas (Håkansson 2008, Rosenkvist 2010, 2011, 
Åkerberg 2012:302 ff.).  
 

(1) Þær uar i klæþum uafþer ok i uaggu lagþer 

 ’Där blev [han] lindad i kläder och lagd i vagga’ (Håkansson 2008:76) 

(2) Mienum ulið fårå nų. 

 ’[Vi] tycker [att] [ni] ska åka nu.’ 

(3) Mienið ulum fårå nų. 

 ’[Ni] tycker [att] [vi] ska åka nu.’ 

Det ligger givetvis nära till hands att anta att nollsubjekten i älvdalska är en 
rest från fornsvenskan. Men det finns ett stort antal språkliga egenskaper 
som skiljer dessa två konstruktioner från varandra: i älvdalska kan enbart 
wįð och ið (’vi’ och ’ni’) utelämnas, medan alla subjekt tycks kunna ute-
lämnas i fornsvenska. Nollsubjekt i tredje person är dock vanligast. Håkans-
son (2008:103) visar att inte mindre än 92 % av de fornsvenska noll-
subjekten refererar till tredje person singular eller plural. Vidare samman-
hänger den älvdalska subjektsutelämningen tydligt med verbkongruensen – 
formerna för 1 pl och 2pl (-um och -ið) är distinkta – medan något sådant 
samband inte finns i fornsvenska (Håkansson 2008:133).  

En annan viktig skillnad är att nollsubjekten nästan enbart uppträder i 
huvudsatser i fornsvenska, en distributionsskillnad som inte gäller älvdalska, 
där nollsubjekten förekommer i alla satser. Dessutom är det mycket ovanligt 
med nollsubjekt i fornsvenska. Håkansson (2008:99) redovisar att det bara 
fanns 1,4 nollsubjekt per 1 000 ord i hans material. I älvdalska är emellertid 
det omärkta alternativet att inte uttala wįð och ið. I en älvdalsk korpus med 
talspråksmaterial från 2009 (se Garbacz & Johannessen under arbete) ute-
lämnades till exempel 84 % av alla wįð. Siffran gäller enbart subjekt som det 
är möjligt att utelämna; wįð kan inte utelämnas från positioner efter det finita 
verbet (se Rosenkvist 2010:241). Eftersom ett uttalat wįð kan fungera som 
en markör för emfas eller kontrast är det möjligt att de 16 % som inte har 
utelämnats delvis har denna pragmatiska funktion. Detta för in på ytterligare 
en skillnad mot fornsvenska, där det inte tycks föreligga någon sådan 
pragmatiskt betingad skillnad mellan uttalade och icke uttalade subjekts-
pronomen. 

Sammanfattningsvis föreligger det alltså minst fem påtagliga språkdrag 
som skiljer nollsubjekten i fornsvenska och i älvdalska från varandra: rela-
tion till verbböjning, distribution (huvudsats/bisats), personreferens, frekvens 
och pragmatisk betydelse. Den som ser fenomenet i älvdalska som en arka-
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ism, vilket som sagt är en rimlig hypotes om man inte går djupare in på 
subjektsutelämningen, måste förklara hur dessa skillnader har uppstått.  

Björklund (1956:98–107) menar i stället att åtminstone utelämning av ið 
är en syntaktisk novation, som har möjliggjorts genom det fonetiska sam-
manfallet med verbändelsen för 2pl (-ið), och liknande förklaringsmodeller 
förs fram av till exempel Fuß (2004, 2005:162 ff., 2011) när det gäller 
nollsubjekten i bland annat bayerska. Rosenkvist (2010, 2012) menar att 
också utelämning av wįð är en novation, som kan ha orsakats av en sam-
manblandning av imperativa och indikativa satser – i båda dessa fall är verb-
ändelsen för 1pl nämligen densamma (-um). Denna förklaring ger också en 
ledtråd till varför wįð kräver en position framför det finita verbet för att kun-
na utelämnas – detsamma gäller ju det utelämnade subjektet i imperativ-
satser. Satser som *Nu hämta smöret! är direkt ogrammatiska i alla samtida 
germanska språk, och tydliga exempel på en sådan konstruktion tycks också 
saknas i fornsvenska. Restriktionen på utelämning av wįð i indikativa satser 
skulle då vara ett syntaktiskt arv från imperativsatsen, omanalysens utgångs-
punkt. 

3. Hjälpverbet edde 
I fornsvenska förekommer verbet edha bland annat i Erikskrönikan, både i 
infinitiv form och i preteritum (se exempel 4 och 5). 
 

(4) tha took konung birger illa at edha  

 ’Då började kung Birger känna sig illa till mods’ 

(5) Han war ther skutin i häl. Thet edde hertoganom ekke wäl.  

 ’Han blev ihjälskjuten där. Det misshagade hertigarna.’ 

Söderwall (1884–1918, I:216) anger att verbet är opersonligt, att det före-
kommer med dativt (eller ackusativt) subjekt, och att det har betydelser som 
’kännas, lika, vara till lags’. Ursprunget till edha är enligt Tamm (1885:342; 
se också Rydqvist 1883:87) ett verb *era, besläktat med det isländska eira, 
som alltså har utvecklats till edha i fornsvenska. I sin tur är edde ”väl bildadt 
efter analogi”, menar Tamm (som kanske väntade sig dåtidsformen edhadi). 
Verbet nämns inte av SAOB, och tycks alltså ha fallit ur bruk redan under 
fornsvensk tid. 

Det älvdalska edde är enligt Steensland (2010:286) och Åkerberg (2012: 
282 f.) ett konjunktivbildande hjälpverb som uttrycker tänkta förhållanden i 
nutid. För dåtid används edd að (se exempel i 6 och 7; exemplen är tagna 
från Åkerberg 2012:282). Ursprunget till að, som inte kan översättas till 
svenska, är obekant. 
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(6) Um eddum byggt i Skåne, eddum wįð naug int dalskað að krippum. 

 ’Om [vi] bodde i Skåne skulle vi nog inte tala älvdalska med barnen.’ 

(7) Um du edd að molað stugų edd eð að gaið littera yr aut on. 

 ’Om du hade målat stugan hade det gått lättare att hyra ut den.’ 

Översättningarna av exempel (6) och (7) indikerar att edde och edd að har 
tydliga och enkla motsvarigheter i svenska, men mitt intryck är att saken är 
betydligt mer komplicerad än så. Några exempel från den älvdalska talesätts-
samlingen på Lars Steenslands hemsida (Steensland 2013) tyder på att edde 
ibland ska översättas med skulle, vilket visas i (8) och (9) (såväl exemplen 
som översättningarna är från Steensland 2013). 
 

(8) Eð sir aut sos Rymmą edd að gaið jär. 

 ’Det ser ut som om Rymman (Rymån) skulle ha gått fram här.’ 

(9) Ig edd it nyttað sjǫ an gainum sju ruogard. 

 ’Jag skulle inte vilja se honom genom sju gärdsgårdar.’ 

Någon mer omfattande undersökning av det älvdalska edde och edd að, och 
hur verbet samverkar med till exempel adde ('hade') har ännu inte gjorts.1 

Den formmässiga likheten mellan edde i fornsvenska och i älvdalska indi-
kerar alltså att verbet har överlevt i älvdalska, och att det således är en arka-
ism. Å andra sidan är det enbart formen som stämmer överens – betydelsen 
och den syntaktiska funktionen (huvudverb/hjälpverb) skiljer de två verben 
från varandra. De två senare faktorerna pekar i stället mot att det älvdalska 
edde ofta påminner om hade, som i svenska ofta används för att markera ett 
hypotetiskt förhållande (som översättningen av exempel 7 visar). 

I tyska markeras preteritum konjunktiv ibland med omljudda former (ich 
war – ich wäre, ich hatte – ich hätte), men det mönstret är inte vanligt på 
skandinavisk botten. Dørum (2000; se också Eide 2011) diskuterar dock 
olika bildningsmönster för preteritum konjunktiv i varieteter av norska, och 
visar att det norska hafa uppträder som hedde eller hædde på flera ställen i 
Norge: Hardanger, Telemark, Seterdalen och Romerike. Han gör emellertid 
följande anmärkning:  

Det som er mest bemerkelsesverdig, er att det finnes svært få sikre opplys-
ninger om former på lang /æ:/, som en burde kunne forvente for PK [pre-
teritum konjunktiv] av vera og bera, og på kort åpen /ę/ eller /æ/, som en 
burde finne i PK av hava. (Dørum 2000:150).  

                          
1 En anonym bedömare uppmanar mig att ”klargöra när edde används”, men det tör vara en 
tämligen omfattande forskningsuppgift som inte ryms inom ramarna för denna artikel. Dess-
utom framgår min poäng, nämligen att edde inte har uppstått ur det fornsvenska edha, utan 
någon djupare undersökning av edde. 
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De få exemplen på hedde/hædde förklarar Dørum som kvarlevor av en i-
omljudd form av hafði, nämligen den fornnorska supinumformen hefði (i 
fornsvenska saknas sådana former, se Söderwall 1884–1918, I:471). I de om-
råden där hedde används för att uttrycka hypotetiska förhållanden har näm-
ligen supinumformer med tiden kommit i bruk också för att uttrycka denna 
betydelse.  

Ringmar (2005) visar att älvdalska uppvisar både östskandinaviska och 
västskandinaviska språkdrag, och det älvdalska edde torde vara ytterligare en 
indikation på att älvdalskan har påverkats från väster.  

Utvecklingen från det fornnordiska hafði till det älvdalska edde kan alltså 
ha skett som i (10). 
 

(10) hafði > hefði > hedde > edde 

Skillnaderna mellan hade och edde beror alltså på i-omljud och h-bortfall 
(det senare har ju drabbat alla /h/-inledda ord i älvdalska), två ljudföränd-
ringar som i det här fallet har påverkat älvdalskan, men inte svenskan. 

Dessutom har edde utvecklats till ett självständigt älvdalskt hjälpverb som 
anger ett hypotetiskt förhållande, och ett kontrafaktiskt förhållande i dåtid i 
kombination med að. Det går dock inte att spåra denna utveckling, på grund 
av bristen på älvdalska texter från äldre tid. 

Trots att edde har en direkt parallell i fornsvenskan (se exempel 5) talar 
alltså allt för att det älvdalska verbet inte är relaterat till detta verb, utan att 
det snarare är en novation, som till formen påminner om hedde i vissa norska 
dialekter, och som ur syntaktisk synpunkt är ett specifikt älvdalskt hjälpverb. 

4. Negationsdubblering 
I såväl svenska som älvdalska kan en sats innehålla flera negationer (se SAG 
4:201 f., 451 ff., Levander 1909:111, Garbacz 2010:85–89, Åkerberg 2012: 
327). 

(11) Inte ska vi köpa en ny bil, inte. 

(12) Ig wet fel it eð, itşä.  

 ’Jag vet väl inte det, inte.’ 

I båda dessa fall uttrycker de två negationerna tillsammans en semantisk 
negering – satsens proposition negeras alltså. I båda exemplen står en av 
negationerna i ett finalt annex, alltså utanför den inre satsen. I svenska tar två 
negationer ut varandra, om båda är placerade så att de tillhör den inre satsen, 
och satsen blir då alltså inte semantiskt negerad (se exempel 13). 
 

(13) Jag har inte sett ingen. (≈ ’Jag har sett någon.’) 
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Också i älvdalska kan man givetvis kombinera negationer så som i (13), men 
den semantiska effekten blir inte densamma som i svenska. De älvdalska 
negationerna eliminerar inte varandra, utan två (eller fler) negationer i den 
inre satsen uttrycker tillsammans en semantisk negering (för en mer detalj-
erad beskrivning, se Garbacz 2010:85–89). 
 

(14) Ig ar int si’tt inggan. 

          ’Jag har inte sett ingen’ (≈ ’Jag har inte sett någon’) 

(15) Itşä ir dǫ int ig jälåk ǫ inggan. (Levander 1909:111) 

 ’Inte är då inte jag arg på ingen’ (≈ ’Jag är inte arg på någon’) 

Baker (1970) introducerade termen negative concord för detta fenomen (se 
Giannakidou 2005 för en introduktion till negative concord); här använder 
jag den svenska termen negationsharmoni. I fornsvenska saknas negations-
harmoni, av allt att döma,2 och i de nutida skandinaviska språken är feno-
menet mycket sällsynt (Garbacz 2010:86 nämner att det möjligen också kan 
finnas i vissa danska och finlandssvenska dialekter). Det finns emellertid 
flera germanska språkvarieteter som tillåter negationsharmoni, som till ex-
empel västflamländska, bayerska, jiddisch och afrikaans. Weiß (1999) antar 
att negationsharmoni förekom i tidigare stadier av de germanska språken, 
men i de germanska språk som har blivit standardiserade har språkdraget 
rensats ut på ett tidigt stadium, i likhet med flera andra dubbleringskonstruk-
tioner. Det är alltså visserligen möjligt att negationsharmoni i älvdalska är ett 
arv från äldre germansk tid, men eftersom konstruktionen saknas i forn-
svenska är denna förklaring mindre trolig. I stället får man med Garbacz 
(2010:88) anta att ”[n]egative concord seems to be an Övdalian innovation 
[…]”.  

5. Subjektsdubblering 
Engdahl (2003) diskuterar subjektsdubblering i modern svenska, med ut-
gångspunkt i satser som (16). 
 

(16) Jari har också han slutat röka. 

I exemplet (16) dubbleras subjektet Jari av han i satsens mittfält. Det dubb-
lerande ledet måste i svenska vara betonat, och konstruktionens funktion är 
att understryka jämförelsen med en tidigare introducerad konstituent. Det 
fokuserande adverbialet också visar, menar Engdahl (2003), att subjektet 

                          
2 Enligt Lars-Olof Delsing (personlig kommunikation) finns det ett enda möjligt belägg i de 
fornsvenska texterna. 
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relateras till en tidigare nämnd person (i det här fallet). Den här typen av 
fokuserande subjektsdubblering är inte belagd i fornsvenska. 

Också i älvdalska (se Levander 1909:109, Rosenkvist 2007, under arbete) 
förekommer subjektsdubblering (exempel 17). Konstruktionen påminner om 
den svenska, i det att det dubblerande ledet måste föregås av ett adverbial. I 
älvdalska är det emellertid främst adverbialen sakta (’faktiskt’, ’allt’, ’allt-
så’), fel (’väl’) och kanenda (’minsann’) som uppträder i denna position, och 
alla dessa adverbial uttrycker talarattityd (se SAG 4:101 ff.). 
 

(17) Puostkalln ir sakt an duktin dalska. 

 ’Brevbäraren är faktiskt han duktig på att tala älvdalska.’ 

Adverbialet bildar i älvdalska inte en konstituent med det dubblerande ledet, 
vilket är fallet i svenska – man kan ju säga Också han somnade, till exempel, 
men inte *Sakt an ir duktin. Vidare kan alla typer av subjekt dubbleras i den 
älvdalska konstruktionen, men inte i den svenska (se exempel 18–23). Ex-
pletiva subjekt kan exempelvis inte dubbleras på svenska. 
 

(18) Eð far sakt eð raingen nų. 

 ’Det börjar faktiskt regna nu.’ 

(19) *Det börjar också det regna nu. 

(20) Eð såt sakt eð ien rakk ǫ gardem mes ig kam iem. 

 ’Det satt faktiskt det en hund på gården när jag kom hem.’ 

(21) *Det satt också det en hund på gården när jag kom hem. 

(22) Eð war sakt eð armlit an belld it kumå. 

 ’Det var faktiskt det tråkigt [att] han inte kunde komma.’ 

(23) *Det var också det tråkigt att han inte kunde komma. 

Möjligheten att dubblera expletiva subjekt i älvdalska visar att konstruk-
tionens pragmatiska innebörd inte är att lägga fokus på subjektet, och dess-
utom är de älvdalska dubblerande leden inte betonade (det gäller alla typer 
av dubblerande led). I stället tycks den älvdalska subjektsdubbleringen 
understryka att satsens proposition mot förmodan är sann – det rör sig alltså 
om ett sätt att uttrycka verumfokus eller, som det också kallas, polaritets-
fokus (se Höhle 1988, Creswell 2000, Wilder 2011). Detta framgår tydligt av 
autentiska exempel på subjektsdubblering (som exempel 24). Exemplet är 
hämtat från en berättelse om hur det gick till när den älvdalska barnboken 
Elin, Elvira og yönse kom till (Andersson 2008). 
 

(24) Ien dag råkeð ig I. W. Ig wet ǫ ir uvliuo’tt duktin rit og mǫl so ig spuord  

 enner um ǫ edd tykkt um dşärå bilder attrað noð ig add skrievt. Ǫ war  

 sakt ǫ wilað dşärå eð. 
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 ’En dag träffade jag I. W. Jag vet [att] hon är väldigt duktig [på att] rita 
och  

 måla så jag frågade henne om hon skulle tycka om [att] göra bilder till 
något  

 som jag hade skrivit. Hon var faktiskt villig [att] göra det.’ 

Subjektsdubbleringen i den korta texten kan här inte tolkas som ett sätt att 
kontrastera subjektet mot ett annat subjekt i diskurskontexten, eftersom det 
inte finns något annat tidigare nämnt relevant subjekt. Exempel av denna typ 
och inte minst de älvdalsktalandes egna bedömningar av konstruktionen (se 
Rosenkvist under arbete) visar alltså att den älvdalska subjektsdubbleringen 
har en helt annan pragmatisk funktion än den svenska subjektsdubbleringen. 
För att uttrycka motsvarande betydelse på svenska måste man betona det 
finita verbet i den sats där subjektsdubbleringen förekommer – i exemplet 
ovan får man alltså säga Hon VAR faktiskt villig att göra det.  

Subjektsdubblering har alltså olika pragmatiska funktioner i svenska och 
älvdalska, och eftersom det också finns syntaktiska skillnader (varav jag 
nämnt en del ovan) är det därför rimligt att betrakta den älvdalska subjekts-
dubbleringskonstruktionen som en novation.  

6. Avslutning 
De fyra älvdalska språkdrag som jag har diskuterat här förekommer alla ock-
så i antingen fornsvenska eller i modern svenska. Den första språkhistoriska 
hypotesen är därför att anta att de har sitt ursprung i fornsvenska. Situationen 
illustreras i tabell 1. 

Tabell 1. De fyra språkdragen i olika språkvarieteter. 

 fornsvenska modern 
svenska 

älvdalska status 

referentiella 
nollsubjekt 

+ - + arkaism? 

verbet edde + - + arkaism? 

Negations-
dubblering 

- + + parallella 
konstruk-
tioner? 

Subjekts-
dubblering 

- + + parallella 
konstruk-
tioner? 

När det gäller referentiella nollsubjekt och verbet edde kan man anta att 
de älvdalska konstruktionerna är arkaismer (i förhållande till modern sven-
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ska), medan negations- och subjektsdubblering i modern svenska och i 
älvdalska tycks vara parallella konstruktioner, möjligen med ett gemensamt 
fornsvenskt ursprung. Att det saknas fornsvenska belägg skulle kunna för-
klaras med att båda konstruktionerna främst förekom i den talade forn-
svenskan.  

I den här artikeln har jag dock visat att när man analyserar dessa kon-
struktioner närmare så finner man att de älvdalska konstruktionerna å ena 
sidan och de föregivna motsvarande konstruktionerna i fornsvenska och 
modern svenska å den andra enbart uppvisar ytliga likheter. Det finns på-
tagliga syntaktiska, semantiska och pragmatiska skillnader i samtliga fall, 
och därför är den rimligaste förklaringen att det undantagslöst rör sig om 
älvdalska novationer. När det gäller syntaktiska konstruktioner kan man allt-
så inte regelmässigt utgå från formella likheter mellan två språkdrag i olika 
språkvarieteter i diskussionen om språkdragens inbördes relation och ur-
sprung, utan det krävs djupare analyser för att reda ut om en gemensam ut-
veckling faktiskt ligger bakom likheterna, eller om de ytliga likheterna är ett 
språkhistoriskt villospår. 

Givetvis är det fullt möjligt, eller till och med sannolikt, att de språkdrag 
som diskuterats här tidigare har varit spridda över större områden i Ovan-
siljan, och därför är det kanske inte i Älvdalen som novationerna har uppstått 
– men bristen på icke-standardspråkligt språkhistoriskt material gör att vi 
inte kan spåra novationerna i detalj, och i dagsläget tycks dessa konstruk-
tioner vara mest levande just i älvdalskan. 

Det är vidare intressant att notera att tre av de konstruktioner som disku-
terats ovan också återfinns i flera andra germanska ostandardiserade språk-
varieteter, men inte i standardspråken. Till exempel finns referentiella noll-
subjekt av älvdalsk typ och negationsharmoni i bayerska (Weiß 1999) medan 
de båda typer av subjektsdubblering som diskuteras i avsnitt 5 finns i olika 
nederländska dialekter (Barbiers m.fl. 2008). Fischer (2007:37–43) under-
stryker att det finns ett tydligt samband mellan språkstandardisering och 
vissa syntaktiska fenomen, och visar hur resumptiva pronomen har för-
svunnit från till exempel standardengelska i takt med att språket har regler-
ats. Ett standardiserat riksspråk bör alltså ses som en artificiell kultur-
produkt, och också när det gäller syntaktiska fenomen är därför dialekter och 
andra ostandardiserade språkvarieteter att föredra för den som vill studera ett 
naturligt språk (Axel & Weiß 2010, Rosenkvist 2012). En paradox som varje 
språkhistoriker måste hantera är således att de språk som är bäst lämpade 
som studieobjekt är de språk som är sämst dokumenterade. För älvdalskans 
del kan detta innebära att den standardisering som tycks vara nödvändig för 
att säkra språkets överlevnad samtidigt kan resultera i att variationen min-
skar och att flera från svensk synpunkt exotiska språkdrag försvinner. 

 



Henrik Rosenkvist 

185 

Litteratur 
Andersson, Pell Birgitta 2008. Elin, Elvira og yönse. Ulum Dalska. 34. S. 5. 
Axel, Katrin & Helmut Weiß, Helmut 2010. What changed where? A plea for the re-

evaluation of dialectal evidence. I: A. Breitbarth, C. Lucas, S. Watts & D. Willis 
(red.) Continuity and Change in Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Ben-
jamins. S. 13–34. 

Baker, C.L. 1970. Double negatives. Linguistic Inquiry 1. S. 169–186. 
Barbiers, Sjef, Olaf Koeneman, Marika Lekakou & Margreeet van der Ham 2008. 

Microvariation in Syntactic Doubling. Bingley: Emerald House. 
Björklund, Stig 1956. Älvdalsmålet i Andreas Johannis Prytz’ Comoedia om konung 

Gustaf then första 1622. Stockholm. 
Creswell, Cassandre 2000. The discourse function of verum focus in Wh-questions. 

I: M. Hirotani (red.) Proceedings of NELS 30, vol. 1. Graduate Linguistic 
Student Association, Dept. of Linguistics, South College, University of Massa-
chusetts. S. 165–179. 

Dørum, Hallvard 2000. Preteritum konjunktiv i norske (og diverse andre) målføre. 
Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 18. S. 143–182. 

Eide, Kristin Melum 2011. The Ghost of the Old Norse Subjunctive: the Norwegian 
Subjunctive Participle. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik, 
53.2. Groningen: Center for Language and Cognition Groningen. S. 1–28. 

Engdahl, Elisabeth 2003. Med fokus på subjektet. I: L.-O. Delsing, G. Josefsson & 
H. Sigurðsson (red.) Grammar in Focus II. Dept. of Scandinavian Languages, 
Lund University. S. 95–105. 

Fischer, Olga 2007. Morphosyntactic Change. Oxford/New York: Oxford Univer-
sity Press. 

Fuß, Eric 2004. Diachronic clues to pro-drop and complementizer agreement in 
Bavarian. I: Eric Fuß & Carola Trips (red.) Diachronic Clues to Synchronic 
Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. S. 59–100.  

Fuß, Eric 2005. The Rise of Agreement. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
Fuß, Eric 2011. Historical pathways to null subjects: Implications for the theory of 

pro-drop. I: M. Wratil & P. Gallman (red.) Null Pronouns. Berlin/Boston: 
Walter de Gruyter. S. 53–94. 

Garbacz, Piotr 2010. Word Order in Övdalian. Centre for Languages and Literature, 
Lund University. 

Garbacz, Piotr & Janne Bondi Johannessen. Under arbete. Övdalian from 1909 to 
2009. I: K. Bentzen & H. Rosenkvist (red.) Studies in Övdalian Syntax. Amster-
dam: Benjamins. 

Giannakidou, Anastasia 2005. N-words and Negative Concord. I: M. Everaert & H. 
van Riemsdijk (red.) The Blackwell Companion to Syntax III. S. 327–391. 
Malden/Oxford/Victoria: Blackwell Publishing. 

Håkansson, David 2008. Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjekts-
lösa satser i fornsvenska. The Centre for Languages and Literature, Lund Uni-
versity. 

Höhle, Tilman 1988. VERUM-Fokus. Sprache und Pragmatik 5. Lund. S. 1–7. 
Levander, Lars 1909. Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm: 

Norstedt & Söner. 



Fyra syntaktiska novationer i älvdalska 

186  

Ringmar, Martin 2005. Älvdalska – en önordisk språkö på fastlandet? I: G. Nyström 
(red.) Rapport från Fuost konferensn um övdalskų. <http://uu.diva-portal.org/ 
smash/record.jsf?pid=diva2:431173>. 

Rosenkvist, Henrik 2007. Subject doubling in Oevdalian. Working Papers in Scan-
dinavian Syntax. 80. S. 77–102. 

Rosenkvist, Henrik 2010. Null Referential Subjects in Övdalian. Nordic Journal of 
Linguistics. 33:3. S. 231–267. 

Rosenkvist, Henrik 2011. Verb Raising and Referential Null Subjects in Övdalian. 
Working Papers in Scandinavian Syntax. 88. S. 1–20. 

Rosenkvist, Henrik 2012. Forskning i svensk dialektsyntax – förutsättningar och 
frågeställningar. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012. S. 102–122.  

Rosenkvist, Henrik Under arbete. The Syntax and Meaning of Subject Doubling in 
Övdalian. I: K. Bentzen & H. Rosenkvist (red.) Studies in Övdalian Syntax. 
Amsterdam: Benjamins. 

Rydqvist, Johan 1883. Svenska språkets lagar VI. Stockholm, F. & G. Beijers För-
lag. [utg. av K. F. Söderwall] 

SAG = Teleman, Ulf, Staffan Hellberg & Erik Andersson 1999. Svenska Akade-
miens Grammatik. Svenska Akademien: Stockholm. 

Steensland, Lars 2010. Material till älvdalsk ordbok. Älvdalen: Ulum Dalska. 
Steensland, Lars 2013. Personlig hemsida. http://www.larssteensland.se. [Tillgänglig 

6 mars 2013.]  
Söderwall, Knut F. 1884–1918. Ordbok öfwer svenska medeltidsspråket. Lund: 

Berlingska Boktryckeri- och Stilgjuteri-Aktiebolaget. 
Tamm, Fredrik 1885. Strödda språkhistoriska bidrag. Arkiv för Nordisk Filologi II. 

S. 342–349. 
Weiß, Helmut 1999. Duplex negatio non semper affirmat. A Theory of Double 

Negation. Linguistics 37:5. S. 819–846. 
Wilder, Chris 2011. English emphatic do. Föredrag vid GIST 4, Gent, september 

2011. 
Åkerberg, Bengt 2012. Älvdalsk grammatik. Älvdalen: Ulum Dalska. 

 



Minna Sandelin 

187 

Upplandslagen – hur hänger den ihop? 

Minna Sandelin 

1. Inledning 
Syftet med denna studie är att beskriva Ärvdabalken i Upplandslagen utifrån 
referensbindning, som är ett av de centrala sätten att skapa sammanhang 
eller kohesion i välformade texter. Sammanhang framhålls vanligtvis som 
det viktigaste kriteriet när man inom textlingvistik diskuterar vad en text är 
(t.ex. Hellspong & Ledin 1997). Studien går ut på att analysera olika språk-
liga medel som Ärvdabalken (ÄB) använder sig av i fråga om referens-
bindning och på att beskriva textstrukturen i denna fornsvenska lagtext som 
föremål för en referentanalys.  

En välformad text hänger samman både i fråga om innehåll och struktur 
men vad som de facto avses med sammanhang varierar däremot beroende på 
vilken språklig nivå som studeras eller om man med sammanhang i stället 
syftar på faktorer utanför språket. Referensbindning är endast ett av sätten att 
skapa sammanhang i text med språkliga medel. Till de grundläggande text-
bindningsmekanismerna brukar även tematik, konnektivbindningar och line-
arisering (Josephson 1991:28) räknas. Textbindning är ett komplext nätverk 
som genomsyrar texten på olika plan och dess kollektiva uppgift är att få en 
innehållsligt koherent text att hänga samman även språkligt. 

Begreppet referens kan i språkvetenskap användas för två olika perspek-
tiv på en och samma företeelse. För det första kan referens avse förhållandet 
mellan ett språkligt uttryck och en entitet (referent) som detta uttryck hän-
visar till i den utomspråkliga världen (SAG 1:216). De språkliga uttryck som 
hänvisar till referenter utanför språket är oftast nominalfraser. För det andra 
kan referens betraktas ur ett språkinternt perspektiv varvid fokus ligger på de 
språkliga uttryck som representerar en utomspråklig referent i en text. Detta 
är fallet i analyser av referensbindning. För att skilja mellan referenten utan-
för språket och de språkliga uttrycken använder jag i fortsättningen be-
greppet textreferent i det senare fallet (om detta begrepp i tidigare forskning 
t.ex. Fossestøl 1980:124 ff., Vagle et al. 1993:134 ff.).  

Ett centralt studieobjekt inom referensbindning är hur man återkommer 
till en viss textreferent på andra ställen i texten, dvs. hurdana bindningar som 
uppstår mellan förekomsterna av en och samma textreferent. Genom dessa 
semantiska bindningar kan texten t.ex. upprepa textreferenten (husfru – hus-
frun) eller tillägga ny information till den (husfru – hun ok frændær hænnæ). 
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Ofta alstrar en textreferent ett flertal bindningar som kan länkas samman till 
en sammanhangskedja eller ledfamilj (t.ex. husfru sinni – husfru – hun – 
moþer – husfrun – husfrun – husfrunæ).  

En ny textreferent tillför texten ny information (person, föremål, förete-
else, idé e.d.) och kan ses som det första ledet i en potentiell bindning eller 
ledfamilj. Denna studie av referensbindning har nya textreferenter som ut-
gångspunkt i kartläggningen av vilka textreferenter som är centrala i ÄB och 
vilka typer av bindningar och ledfamiljer som uppstår kring dessa text-
referenter. 

2. Referentanalys av äldre svenska texter 
Någon referentanalys av den fornsvenska laggenren har inte gjorts tidigare. 
Upplandslagen eller de övriga fornsvenska landskaps-, lands- eller stads-
lagarna har mig veterligt inte varit föremål för någon textlingvistisk analys 
över huvud taget. Det finns dock språkhistoriska undersökningar av andra 
svenska genrer som fokuserar på textuella faktorer. Bl.a. har Gunilla Byrman 
(1998, 2000) undersökt förändringar i tidningsnotisgenren under 250 år 
(1746–1997) inom ramen för projektet Svensk sakprosa. I den språkliga text-
analys som ingår i undersökningen beskriver Byrman textbindningsstruk-
turen i notisgenren utifrån bl.a. referensbindning. Enligt undersökningen är 
referensbindningen genomgående stark under hela undersökningsperioden, 
dvs. notistexterna utnyttjar referensbindningar för att skapa sammanhang i 
texterna. Referens- och konnektivbindningen kan enligt Byrman komplettera 
och ibland även kompensera varandra som textbindande medel i notiser. 
Betraktad i sin helhet har textbindningen dock blivit lösare i notisgenren 
sedan 1700-talet, inte minst på grund av den fragmentariserande pratminus-
tekniken (Byrman 1998:57–104). 

Några textstrukturella aspekter på historiografiska texter, främst sats-
konnektion och referentstruktur, har undersökts av Nils Jörgensen (1988: 
127–132). Jörgensens material består av texter från 1500-talet till 1700-talet. 
De centrala referenterna i materialet består av manliga individer, medan 
kvinnliga referenter vanligen framställs i olika roller genom män.  

Harry Näslunds avhandling (1991) ger ett diakront perspektiv på referens-
bindning i svenska facktexter inom ekonomi, medicin och teknik i två genrer 
(vetenskap och populärvetenskap) under tiden 1895–1985. Näslund under-
söker fyra typer av semantiska relationer och relaterar dem till innehållet i 
texterna. Denna jämförelse av relationstyperna i de olika texterna och gen-
rerna ger vid handen att bindningsmönstren ändrats under den undersökta 
tiden av flera både språkliga, utomspråkliga och kontextuella skäl.  
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3. Material och metod 
Materialet till denna undersökning utgörs av Ärvdabalken i Upplandslagen 
som är en av de åtta balkarna i Upplandslagen (UL). Studien utgår från A-
handskriften (daterad till ca år 1300 t.ex. av Schlyter 1834) och excerper-
ingen har gjorts genom Schlyters utgåva (1834). Till skillnad från andra 
landskapslagar behandlar Ärvdabalken i UL ett spektrum av familjerättsliga 
frågor med anknytning till såväl arv som giftermål; UL saknar nämligen en 
särskild giftermålsbalk (Wessén 1965:18–29, Holmbäck & Wessen 1933: 
xvi). Innehållet i en balk påverkar förekomsten och frekvensen av olika 
bindningstyper och därför gör denna analys av ÄB inte anspråk på att be-
skriva referensbindningen i Upplandslagen i sin helhet. Den ger ändå en bild 
av hurdana språkliga möjligheter en fornsvensk text har till sitt förfogande 
för att få texten att hänga ihop. Ärvdabalken har valts till föremål för ana-
lysen, eftersom den på grund av sitt innehåll kan antas innehålla olika slags 
både animata och inanimata textreferenter som i fråga om referensbindning 
kan bete sig olika. 

En viktig uppgift i denna studie av referensbindning är att identifiera nya 
textreferenter med hjälp av textkontexten och kontrollera vilka av dem som 
är centrala. Centrala textreferenter är sådana som etablerar sig, dvs. bildar en 
ledfamilj i texten. Detta betyder att en textreferent ska ha minst två bind-
ningar i den fortsatta texten efter att ha blivit introducerad. Dessutom är det 
framför allt två kriterier som är viktiga för att lista ut vilka textreferenter som 
är de mest centrala. För det första är det antalet textkontexter (flock, flock-
grupp eller paragraf) där denna textreferent bildar en ledfamilj och för det 
andra ledfamiljens längd i textkontexten.  

Min studie av ÄB är en lexikogrammatisk beskrivning av referent-
strukturen och utgår från en tudelning i grammatiska och lexikaliska bind-
ningar. Grammatiska bindningar anger identisk referens med textreferenten 
med hjälp av grammatiska medel. I ÄB räknar jag med följande gram-
matiska bindningstyper: 
 

1. Bestämd artikel (t.ex. bonde – bonden) 

2. Personliga, possessiva, demonstrativa och relationella pronomen (t.ex. 
konæ – hun, bruþmannum –hans, barn – þæt barn, mö – mö siælff) 

3. Ändrad kasustillhörighet (t.ex. barn – barni) 

4. Bisatser (t.ex. han – þæn sum drap) 

De lexikaliska bindningarna anger semantiskt släktskap med textreferenten i 
fråga och uttrycker det genom lexikalisk variation (t.ex. hyponymi). Hit hör 
även associativa bindningar som kan ha en mycket lös anknytning till text-
referenten. I tidigare forskning finner man olika uppställningar av bindnings- 
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typer hos flera forskare (t.ex. Enkvist 1974, Halliday & Hasan 1976, Käll-
gren 1979, Hoey 1991, Nyström 2001) och en kombination av dem har an-
vänts som hjälp i identifiering av bindningar i denna studie. En finfördelad 
analys av olika bindningstyper är dock inte av främsta intresse här utan i 
stället utgår jag från tudelningen i grammatiska och lexikaliska bindningar 
hos de centrala textreferenterna. 

Som analysobjekt hör UL oskiljaktligen samman med de övriga land-
skapslagarna samtidigt som alla de nedskrivna lagarna kan ses mot den tidig-
are muntliga lagtraderingen. Intertextualitet mellan landskapslagarna eller 
mellan de olika handskrifterna av UL kommer dock inte att dryftas inom 
ramen för denna analys utan referensbindning analyseras som en textintern 
företeelse i Upplandslagens ärvdabalk och i A-handskriften. 

4. Upplandslagen och Ärvdabalken som föremål för 
referentanalys 
Som framkommit ovan är texten i UL indelad i balkar. Balkarna är i sin tur 
indelade i flockar eller kapitel, något som inte är praxis i alla landskapslagar. 
Varje balk inleds med metatextuell information om balken i fråga, dvs. en 
innehållsförteckning och uppgifter om antalet flockar. Många superlativa 
ordalag har använts för att känneteckna ”systematiken, ordningen och tanke-
redan” i UL gentemot andra både tidigare och senare lagverk (Wessén 1965: 
20). Utanför balkindelningen finns i UL stadfästelsebrevet, förordet och 
additamenta. Ärvdabalken är den kortaste balken i UL mätt i antalet flockar 
som är 25.  

Balkarna i UL kan kännetecknas som texter i en text med var sitt ämnes-
område. Beroende på vad de jämförs med kan varje balk beskrivas både som 
makrotema och mikrotema; en balk är ett mikrotema i förhållande till Upp-
landslagen i sin helhet, men ett makrotema i förhållande till beståndsdelarna 
(flockarna och paragraferna) i balken. Schlyter (1877) diskuterar ordet balk 
och ger det bl.a. följande definition: 

Fastän de så kallade balkarne äro delar af lagböckerna, ligger dock icke i 
ordet b. ursprungligen begreppet del; t. ex. kyrkbalken har icke sitt namn där-
af, att den är en del af lagboken, utan däraf att detta stycke af lagen är ett hel, 
som innefattar hvad som angår kyrkan; och detta hela innesluter de särskilda 
delar (flockar), som handla om dithörande ämnen; [...] vid ordentliga lag-
böckers författande, de sammanhängande ämnena fördes till en balk, såsom 
ett helt. [Schlyter 1877:57–58] 

Bland annat mot denna bakgrund är det naturligt att betrakta en balk som den 
längsta textuella enhet och helhet som kan tänkas som föremål för referent-
analys. Upplandslagen i sin helhet är då egentligen en regional samlingsplats 
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för dessa åtta innehållsligt självständiga juridiska texter. En balk som hålls 
ihop av ett gemensamt tema vidareindelas i flockar som för sin del i de flesta 
fall består av paragrafer. Detta betyder dock inte att en balk är den ideala 
textkontexten för en referentanalys. Behandlingen av enstaka rättsfall sker 
nämligen på flocknivå, det är inom flockarna som olika entiteter, aktörer, 
brott och straff konkretiseras och ges språklig form. Det är sålunda i dessa 
kortare textkontexter, flockar och ofta till och med enstaka paragrafer som 
vissa textreferenter uppenbarar sig och där en meningsfull referentanalys kan 
äga rum.   

För Ärvdabalkens del verkar det ställvis vara tämligen oklart vad som har 
styrt flock- och paragrafindelningen. Antalet paragrafer i flockar uppgår som 
mest till fyra (dock endast i en flock) och en knapp tredjedel av flockarna (8 
flockar) saknar paragrafindelning. I flockarna med paragrafer börjar texten 
med en inledande del och paragrafindelningen inträder senare i texten. De 
åtta flockarna utan paragrafer är korta och följer varandra på tre ställen i 
balken. Innehållsligt hör de nära ihop med någon av de omedelbart omgiv-
ande flockarna, dvs. de kunde eventuellt ha blivit paragrafer i stället för 
separata flockar. För detta talar även den omständigheten att de paragraflösa 
flockarna inte verkar avgränsa referensbindningen som i dessa fall ibland 
kan ha flera flockar som sin domän. Indelningen i flockar och paragrafer har 
uppmärksammats även av Holmbäck & Wessén (1933:xxii) som bl.a. kon-
staterar att ”Ej sällan går en viktigare gräns inom en flock än mellan när-
stående flockar”. Att referensbindningen kan avgränsas av en paragraf, en 
flock eller en flockgrupp är alltså en central kontextuell faktor som ska tas 
hänsyn till i referentanalysen. 

Kontextens betydelse är avgörande även när man i materialet möter ett 
vacklande bruk av grammatiska kategorier som håller på att växa fram i 
fornsvenskan, t.ex. bestämd slutartikel. Exempelvis använder flock X inte 
alls bestämd form om bonde och endast sporadiskt om husfru även om de 
redan har blivit kända i kontexten. Bonde ingår i en ledfamilj som inleds 
med den nya textreferenten man (man – bondæ sin – bonde – han – bonde – 
bonde – bondæ – bonde – bonde). Husfru hör till en ledfamilj kring den nya 
textreferenten konæ (konæ – konæ – husfru sinæ – husfrun – husfrun – 
husfru – husfru sinæ – husfru). 

I exempel (1) lyfts ett annat vanligt förekommande fall fram. En sannolik 
tolkning av man i början av flocken är pronomenet någon. Innehållet i kon-
texten gör det ändå omedelbart klart att denne man är en maskulin text-
referent (en man); det var mannen som tog initiativ till giftermål och hans 
närmaste frände “a kono manni giptæ”, dvs. “bortgifta kvinnan till mannen 
(Holmbäck & Wessén 1933:65)”. I de fornsvenska exemplen markeras nya 
textreferenter med versaler. De led som ingår i en bindning eller en ledfamilj 
med dessa textreferenter är skrivna i fet stil. 
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(1) Nu æstir MAN liuþ. ok beþes giptæ mal. aff skyldum mannum. þa a þæn 
giptæ malum raþæ. sum skyldæstær ær. han a kono manni giptæ til heþær 
ok til husfru. [...] (fl. III) 

Det kan också vara fallet att två textreferenter omtalas på samma sätt i en 
och samma textkontext utan att det görs en skillnad dem emellan i fråga om 
syftning, vilket kan leda till att de lätt sammanblandas. Exempel (2) handlar 
om en man och hans gäldenär vilka i början av paragrafen introduceras med 
uttrycket man respektive annæn. Dessa två textreferenter är centrala i para-
grafen och det uppstår en ledfamilj kring båda två. Språkligt görs det 
emellertid ingen skillnad mellan dessa manliga individer och texten använd-
er sig av pronominalisering oberoende av vilken av dem som avses. I exem-
plet har textreferenterna och de korefererande uttrycken markerats med (1) 
och (2), av vilka (1) står för den man som kräver en annan för gäld medan 
(2) står för gäldenären.  
 

(2) Nu kræwær MAN (1) giæld ANNÆN (2) ok ær þæt halff mark. ællr halff 
mark minnæ. [...] þa dömi domærin hans (1) nam at takæ fore þæt giæld. 
ok haldi þæt þær til han (2) þæt atær lösir. Nu dyl han (2) giæld þæt sum 
minnæ ær. æn halff mark. þa dyli mæþ twem mannum. ok siælwær han 
(2) þriþi. Nu sighær han (2) þæt guldit wæræ. [...] Nu kræwær han (1) 
meræ æn halff mark. ok minnæ æn sæx markær. wæri sik mæþ tiu mannæ 
eþe. Sighær han (2) þæt guldit hawæ witi þæt mæþ twem wiþær wæru 
mannum. ok siælwær han (2) þriþi. Nu kræwær han (1) sæx markær. 
ællr meræ æn sæx markær. ok minnæ æn fiurætighi markær. dyl han (2). 
dyli mæþ atærtan mannum. sighær han (2) guldit wæræ. witi mæþ fæm 
wiþær wæru mannum. ok siælwær han (2) siætti. Nu kræwær han (1) 
fiurætighi markær. ællr meræ. [...] (fl. XXV, § 1) 

De ovan behandlade exemplen tar upp några vanliga textuella fenomen som 
präglar läsningen av UL och tolkningen av referensförhållandena i ÄB. En 
lagtext som UL är disponerad som ett juridiskt uppslagsverk vilket påverkar 
sättet att läsa den; läsaren går direkt till en viss balk och rättsfallen i den. Ur 
referensbindningssynpunkt är det flockarna och paragraferna som är rele-
vanta och det är i dessa textkontexter som UL kan sägas vara både innehålls-
ligt och språkligt sammanhängande.  

5. Centrala textreferenter 
Ärvdabalken är en balk vars innehåll kretsar kring såväl animata som inani-
mata textreferenter. Å ena sidan handlar den om giftermål och livet som äkta 
makar varvid textreferenter som man, kona och barn samt en del släktingar 
(t.ex. faþir, moþer, sixkini) står i fokus. Å andra sidan kommer balken in på 
arvsfrågor vid dödsfall och då aktualiseras textreferenter som t.ex. arff och 
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pænningær. Antalet nya textreferenter är stort men majoriteten av dem får 
aldrig några bindningar i texten, dvs. de introduceras men omtalas inte på 
nytt. De textreferenter som mest frekvent introduceras som nya och som 
etablerar sig är man, kona och barn; man introduceras som ny 17 gånger, 
barn 14 gånger och kona 13 gånger. De mest centrala textreferenterna i ÄB 
framgår av tabell 1.  

Det är föga förvånande att dessa nya textreferenter är de vanligaste. De 
animata textreferenterna i tabell 1 är de givna huvudpersonerna i ÄB, medan 
de inanimata textreferenterna signalerar vad som är kärnstoffet i balken. 
Textreferenten man är dessutom semantiskt besläktad med textreferenterna 
bonde och faþir som också är bland de vanligaste. På motsvarande sätt kan 
kona kopplas ihop med husfru, moþir och mö. Detta betyder att innehållet 
byggs upp kring manliga och kvinnliga textreferenter i många flockar och 
paragrafer. Förutom de textreferenter som räknas upp i tabell 1 finns det ett 
stort antal mer perifera nya textreferenter som bildar ledfamilj endast i en 
flock (t.ex. goz, bötær, giæld, fæstning, gipta mal, morgon giæff).  

Tabell 1. Nya textreferenter i ÄB 

Textreferent Antal nya 
introduktioner 

Textreferent Antal nya 
introduktioner 

man 17 bonde 5 

barn 14 arff  4 

kona 13 husfru 3 

moþir 7 mö 2 

faþir 7 pænningæ 2 

Man, barn och kona är inte endast de oftast förekommande textrefe-
renterna räknat i antalet textkontexter, utan de bildar även de längsta led-
familjerna. Vanligtvis är en central textreferent aktuell genom hela text-
kontexten. Den introduceras i början och följer med till slutet. Att de har de 
längsta ledfamiljerna tyder samtidigt på att dessa tre textreferenter oftast 
avgränsas av en flock eller en flockgrupp, inte en paragraf.  

I det följande analyserar jag först man, kona och barn med tanke på 
enstaka grammatiska och lexikaliska bindningar och diskuterar sedan kort 
hur man kan gå till väga i analys av ledfamiljer. 

5.1 Bindningar och ledfamiljer: man, kona och barn 
Till grammatiska bindningar hör i ÄB bestämd slutartikel, olika pronomen, 
bisatser och ändrad kasustillhörighet hos textreferenten. Gemensamt för 
dessa bindningar är att de har identisk betydelse med textreferenten. Lexikal-
iska bindningar bygger på semantiskt släktskap av varierande slag och grad. 
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Fördelningen mellan grammatiska och lexikaliska bindningar hos de tre cen-
trala textreferenterna man, kona och barn framgår av tabell 2 (associativa 
bindningar uteslutna).  

De bindningar som utgår från man är övervägande grammatiska (61 %) 
medan 39 % är lexikaliska. I fråga om kona är proportionerna de motsatta; 
42 % av bindningarna är grammatiska och 58 % lexikaliska. Textreferenten 
barn uppvisar en jämn fördelning mellan de två bindningstyperna (49 % 
grammatiska resp. 51 % lexikaliska). Nedan diskuteras först grammatiska 
bindningar. 

Tabell 2. Grammatiska och lexikaliska bindningar hos man, kona och 
barn i ÄB. 

Ny 
textreferent 

Grammatisk 
bindning 

Lexikalisk 
bindning 

man 61 % 39 % 

kona 42 % 58 % 

barn 49 % 51 % 

I ex. (3) finns en grammatisk bindning mellan textreferenten man och det 
korefererande pronomenet hanum, i ex. (4) går bindningen mellan man och 
frasen þæn man. 
 

(3)  Nu wærþær MAN biltughær. ok rymir land. ok husfru hans sitær quær 
æptir hanum. (fl. XXI) 

(4)  wærþær MAN siukær a skipum uti. næmpnir rættæn ærwingiæ. dör þæn 
man. [...] (fl. XVI) 

Andra konstituenter som bildar grammatiska bindningar med man i ÄB är 
t.ex. han, mannin, hans, þæn, þæn sum drap. Hos kona är bindningarna 
oftare lexikaliska (58 %) än grammatiska (42 %). De grammatiska bind-
ningar som utgår från kona kan se ut på följande sätt. I ex. (5) finns en bind-
ning mellan o frælsæ kona och pronomenet hanæ, i ex. (6) är kona siælff det 
korefererande uttrycket. 
 

(5)  Nu takær o fræls man O FRÆLSÆ KONO. fæstir ok wighis wiþ 
hanæ.[...] (fl. XIX) 

(6)  Fæstir man KONO. ær wiþær faþir ællær frændær þer næstu. ær æi kona 
siælff a fæstningæ stæmpnu.[...] (fl. I) 

Även uttryck som hun, konæn, mæþ hænni, sum fangin ær förekommer i 
grammatiska bindningar med kona i ÄB. Textreferenten barn uppvisar en 
jämn fördelning mellan bindningstyperna (49 % grammatiska resp. 51 % 
lexikaliska bindningar). Barn uppvisar en mindre variation än man och kona 
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i fråga om grammatiska bindningar. De vanligast förekommande bindning-
arna innehåller þæt barn (ex. 7) eller þæt (ex. 8). Förutom dessa förekommer 
pronomina þe och jæk i grammatiska bindningar med textreferenten barn. 
 

(7)  kan atær komæ BARN […] hwat þæt barn a. arff takæ ællr æi. (fl. XVI) 

(8)  Nu skal FRILLU BARN föþæ faþir ællr moþer. þæt þeræ æmpni hawær 
bætri. siþæn þæt ær aff spinæ want (fl. XXIII) 

En grammatisk bindningstyp är även bestämd slutartikel som finns belagd 
hos kona och barn men endast i några få bindningar (ex. 9–10). 
 

(9)  Nu takær fræls man O FRÆLSÆ KONO. mæþ lagh ok lanz ræt. [...] ok 
swa konæn ok allt þæt aff hænni föþis siþæn. (fl. XIX) 

(10)  Nu skal FRILLU BARN föþæ faþir ællr moþer. [...] Nu gitær hwarti 
þeræ barnit haldit. [...] (fl. XXIII) 

Det kan nämnas att den bestämda formen mannin förekommer en gång men 
inte i en grammatisk utan en lexikalisk bindning som utgår från den nya text-
referenten karl (ex. 11). 
 

(11)  [...] giptis KARL .j. kono bo. giptis til twæggiæ lotæ. §.1. [...] siþæn 
giptis mannin til twæggiæ lötæ .j. þriþiung hænnær. (fl. VII) 

Larm (1936) räknar upp de tio vanligast förekommande substantiven med 
bestämd slutartikel i UL och ingen av man, kona eller barn hör till dem. 
Enligt Larm uppvisar UL överlag ett sparsamt bruk av  bestämd slutartikel i 
jämförelse med andra landskapslagar, vilket enligt honom beror på att ”Upp-
landslagen som ett skriftligt redaktionsarbete företräder renare den koncisa 
juridiska stilarten” (1936:19). Larm diskuterar även skillnaden mellan arti-
kelfunktion och demonstrativ innebörd hos þæt i uttryck som þæt barn som 
är vanligt i bindningar kring textreferenten barn i ÄB. Enligt Larm kan osäk-
erhet i tolkning av þæt bl.a. bero på att dessa grammatiska kategorier (be-
stämd artikel och demonstrativt pronomen) ännu inte är fullt utvecklade och 
avgränsade i det gamla lagspråket (Larm 1936: 19–36). I ex. 12 torde båda 
tolkningarna (artikel och demonstrativ) vara möjliga. 
  

(12)  Nu wærþær man biltughær laghþær. rymir aff land ok husfru. hans mæþ 
hanum. afflæ BARN mæn þön biltugh æru. þæt barn. a æi arff takæ. Nu 
kan þæt barn afflæs inlændis. ok föþis utlændis. þæt barn ma æi arff 
takæ. [...] (fl. XXI) 

En demonstrativ tolkning av þæt i ex. 12 ger textreferenten en kraftigare ana-
forisk nyans, medan artikeltolkningen av þæt enbart anger bindning mellan 
den nya textreferenten barn och dess senare förekomst þæt barn.  
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Man och kona har ofta bindningar med de personliga pronomina han och 
hun, medan neutrum þæt sällan syftar anaforiskt på textreferenten barn. Pos-
sessiva pronomen används sparsamt i bindningar med dessa tre textreferenter 
men i ex. 13 finns en bindning mellan textreferenten barn (och þæt barn) 
och det possessiva uttrycket barni sinu.  
 

(13)  Nu sighiæ frændær barnsins BARN wæræ döt föt. þa sighær þan wiþ 
swar sitær. at barn ær quict föt. ok þæt barn þa miolk aff moþor spinæ. 
[...] þær kombær moþer at maghær arffwi barni sinu. (fl. XI, § 1) 

Grammatiska bindningar kännetecknas av variation i kasustillhörighet (t.ex. 
man – manni – hanum, barn – barni, hun – hanæ – hænni). Till grammatiska 
bindningar hör även relativa bisatser som syftar anaforiskt på textreferenten 
(ex. 14–16).  
 

(14)  KONO [...] sum hans ær fæsti konæ. (fl. II) 

(15)  KONONÆ sum fangin ær. (fl. VI) 

(16)  MÆN [...] sum niþum ær næstær. ok kyni kunnæstær. (fl. XVI) 

Som det framgick av tabell 2 finns det skillnader mellan textreferenterna 
man, kona och barn i fråga om fördelningen mellan grammatiska och lexi-
kaliska bindningar. Varför är grammatiska bindningar vanligast hos man? I 
17 textkontexter bildas det en ledfamilj kring denna textreferent vilket gör 
man till den oftast förekommande nya textreferenten i balken. I 12 av dessa 
17 är man även den allra första textreferenten som omtalas, dvs. den intro-
duceras genast i början av kontexten (ofta en flock) och lever vanligtvis kvar 
genom hela kontexten. Den introduceras som subjekt i 11 av dessa 12 kon-
texter. I Nils Jörgensens (1988:131) material uppträder de centrala textrefe-
renterna (dvs. manliga referenter) ofta som subjekt, vilket enligt Jörgensen 
kan bidra till ökat bruk av pronominella subjekt. I min studie har de nya 
textreferenternas senare satsdelstillhörighet i sin kontext inte kontrollerats 
konsekvent men ett stickprov ger vid handen att det korefererande uttrycket 
ofta är ett pronomen som syntaktiskt fungerar som satsens subjekt. En annan 
möjlig förklaring torde vara att man upplevs som utgångspunkt i beskriv-
ningen av rättsfallen och att andra textreferenter (här kona och barn) vid 
behov anknyter till denna referent och definieras i förhållande till den, varvid 
det uppstår ett behov av semantiskt mer nyanserade lexikaliska uttryck. 
Härom skriver Jörgensen (1988) att ”kvinnliga referenter uppträder fr. a. i 
uppgifter om äktenskap. I övrigt omnämns de i relation till män som mödrar, 
hustrur, systrar.” Detta skulle kunna vara en eventuell förklaring till de 
många korefererande lexikaliska uttrycken som omtalar textreferenten kona i 
ÄB. Detsamma kan gälla barn som beskrivs i förhållande till både man och 
kona (eller moþir och faþir).  
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Lexikaliska bindningar bygger på semantiskt släktskap mellan textrefe-
renten och det refererande uttrycket (Nyström 2001:39). Som framgår av ut-
trycken nedan kan lexikaliska bindningar vara kraftigt laddade och lyfta 
fram en viss ibland även en mindre positiv sida hos kvinnan eller barnet, 
medan mannen har färre benämningar överlag. I lexikaliska bindningar med 
kona förekommer uttryck som mö, bruþ, fæstikonæ, lik, frillu, laghtaknæ, 
laghgiptæ husfru, aþælkono, moþir, dottir, horstakkæ, ofrælsæ kono, fræls 
kono, fostær moþer och annærs manz konæ. Exempel på uttryck i bindningar 
med textreferenten barn är broþir, systir, frillu barn, horbarn, sizkini, ærf-
wingi, skiötsætu barn, son ællr dottær, aþælkono barn och rishofþe. Led som 
bruþkomæ, lik, husbondæ, karl, bonden, ofrælsman, frælsman, faþir och son 
förekommer i lexikaliska bindningar med man. 

Allt som allt är den grammatiska och lexikaliska variationen i bindnings-
verket rik i fråga om man, kona och barn. Det verkar vara relativt enkelt att 
finna korefererande uttryck för animata textreferenter i bindningarna. En 
jämförelse med textreferenten arff visar att variationsmöjligheterna är mer 
begränsade hos inanimata textreferenter och man är benägen att använda 
nästan enbart grammatiska bindningstyper. 

I en ledfamilj påträffas ofta både grammatiska och lexikaliska bindningar. 
Dessutom förekommer inte sällan associativa bindningar. I ÄB är det vanligt 
att en ledfamilj kring någon av textreferenterna man, kona eller barn inne-
håller uppemot tio bindningar. Ju mer central en textreferent är desto sanno-
likare är det också att den går att tolka som medlem i flera ledfamiljer. I 
flock II i ÄB är kona en central textreferent. Tabell 3 ger exempel på två led-
familjer som ingår i bindningsverket kring kona i denna flock.  

Tabell 3. Exempel på ledfamiljer kring textreferenten kona i fl. II i ÄB 

KONA 1 KONA 2 
ledfamilj med grammatiska och 
lexikaliska bindningar 

ledfamilj med associativa 
bindningar 

sum hans ær fæsti konæ kononnæ giptæ man 
hun (2 ggr) faþir ok frændær 
fæstikonæ hans mæþfylghþ hænnær 
fæstikono sinæ (2 ggr) bondæ sins 
ænkiæ .j. warþnæþ bondæ sins 
fæstikonæ barnum þeræ 
þe konæ bonde ok husfru. ok barn þeræ 
hanæ  
bruþ (3 ggr)  
lik  
husfru  

I flock II bildas det – beroende på tolkning – en eller flera ledfamiljer bl.a. 
kring kona. Texten återkommer flera gånger till denna textreferent (t.ex. hun, 
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fæstikonæ, þe konæ, hanæ, bruþ, husfrunni) varvid en ledfamilj med gram-
matiska och lexikaliska bindningar (ledfamiljen kona 1 i tabell 3) uttrycker 
identitet med textreferenten. De relativt entydiga identitetsbindningarna kan 
sålunda bilda en egen ledfamilj. Dessutom innehåller texten led som inte di-
rekt korefererar med textreferenten utan är av mer associativ karaktär (led-
familjen kona 2 i tabell 3); de kan tänkas utgöra ytterligare en separat tema-
tisk ledfamilj (t.ex. kononnæ giptæ man, mæþfylgdþ hænnær, .j. warþnæþ 
bondæ sins, barnum þeræ). Vilka led som ska betraktas som associativa är i 
allra högsta grad en tolkningsfråga. Ledfamiljerna kona 1 och kona 2 kan 
även slås ihop till ett nätverk kring kona och tillsammans bilda en lång led-
familj. I kona 1 och kona 2 finns det led som även kunde placeras i en led-
familj kring man (sum hans ær fæsti konæ, fæstikonæ hans, fæsti kono sinæ). 
Dessa uttryck kan till och med höra till två olika ledfamiljer (kona 1 resp. 
man). På motsvarande sätt kan man analysera ledfamiljer kring man som 
också är en av de centrala aktörerna i flock II. De olika möjligheterna att 
bilda ledfamiljer kan ses som ett tecken på att en viss textreferent ur flera 
synvinklar är en del av textens centrala innehåll genom att den oskiljaktligen 
är sammankopplad med andra textreferenter.  

6. Till slut 
Referensbindning är en mångbottnad textuell företeelse som kan analyseras 
ur olika perspektiv. Den hör till de centrala sammanhangsmekanismerna i 
alla välformade texter. Inom svensk textlingvistisk forskning har man intres-
serat sig för referensbindning och andra textuella fenomen sedan 1970-talet 
men undersökningarna har vanligen sysselsatt sig med nusvenska forsk-
ningsfrågor. Äldre svenska texter är i detta avseende ett så gott som out-
forskat fält med många intressanta frågeställningar. 

Syftet med denna studie har varit att diskutera Upplandslagen som före-
mål för en lexikogrammatisk referentanalys med hjälp av några centrala text-
referenter i dess Ärvdabalk. En textlingvistisk analys av UL förutsätter en 
diskussion om dess beskaffenhet som text och hur denna text hänger ihop 
eller om den gör det ur referensbindningens synpunkt. Det har framkommit i 
denna studie att referensbindningen i Upplandslagens ärvdabalk kan använda 
såväl flockgrupper, enstaka flockar som paragrafer som sin domän. Detta är 
en textuell egenskap i lagtexter på grund av deras hierarkiska struktur.  

Referensbindning är en ytterst kontextbunden företeelse, vilket syns spe-
ciellt tydligt i fornsvenska texter, av flera skäl. Bruket av en del grammatiska 
kategorier, t.ex. bestämd slutartikel, är ännu vacklande och likaså kan opre-
ciserad anaforisk syftning leda till osäkerhet och tvetydighet i tolkningen av 
referentstrukturen. Enstaka grammatiska och lexikaliska bindningar är 
relativt enkla att identifiera, men beträffande ledfamiljer kan flera tillväga-



Minna Sandelin 

199 

gångssätt finnas till hands. Avgränsningen av ledfamiljer är alltid till en viss 
grad subjektiv. 

Denna studie omfattar enbart en balk i Upplandslagen och tre textrefe-
renter i denna balk. En vidare analys av flera innehållsligt olika balkar och 
textreferenter samt en jämförelse mellan olika handskrifter är nödvändig för 
att få en fördjupad bild av referensbindningen i Upplandslagen.  
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Kvaför säär man [flɷ̆ta] för flotte å [brɷ̆tas] 
för brottas [ɷ̆pa] östnyylenskå? 
Uppkomsten av kort [ɷ] i centrala östnyländska mål 

Johan Schalin 

Inledning och syfte 
Svenska bönder bosatte sig på Finlands sydkust under århundradet före 
digerdöden. Ålderdomliga nyländska dialekter talas fortfarande inom ett ca 2 
mil smalt bälte från Hangö stad och Bromarv kapellförsamling 13 mil väster 
om Helsingfors till Pyttis kommun intill Kotka stad ca 12 mil öster om 
huvudstaden. De nyländska målen har påverkats anmärkningsvärt lite av 
yngre fornsvenskans (yfsv.) stora kvantitetsomläggning. De flesta vokaler 
som var korta före år 1350 representeras ännu idag av korta vokaler (och 
speciellt österut) också i enstavingar (Wessén 1960:46). I synnerhet i öst-
nyländskan, som är föremål för denna studie, bevaras också de flesta vokaler 
i överlång stavelse som långa (Kim 2008:32–34; Schalin 2012:119–121). 
Också vokalernas kvaliteter uppvisar särdrag, som tidvis är systemiska och 
möjliggör ljudhistoriska förklaringar. 

I standardiserad central nusvenska (härefter CS) förekommer som bekant 
kort [ʊ] nästan utan undantag som en efterföljare till yfsv. långt /o:/, som i 
exempelorden ost, trodde och socken.1 I en grupp centrala östnyländska mål 
förekommer däremot en närmast identisk kort vokal [ɷ] nästan uteslutande 
som efterföljare till urnordiskt /u/ i en helt annan kategori av ord, där rot-
vokalen inte har undergått förlängning i fornsvensk tid.2 Sådana exempel är 
orden [flɷ̆ta] ’flotte’ och [brɷ̆tas] ’brottas’ i titeln ovan. Mitt syfte i denna 
artikel är att analysera den oväntade distributionen av nedärvt kort [ɷ] i 
dessa mål och att ljudhistoriskt förklara fonens uppkomst. 

                          
1 Jag använder ”central (nu)svenska” (CS) om högsvenskan i dess mellansvenska uttalsvariant 
för att fonologiskt särskilja den från talat finlandssvenskt standardspråk och andra högspråk-
liga uttalsvarieteter.  
2 För en tydlig presentationen särskiljer jag på beteckningarna [ʊ] och [ɷ], utan avsikt att 
spekulera i en eventuell synkron artikulatorisk skillnad, som för syftet är irrelevant.  
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Om östnyländskans uppkomst 
De nyländska målen bildar ett dialektkontinuum där gränserna mellan olika 
fonologiska företeelser sällan helt sammanfaller (Schalin 2012:113 ff.). 
Även om det är vanligt och helt legitimt att beskriva dialekters förändring 
enbart med hjälp av spridningskartor kan förändringar i ljudsystemet natur-
ligtvis också beskrivas som successiva lagbundna uttalsförändringar på en 
tidsaxel, med utblick från ett enskilt lokalt språksamfund. Både för när-
besläktade språk och dialekter är tidsaxeldimensionen och spridningsdimen-
sionen väsentligen komplementära perspektiv. Förutsatt att utvecklingen har 
burits upp av en oavbruten modersmålskedja ska det vara möjligt att på dia-
lekter tillämpa samma diakrona metodologi som i övrigt har utvecklats för 
språk.  

Nyländska dialekters historia måste nästan uteslutande rekonstrueras på 
basen av moderna uppteckningar insamlade de senaste 130 åren. För-
ändringar som inträtt mellan fornsvensk tid och modern tid är därför mycket 
svåra att datera men vissa rimliga utgångspunkter kan ändå uppställas.3 
Sociala realiteter har ofta drivit på språkförändring i modern tid. Troligen 
gäller samma för äldre tider. På 1300-talet överläts viktiga domäner reserv-
erade för talspråk av hög prestige till latinet och lågtyskan och talspråket i 
regionerna blev således mindre exponerat mot förenhetligande förebilder och 
kom att diversifieras. Ända fram mot slutet av stormaktstiden torde de flesta 
förändringarna ha nått östra Nyland filtrerade genom dialektkontinuumet, 
kanske med undantag av enstaka lån ur sockenprästernas språk. Till dess har 
t.ex. ståndspersoner i socknarna talat bygdens dialekt (Se t.ex. Wessman 
1936:319; Kuronen & Leinonen 2011:29 ff. med hänvisningar). 

Således är det rimligt att anta att föregångarna till de östnyländska dia-
lekterna ännu i början av 1700-talet har varit ganska enhetliga och själv-
ständiga förgreningar av bosättarnas fornsvenska i de svenska dialekternas 
släktträd. Med hjälp av belägg ur senare dialekt och diakron metodologi ska 
det vara möjligt att rekonstruera koherenta fonemiska system för dessa äldre 
dialektstadier.4  

Under 1700-talet har situationen förändrats med framväxten av ett mer 
standardiserat östnyländskt talspråk bland de högre stånden, grundandet av 
ett antal bruk i bygden och av Lovisa stad år 1745. Då har man börjat ta mer 

                          
3 Veterligen finns ingen modern sammanfattande presentation av de nyländska dialekternas 
ljudhistoria eller den sociala kontexten för deras uppkomst. Observationerna i ämnet gjorda av 
Olav Ahlbäck (1971) är ännu giltiga, även om han inte har haft tillgång till den moderna 
lingvistikens alla landvinningar. För annan relevant litteratur se hänvisningar i Harling-
Kranck 1998 och Kuronen & Leinonen 2011:13–15, 30. 
4 För ljudhistoriska ändamål är strävan att etablera de mest ålderdomliga dialektstadierna fort-
farande legitim även om man skall vara noga med definitioner och metodologi och undvika 
att värdeladda begreppen.  
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intryck av språkformer som burit högre social status och flera ord än tidigare 
har lånats från andra svenska språkvarieteter än de omedelbart angränsande 
dialekterna. Sådana ”lånord” är av speciellt intresse för en ljudhistorisk be-
skrivning då de kan uppvisa avvikelser från dialektens övriga ljudsystem och 
framträda som skenbara motexempel till ljudlagar som annars gäller för en 
viss dialekt.5 

Central östnyländska  
För denna studie har jag avgränsat ett lokalt östnyländskt dialektområde allt 
från byar belägna ca 8–9 mil öster om Helsingfors fram till den gustavianska 
riksgränsen ca 2 mil längre österut. Området omfattar stora delar av den sen-
medeltida socknen Pernå och de sydvästligaste byarna i medeltida Pyttis, 
vilka efter freden i Åbo 1743 kom att tillhöra Strömfors. Dialekten på om-
rådet, vilken jag väljer att benämna ”central östnyländska” (CÖN), är väsent-
ligen enhetlig med avseende på de vokaler som ska undersökas och verkar 
prima facie representera en efterföljare till fornsvenskan med relativt få drag 
av sen dialektblandning. Dialekten är intressant bl.a. för dess bruk av korta 
rundade vokaler, som avviker systemiskt från bruket av korta rundade 
vokaler i CS och från bruket i många andra delar av Nyland.  

Som framgår av figur 1 avgränsar jag området i väster mot grannsocknen 
Borgå och mot de sydliga byar i Mörskom och de allra västligaste byar i 
Pernå som uppvisar stor påverkan från Borgå. I Borgå och Sibbo förekom-
mer ställvis både västligare och östligare varianter i bakvokalerna.6 I nordost 
avgränsar jag området mot mål i Lappträsk med starkare apokope av ändel-
sen -a och i sydost mot mål i (resterande/nutida) Pyttis, som dessutom repre-
senterar ett östligare vokalsystem. I söder utesluter jag skärgårdsmål och 
frånser stadsmålet i Lovisa. I norr talas finska i delar av norra Lappträsk och 
delar av Mörskom. På liknande sätt geografiskt avgränsad har dialekten 
nyligen varit föremål för en omfattande studie (Palmén et al. 2008). 

CÖN representeras väl av belägg som har upptecknats i dagens Liljendal 
kapellförsamling, utbruten ur Pernå. I andra hand kan belägg användas från 
östra delarna av det resterande Pernå och sydvästliga Strömfors. Som kom-

                          
5 Med avseende på CÖN använder jag begreppen ”arvord” och ”lånord” som om dialekten var 
ett självständigt språk. ”Arvord” är därmed ord vars uttalsgestalt i dialekten inte röjer in-
flytande från andra svenska språkvarieteter. 
6 Vacklan i Sibbo och Borgå socknar är välkänd (Wessman 1937:72 f.) och dokumenterad i 
många exempelord som förekommer nedan i denna artikel. t.ex. bock, brottas, brånad, fåle, 
klocka, lova, låga och råge. Jag hänvisar här och gällande övrigt ordmaterial till FO till och 
med sökord och och för sökord senare i alfabetet till ordbokens register (FOreg), konsulterat i 
juli 2013 på Institutet för de inhemska språken i Helsingfors. 
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plement till tillförlitliga belägg har informanter använts, nämligen personer 
som behärskar dialekten från barndomen i dess outjämnade varieteter.7 

 

Figur 1. Sydkustens svenskbygd (indelning enligt efterkrigstida 
landsförsamlingar): Li=Liljendal, Lt=Lappträsk, Mö=Mörskom, 
Py=Pyttis, Pä=Pernå, Si=Sibbo, St=Strömfors  

Utfallet av urn. /u/ i olika varieteter av svenska 
I central nusvenska är de korta starktoniga bakvokalerna i arvord mestadels 
efterföljare till urnordiskt kort /u/ eller till sekundärt förkortade fornsvenska 
långa vokaler (såsom /u:/, /o:/ och /a:/). Där urnordiskt kort /u/ har bevarats 
kort representeras vokalen allra oftast av kort [ɵ] som i stund och mull eller 
av kort [ɔ] (←[ɞ]) som i bock, flotte och loft (Pettersson 2008:151 ff.; 
Eliasson 2010:131 f.). I det senare fallet sammanfaller fonemet idag bl.a. 
med den sekundärt förkortade vokalen i ord som spådde, plåster och påsk.8 
Den tredje korta bakvokalen i CS, dvs. [ʊ] som i ost, trodde och socken, 
återgår nästan alltid (med undantag för ordet oxe) på fornsvenska långa /o:/ 

                          
7 Jag tackar speciellt Britt-Mari Holmsten för kontroll av mina exempelord. 
8 För fornsvenskans korta s.k. ”europeiska u-ljud” använder jag [ʊ]=/u/ och för dess långa 
motsvarighet [ʊ:]=/u:/. Den medelhöga korta vokalen i yfsv.betecknar jag [o̝] (utan att ta ställ-
ning till fonemstatus) och den långa medelhöga vokalen [o:]=/o:/. Efterföljaren till den sist-
nämda vokalen i nysvenskan markerar jag med [ɷ:]=/ɷ:/ men dess förkortningsprodukt med 
[ʊ]=/ʊ/. För nyländska dialekters snarlika korta foner använder jag landsmålsalfabetets [ɷ]. 
Distinktionen mellan beteckningarna [ʊ] och [ɷ] är inte baserad på någon uppfattad eller an-
tagen artikulatorisk skillnad. För artikelns syfte skulle en akustisk undersökning vara ointres-
sant då östnyländskans mer exakta vokalkvaliteter säkerligen har formats av yttre påverkan. 
För landsmålsalfabetets ɯ (eller ”norskt u”) använder jag IPA [ʉ:]/[ʉ] utom i ett direkt citat. 
För övertydlig läsbarhet betecknar jag korta foner i dialektalt kortstaviga ord med ”brevis”. 
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som efter höjning blev förkortade i olika miljöer. Den är alltså i regel inte 
etymologisk efterföljare till urnordiskt kort /u/.  

Så dock inte i CÖN där fornsvenskt långt /o:/ regelmässigt representeras 
av en lång vokal, som bl.a. i exempelorden [ɷ:st] ~ ost, [trɷ:d:] ~ trodde/ 
trott och [sɷ:kn̩] ~ socken, medan en kort vokal av liknande kvalitet [ɷ] 
oväntat allmänt förekommer som en tredje efterföljare till urnordiskt kort /u/, 
till exempel i orden [flɷ̆ta] ’flotte’, [brɷ̆tas] ’brottas’, [bɷk:] ’bock’ och 
[ɷ̆pa] ’uppå’. 

Tabell 1. Fornsvenskt kort /u/ och sekundärt förkortade vokaler i CS och 
CÖN  

 fsv. /u/ fsv. /a:/ fsv. /o:/ 

CS m[ɵ]ll, st[ɵ]nd l[ɔ]ft, b[ɔ]ck sp[ɔ]dde [ʊ]st 

CÖN m[ʉ]ld st[ɔ]nd l[ɔ]ft b[ɷ]ck sp[o:]dd [ɷ:]st 

Alla dialekter i västra och mellersta Nyland (härefter VMN), liksom dia-
lekterna i östra Nylands två periferier, ansluter sig till CS i det avseendet att 
urnordiskt kort /u/, varhelst det har bevarats kort, där huvudsakligen repre-
senteras av två korta (fonematiserade) foner. I CS är dessa foner [ɵ] och [ɔ], 
i VMN är de [ɷ] och [ɔ]. Den historiskt höga vokalen realiseras alltså stund-
om fortfarande som en hög bakvokal i VMN, och jag har i denna framställ-
ning valt att beteckna den [ɷ]. Således uttalas bundet i dessa nyländska dia-
lekter närmast likt bonde i CS. Jag skall hädanefter kalla CS och dialekterna 
i VMN för tvåallofonmål, med hänvisning till ett antaget tidigare utveck-
lingsskede då ljuden ännu var allofoner.9 

I en grupp mellanliggande östnyländska dialekter, dit CÖN klart hör, 
representeras urnordiskt starktonigt kort /u/ av tre foner (snarare än två): 
medellågt bakre [ɔ], högt bakre [ɷ] och därtill ”norskt” [ʉ]. Jag skall hädan-
efter kalla dessa östnyländska mål för treallofonmål, med hänvisning till ett 
tidigare utvecklingsskede då ljuden ännu var allofoner. Bland treallofon-
målen torde CÖN bäst företräda ett äldre koherent vokalsystem (se fotnot 6 
ovan) även om också många angränsande mål är treallofonmål. 

I CÖN kontrasterar distributionen för fonen [ɷ] i det centrala förrådet av 
nedärvda ord alltså bjärt med distributionen av den snarlika fonen [ɷ] i 
dialekter i VMN: 

 
 

                          
9 Märk väl att då den yngre fornsvenska kvantitetsomläggningen i vissa miljöer har förlängt 
de två allofonerna i CS har det förstås uppkommit ytterligare två långa efterföljare till ur-
nordiskt /u/, som vi helt bortser från med denna terminologi.  
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 För CÖN gäller att fonen [ɷ] i det centrala ordförrådet nästan aldrig 
motsvaras av [ɵ] i CS (eller av motsvarande förlängt [ʉ̟:]), utan av [ɔ] 
som i exempelorden bock, soppa och flotte (jfr CÖN [bɷk:], [sɷp:ɔ] och 
[flɷ̆ta]) eller av [o:] som i exempelorden lova ’ge löfte om’ och låga (jfr 
CÖN [lɷ̆va] och [lɷ̆ga]),10 

 I dialekter i VMN gäller däremot att [ɷ] regelmässigt motsvaras i CS av 
[ɵ] som i exemplen full och mull ( i VMN [fɷl:æɻ] och [mɷld], men jfr i 
CÖN [fʉl:æɾ] och [mʉld]) eller av motsvarande förlängt [ʉ:] som i 
exemplet stulit (jfr i VMN [stʊ̆li] men i CÖN [stʉ̆li]),  

 I CÖN motsvaras [ɷ] med fåräknade undantag alltid av väst- och 
mellannyländskt [ɔ] och i CS av [ɔ] eller därav förlängt [o:] som i de 
redan nämnda exemplen bock, soppa, flotte och låga (jfr CÖN [bɷk:], 
[sɷp:ɔ], [flɷ̆ta] och [lɷ̆ga].11 

Fonernas distribution i olika nyländska dialekter kan åskådliggöras med 
hjälp av två för ändamålet konstruerade fraser: lovade dom att du skulle få 
lov? och en full påse med hål. Exempelfraserna kunde förväntas lyda som 
följer: 

CÖN: [lɷ̆va dɔm ăt tʉ̆ skʉ̆ fo: lɔ̆v] ~ i VMN: [lɔ̆va dɔm ăt dɷ̆ skɷ̆ fo: lɔ̆v] 

CÖN: [ɛin fʉl:æɾ pɷ̆sa mɛ hɔ̆l] ~ i VMN: [ɛn fɷl:æɻ pɔ̆sa mɛ hɔ̆l]12 

Vokalerna i VMN avspeglar alltså, frånsett kvantitet, oftast entydiga 
korrespondenser till CS, sålunda att CS [ɵ] i VMN realiseras som [ɷ]. 
Mellan CÖN och CS följer korrespondenserna däremot ett annat mönster. 
Mönstret kan med fördel presenteras i en matris, där de typiska vokal-
motsvarigheter, som helt dominerar i det nedärvda ordförrådet, redovisas.13 

 
 

                          
10 Ett fåtal undantag finns bland expressiva nyord och åtminstone [knɷf:a] ~ knuffa framför 
långt [-f:] (Wessman 1937:54, belägget [skɷf:a]~ skuffa på sid. 56 motsägs som [skʉf:a] av 
informanter). Ett högfrekvent undantag är upp/uppå ~ [ɷp:]/[ɷ̆pa] (i VMN [ɔp:]). För ett 
annat undantag se också sökord humle i FO. 
11 Förutom undantagen behandlade i fotnot 10 bör gentemot CS nämnas undantaget oxe ~ 
[ɷksɛ] ’tjur, oxe’ (i VMN [ɔksɛ]). Det moderna [ɷrm] ~ orm är starkare belagt som CÖN 
[ɔrm] i FOreg och utgör under den förutsättningen inget undantag. Ett undantag gentemot 
både CS och dialekter i VMN utgörs veterligen av pronomenet [hɷ̆n] ~ hon som är belagt 
med stor variation.  
12 I östligaste Nyland kunde exempelfraserna förväntas lyda [lɷ̆va dɔm ăt dɷ̆ skɷ̆ fwo: lɔ̆v] 
och [ɛin fɷl:æɾ pɷ̆sa mɛ hɔ̆l]. Detta vokalsystem är uppenbart mer påverkat av finskan och 
ägnas här mindre uppmärksamhet. 
13 De kända och fåräknade undantagen har redan heltäckande redovisats i fotnoterna 10 och 
11 och förbises här för att uppnå en klarare presentation. 
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Tabell 2. Motsvarighetsmatris mellan CS och CÖN för rundade central- 
och bakvokaler  

 CS [ɵ] CS [ɔ] 

CÖN [ʉ] [fʉl:æɾ] ~ full 

CÖN [ɔ] [strɔmpɔ] ~ strumpa [flɔ̆t] ~ flott 

CÖN [ɷ] [flɷ̆ta] ~ flotte 

Om ɷ-fonens förmodade uppkomst i CÖN 
Vilhelm E.V. Wessman (1936:6 ff., 307 f.) har i sin ingående tvådelade stu-
die ”De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler” klassificerat de finlands-
svenska målen med avseende på deras behandling av urnordiskt starktonigt 
kort /u/. Han kallar de tvåallofonmål där [ɷ] är den enda höga korta fonen 
för ”o-mål”. Dialekter med en annan högre fon [ʉ] kallar han för ”u-mål”.  

Wessman är väl medveten om att ”u-målen” också innehåller represen-
tanter för urnordiskt kort /u/ som realiseras likt ”o-målens” [ɷ]. Han skiljer 
inte på de två fonerna utan kallar båda för ”ɷ-former”. Uppenbarligen på-
verkad av den akustiska närheten till fsv. /u/ antar Wessman att ɷ-former all-
tid representerar en ljudhistorisk arkaism.  

Wessman (1937:76) bedömer generellt att [de finlandssvenska] 

dialekternas ɷ-former ha utvecklat sig direkt ur de fsv. u-formerna, i vilka u 
torde varit identiskt med det s.k. ”europeiska” u-ljudet. 

Wessman (1936:314) bedömer angående finlandssvenska treallofonmål att  

detta ɷ, som sålunda anträffas endast i vissa särskilda fall i u-målen, har 
givetvis utvecklat sig ur dialekternas äldre europeiska u. 

Wessman (1936:315 f.) bedömer vidare utgående från dessa mål samt också 
generellt för finlandssvenska dialekter att  

även i fråga om ɷ framför kk och pp gäller helt visst detsamma som om ɷ i 
övriga ställningar: att det utvecklat sig direkt ur fsv. u. 

Hans beskrivning av ljudutvecklingarnas kronologi klargör vad han menar 
med ”direkt” (Wessman 1936:314 f., jfr Figur 2 nedan):  

Törhända har övergången äldre fsv. europeiskt ŭ > ɯ skett ungefär vid 
samma tid som övergången äldre fsv. europeiskt u > ɷ. Artikulationen skulle 
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då från mellanstadiet europeiskt u å ena sidan flyttats längre bakåt till ɷ-
läget, å andra sidan mera framåt till ɯ-läget, [...] 14 

Wessmans förståelse kan illustreras i en figur där vokalfyrsidingen har del-
förstorats till den del den gäller icke-låga central- och bakvokaler. IPA-
vokaler är införda som referenspunkter med tillägg av landsmålsalfabetets 
[ɷ]. Två etymologiskt besläktade ord, nämligen nusvenska flotte och flutit 
med deras antagna uttal illustrerar den uttalsspjälkning som Wessman antar 
för ”u-mål”. 

Wessmans tolkning har veterligen inte utmanats tills dags dato. I en lite 
modifierad form har man i forskningstraditionen efter Wessman fortsatt 
betonat att den höga kvaliteten i den östnyländska fonen [ɷ] är en arkaism 
(Kim 2008:31). Det finns skäl att gå i polemik med dessa ståndpunkter 
nedan, men inte innan vi har skärskådat materialet. 

 

Figur 2. Uttalsspjälkning av fornsvenskt [ʊ] (=/u/) i ”u-mål”, efter 
Wessman 

Betingande miljöer för [ɷ] i det centrala ordförrådet 
Om man studerar distributionen av kort [ɷ] i den del av det centrala ord-
förrådet som med goda skäl kan antas stabilt och prima facie nedärvt, då ser 
man att kort starktonigt [ɷ] förekommer systemiskt i fyra fonologiska eller 
morfofonemiska miljöer av vilka tre uppvisar gemensamma särdrag och 
skall behandlas först:  
 

1. I korta öppna stavelser i historiska svaga maskuliner, som i [brɷ̆na] ~ 
bråne ’brånad’, [flɷ̆ta] ~ flotte, [fɷ̆la] ~ fåle ’föl’, [lɷ̆ga] ~ låga, 
[mɷ̆sa] ~ mosse, [pɷ̆sa] ~ påse och [rɷ̆ga] ~ råge.15 

                          
14 Beskrivningen avslöjar att Wessman med ”europeiskt u” troligen avser ett lätt centraliserat 
eller framskjutet [u], som jag betecknar IPA [ʊ]. 
15 De flesta svaga maskuliner har generaliserat oblik kasus. En avgränsad kategori med gene-
raliserad nominativ består av fåräknade ord, inte överraskande ord för levande varelser som 
oftare står som subjekt, nämligen [bĭsi] ~ bisse ’gubbe, man’, [hăni] ~ hane, [hări] ~ hare och 
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2. I korta öppna stavelser i verb av den första konjugationen [bɷ̆ra] ~ 
borra, [brɷ̆tas] ~ brottas , [lɷ̆va] ~ lova och [mɷ̆ka] ~ mocka. 

3. I enstaka kortstavingar med /a/ i andra stamstavelsen, åtminstone ordet 
[sɷ̆mar] ~ sommar liksom ortnamnen [hɷ̆mansby:] ~ Hommansby 
(←Hoffmansby 1552) och [pɷ̆kaɾ] ~ Pockar (←Pokkar by 1459).16 
 

Orden i dessa tre kategorier av ord har alla kort rotstavelse och en vokal /a/ i 
andra stavelsen.17 I själva verket representerar orden i kategorierna 1–3 fler-
talet av ord i CÖN med en kort rundad rotvokal i öppen stavelse efterföljd av 
en vokal /a/ i andra stavelsen. De kända undantagen kan avgränsas och för-
klaras. Vissa av dem utgör inte den typen av arvord i det stabilaste delarna 
av ordförrådet som bär tillförlitlig vittnesbörd om dialekten så som den 
talades vid ingången till nusvensk tid. Flertalet av dessa är väl förklarade av 
Wessman själv (1936:78–83, 1937:68–74).  

Ett särskilt problem utgörs av verb tillhörande övriga konjugationer än 
den första svaga konjugationen. Verbet [kʉ̆na] ~ kunna (pret. [kʉnd] perf. 
[ha kʉ̆na]) har säkerligen sin vokal pga. äldre långstavigt uttal såväl i forn-
svenska som i dialekten på den tid då de behandlade fonerna inte hade fon-
ematiserats. I övriga fall är rotvokalen i kortstaviga infinitiver och vissa per-
fektformer [ɔ] trots att vokalen i andra stavelsen är /a/, som exemplifierat av 
verben [dɔ̆ga]–[dɔgd]–[ha dɔ̆ga] ~ duga, [kɔ̆ma]–[kɔmd]/[kɔ̆m]–[ha kɔ̆mi] ~ 
komma, [sɔ̆va]–[sɔvd]–[ha sɔ̆vi] ~ sova och [tɔ̆la]–[tɔld]–[ha tɔ̆la] ~ tåla.18 
Detta beror på tilljämning med de finita verbformerna, som är mer frekventa 
i språket och där [ɔ] har generaliserats.19 I den första konjugationen, där ock-
så finita verbformer har /a/ i den andra stavelsen, uppträder som konstaterat 
den förväntade rotvokalen [ɷ].  

                                                                                                                             
[poit͡ʃi] ~ pojke. Hit hör väl också historiskt [ɷksɛ] ~ oxe, trots synkoperad bestämd form 
[ɷksn ̩]. 
16 Hit hör också synkront prepositionen på (uppå) ~ [ɷ̆pa] (med starkare tryck på första 
stavelsen) även om vokalen först skulle ha uppkommit inom kategori 4, som vi skall behandla 
längre fram. En parallell kortform [ɷ̆p] faller inom mönstret för villkorlig apokope (Kim 
2008:35) 
17 Dessas uttal med högt [ɷ] är mycket kännetecknande för just treallofonmålen i östra 
Nyland men har förekommit också i treallofonmål i norra Korpo (väster om kartan i Figur 1 
ovan) i Åboland (Zilliacus 1992:28; Wessman 1937:70 f.). 
18 Vokalsystemet för de rundade bakvokalerna i Lappträsk är i övriga avseenden likt CÖN 
men har en mer utbredd, nästan ovillkorlig apokope av infinitivändelsen -a (Schalin 2012: 
113 f.) som därför har utplånat den betingande omgivningen. Då rotvokalens utveckling i 
Lappträsk och CÖN rimligen är samtida kan härav slutas att den är äldre än apokopen. Apo-
kope förekommer villkorligt också i Liljendal (Kim 2008:35). 
19 Många av dessa verb är primärt starka eller oregelbundna men har övergått till konjugation 
2 sekundärt. Sänkning till [ʉ]→[ɔ] är ljudlagsenlig åtminstone i kortstaviga imperativer och 
preteritiformer och framför många av de konsonantkombinationer som har uppkommit efter 
tillfogande av preteritisuffixet -d (Wessman 1937:72).  
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I ljuset av dessa data är den mest ekonomiska tolkningen otvivelaktigt 
den, att /a/ i andra stavelsen av kortstavingar har betingat kvaliteten av ur-
nordiskt /u/ i rotvokalen. Också Wessman (1937:77) har gjort denna obser-
vation då han (med hänvisning till Bucht och Geijer) konstaterar: 

Troligen ... [har] det fsv. europeiska u-ljudet genom inverkan från den 
troligen en gång mera slutet artikulerade ändelsevokalen ”tillbakaflyttats” 
eller ”slutits” till ɷ och sålunda de i östra Nyland ännu förekommande form-
erna fɷla, mɷsa uppstått. 

Ett kvarstående problem är att den antagna vokalassimilation som Wessman 
här beskriver inte är fonologiskt plausibel. Föregripande vokaltilljämning 
överför ju normalt (helt eller delvis) liknande egenskaper från ändelse-
vokalen till rotvokalen. Det är visserligen inte otroligt att ändelsevokalen på 
senmedeltiden har haft en annan artikulation, närmast då [ɒ], liksom har 
varit fallet i så många andra dialekter med vokalbalans (Riad 1992:171 ff.). 
Även om man antar att ett sådan vokal kunde ha förorsakat backning av en 
centraliserad medelhög vokal, t.ex. [o̟] → [o] kunde vokalen [ɒ] knappast, 
med hänsyn till analoga tilljämningsprocesser i andra närbesläktade skandi-
naviska dialekter, ha förorsakat höjning av [o] till ett långt högre läge än den 
själv har representerat.  

Det finns skäl att återkomma till detta kvarstående problem efter en 
genomgång av den fjärde kategorin ord med en annan typ av fonologiska 
miljöer: 
 

4. framför de långa konsonanterna -k: och -p: som i [stɷk:] ~ stock, [bɷk:] 
~ bock, [tɷp:] ~ topp, [dɷp:a] ~ doppa och [klɷk:ᴐ] ~ klocka. Hit hör 
rumsadverbet [ɷp:] ~ upp. Vokalen förekommer också framför den 
långa konsonanten -f: såsom [knɷf:a] ~ knuffa (se fotnot 10 ovan) samt 
likaså framför lång obstruentföljd i arvordet [ɷksɛ] ~ oxe ’tjur, oxe’. 

Rotvokalerna i denna kategori har uppenbarligen ett annat ursprung än de i 
kategorierna 1–3 ovan. För denna kategori kan paralleller hittas, förutom i 
delar av Korpo och angränsande Houtskär (Zilliacus 1992:30), också i de nu-
mera utdöda dialekterna i Satakunda på Finlands västkust (Wessman 1936: 
315). 

Vissa motexempel till de postulerade lagbundenheterna i kategori 4 exi-
sterar men utgörs av ett fåtal nykomlingar i ordförrådet.20 Bland dem finns 
intressanta bevis på att fonerna numera har antagit fonematisk status. Det 
etablerade lågtyska lånordet [hᴐp:] ~ hopp ’hopp, förväntning’ (ursprung-
ligen lånat från klerikalt språk?) bildar t.ex. ett minimalpar med arvordet 
                          
20 Förmjukning av -kk- till [ʧ:] framför bestämd artikel som i [stɷʧ:in] ~ stocken ger bi-
behållet [ɷ]. Perfekt particip av den långstaviga typen [stɔʧ:i] ~ stuckit/stucken har alltid [ɔ] 
genom systemtvång (jfr t.ex. [brɔn:i] ~ brunnit/brunnen med ljudlagsenligt [ɔ]).  
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[hɷp:] ~ hopp ’hopp, skutt’. Ordet [tʉp:] ~ tupp ’tupp/hane’, ’utedass’ har 
sin vokal från talat finlandssvenskt standardspråk och bildar enligt inform-
anter minimalpar med arvordet [tɷp:] ~ topp. Jag antar att denna fonemati-
sering skall dateras till nusvensk tid. 

En hypotes om uppkomsten av [ɷ] i CÖN  
Ur distributionen för fonen [ɷ] i det centrala förrådet av nedärvda ord i CÖN 
kan man utan tvekan uppställa hypotesen att CÖN har deltagit i första fasen 
av den sänkning av vokaler känd för sveamål under yfsv. tid varigenom fsv. 
[ʊ] har sänkts till [ɞ]. Regeln är beskriven av Elias Wessén (1958) i §68 med 
hänvisning till §67 (härefter ”W§68”; jfr Pettersson 2008:151, 224 f.):  
 

(§68) ”I yngre fsv. övergår kort u i kort o parallellt med övergångarna i > 
e och y > ö och enligt samma regler som dessa” (hänvisning till §67) 

(§67) ”I sveamålen uteblir förändringen: 

– i långstaviga ord, 

– om i följande stavelse står i eller u, om i följande stavelse står i̯.” 

Figur 3 illustrerar den sänkning som Wessén beskriver med hjälp av etymo-
logiskt besläktade exempelformer placerade på samma delförstoring av vo-
kalfyrsidingen som i figur 2. Alla innehåller efterföljare till urnordiskt /u/ 
och representeras i figuren av deras uttalsgestalter i yfsv.  

 

Figur 3. Sänkning av bakre labialvokal i sveamål, första fasen (Wessén 
§68) 

Märk väl att den medeltida sänkningen enligt W§68 inte omedelbart har 
resulterat i den medellåga ”tionde vokalen” /8/ (IPA [ɞ]) som t.ex. Pettersson 
(2008:152) beskriver. När Wessén (1958:§69) bedömer hur ”utvecklingens 
gång kan tecknas” förutsätter han ett mellanstadium av medelhög kvalitet, låt 
vara kortlivat. På detta forum har Stig Eliasson (2010:131 ff.) nyligen disku-
terat frågan och påmint om Kocks argument för att vokalen nått den medel-
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låga kvaliteten [ɞ] redan under yfsv. tid. Samtidigt vidmakthåller Eliasson 
t.ex. i Figur 4 på sida 131, som jag med hans lov här återger, explicit att 
sänkningen ska ha skett över ett kortlivat medelhögt mellanstadium.  
 

 

Figur 4. Återgivning av Figur 4 i Eliasson (2010:131)  

Denna schematiska återgivning illustrerar också med all önskvärd tydlig-
het, att det föreligger en analogi mellan sänkningen av bakvokalen [ʊ] till [o̟] 
och sänkningen av framvokalerna [ɪ]→[e] respektive [ʏ]→[ø] (beskriven av 
Wessén 1958:§67), som skedde vid samma tidpunkt och under samma be-
tingelser. I fallet av [ɪ]→[e] har vi entydig evidens om att sänkningen inte 
nådde medellågt läge, eftersom det utan tvekan hade resulterat i sammanfall 
med det tidigare existerande medellåga fonemet /ε/ stavat <æ>. Utvecklingen 
resulterade inte i sammanfall i yfsv. och flerstädes inte ännu ens idag, näm-
ligen i de språkvarieteter där en fonematisk kontrast mellan /e/ och /ä/ ännu 
upprätthålls. Analogt hade otvivelaktigt en parallell kontrast uppkommit 
också mellan [o̟] och [ɞ] om ord med /ɞ/ hade varit mer frekventa, men i fsv. 
hade den medellåga vokalen tidigare varit mycket sällsynt.21 

Utvecklingen i CÖN enligt denna hypotes kan återges schematiskt i följ-
ande figur, där första fasen av W§68, återgiven i figur 3 tas som utgångsläge. 
Figur 5 illustrerar åskådligt två tilläggsantaganden angående dialektens sen-
are utveckling som min hypotes förutsätter: 1) medan den medelhöga sänk-
ningsprodukten [o̟] i slutna stavelser först har fortsatt en från andra dialekter 
känd utveckling mot den medellåga kvaliteten [ɞ] (och senare [ɔ]) har den i 
öppna stavelser stannat upp. 2) utvecklingen i öppna stavelser har (långt) 
senare gått i oväntad riktning och resulterat i en åter höjd vokal [ɷ]. 

                          
21 Den fanns väl bl.a. i etymologiskt *-wĕ- som i [kɔ̆ma] ’komma’ (← *kwĕmã; för rekon-
struerat e-stadium se Bjorvand & Lindeman s.v. komme). 
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Figur 5. Senare särutveckling i CÖN 

Det som ursprungligen var en sänkning har alltså i öppna stavelser sken-
bart börjat te sig som ett backning pga. en oväntad senare förändring i vokal-
ens artikulation då [o̟] i förstadiet till CÖN har sökt sig till [ɷ] snarare än till 
[ɞ], i motsats till den allmänna tendensen i (övriga) sveamål. Denna sista för-
ändring kan ha skett mycket sent, i nusvensk tid, liksom uppenbarligen är 
fallet med utvecklingen från [ɞ] till [ɔ].22 

Det blir tillfälle att återkomma till hur de två tilläggsantagandena bäst kan 
förklaras nedan. 

Prövning av uppkomsthypotesen för [ɷ] i CÖN  
Det starkaste argumentet för att vokalen [ɷ], som idag realiseras mer eller 
mindre hög i CÖN, har deltagit i den första fasen [ʊ]→[o̟] av den yfsv. 
sänkningen enligt W§68 är att hypotesen med avseende på de fonologiska 
antagandenas ekonomi är enklare än föreliggande alternativa förklaringar. I 
ett försök till förenkling av Wessmans tankar, som betonar ”ɷ-ljudets” ut-
veckling ”direkt” ur fsv. [ʊ] konstaterar Yuni Kim (2008:31) att ”de ord som 
bevarat ett o-ljud ... [kan] anses som regelbundna undantag till ljudför-
ändringar som skett i andra ord i dialekten”.  

Vid närmare betraktelse av ”o-ljudens” distribution ter sig förklaringen 
som ytterligt krystad med avseende på de ”regelbundna undantag” till sänk-
ning och frontning som Yuni Kims påstående förutsätter: Delmängden av 
kortstaviga ord med vokalismen ɷ̆–a i dagens CÖN skulle ha särbehandlas 
två gånger under dialektens historia i den ena eller andra inbördes ordningen: 
1) delmängden skulle ha undgått den sänkning av rotvokalen som samma 
delmängd ord har genomgått i andra nyländska dialekter och sveamål. 2) 

                          
22 Den ”tionde vokalen” har säkerligen existerat i CÖN eftersom många ord med modernt [ɔ] 
är belagda i gamla uppteckningar med [œ] speciellt framför -[l]C, som i [fœlk] folk. 
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delmängden skulle dessutom mot förväntan ha spjälkats ut från den del-
mängd av ord där rotvokalen har undergått frontning [ʊ]→[ʉ] i CÖN.  

Som redan argumenterat skulle det i båda fallen te sig mycket oväntat att 
den betingande miljön vore en låg vokal i andra stavelsen som i de närmast 
besläktade dialekterna har verkat sänkning. Ändå hade det osannolika skett 
två gånger, båda gångerna lika oförklarligt och båda gångerna tillämpat på 
samma delmängd ord. Dessutom skulle antagandenas ekonomi ytterligare 
försämras av att man bara av denna orsak blev tvungen att se frontningen 
[ʊ]→[ʉ] som en villkorlig ljudutveckling för vilken en betingande faktor 
borde uppsökas. I övrigt ter sig utvecklingen elegant som ovillkorlig.  

Den nu uppställda hypotesen om sänkning, som baserar sig på att CÖN 
har deltagit i första fasen av W§68, får indirekt stöd av det faktum att de en-
staviga orden med kort rotstavelse i CÖN i själva verket har deltagit i sänk-
ningen (och med förbehåll för senare förlängning av vokalen i vissa ord i 
CS) följer samma distributionsregel som i CS. De innehåller med några få-
räknade och förklarbara (Wessman 1937:123 f.) undantag idag vokalen [ɔ]. 
Exempelord är neutrerna [hɔ̆l] ~ hål, [lɔ̆k] ~ lock och [lɔ̆v] ~ lov. Samma 
vokal återfinns i många långstaviga ord med sluten stavelse där sänkning 
inträtt pga. den efterföljande konsonantförbindelsen som t.ex. [mɔln] moln. 
Då CÖN i dessa avseenden har deltagit i en sänkning av rotvokalen skulle ett 
undantag gällande tvåstavingarna öka de komplicerade antagandenas antal 
med ytterligare ett. 

Hypotesen stärks ytterligare av det faktum att CÖN bevarar spåren av 
W§68 i samma ord och ljudomgivningar som CS. Där CS till följd av regeln 
och kvantitetsomläggningen upprätthåller olikt uttalade etymologiska rot-
vokalpar som flutit/flott, mulen/moln och brutit/brottas gör CÖN på alldeles 
motsvarande sätt men med bevarande av en ålderdomlig yfsv. Stavelse-
kvantitet [flʉ̆ti]/ [flɔ̆t], [mʉ̆li]/ [mɔ̆ln] och [brʉ̆ti]/ [brɔ̆t]. Fördelningen är den, 
att kortstavingar med /i/ eller /u/ i andra stavelsen konsekvent har rotvokalen 
/ʉ/ i både CÖN och yfsv. Betingad av vokalen har sänkningen därför 
upphävts t.ex. i perfekt particip CÖN [flʉ̆ti] ~ yfsv. flutit.  

I vissa avseenden bevarar CÖN spåren av W§68 till och mer bättre än CS. 
Speciellt i svaga substantiv bevarar CÖN den betingande vokalen, eftersom 
dialekten har generaliserat oblik kasus. Därför har CÖN i detta avseende 
ljudlagsenliga former med en efterföljare till den sänkta (och senare åter 
höjda) rotvokalen [ɷ] för maskulinerna [flɷ̆ta] ~ flotte, [bɷ̆ga] ~ båge, 
[mɷ̆sa] ~ mosse medan CS i samma ord har hybridformer med generaliserad 
rotvokal [ɔ] eller [o:] från oblik kasus men med ändelsevokal från nominativ 
(Wessén 1958:§68). På samma sätt har CS infört ändelsevokal från nomina-
tiv och (därmed ljudlagsvidrig) rotvokal från oblik kasus i femininet fluga 
och stuga medan CÖN också i femininum uppvisar ljudlagsenliga former 
[flʉ̆gʉ] och [stʉ̆vʉ].  

Vi kan presentera ytterligare en uppsättning etymologiskt besläktade ord 
som åskådliggör hur fördelningen av vokaler i CÖN helt motsvarar det som 
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förutsägs av §68 formulerad av Wessén, vidare tolkad enligt figur 5. I en be-
rättelse av en informant från Hommansby i Liljendal, upptecknad förra år-
tiondet, sägs att linet [brɷ̆tas] ’bråkas’ med [ɛin brʉ̆tʉ] ’ett linbråkan-
redskap’ (Forsas 2005:61). Också ordet [brɔ̆t] är belagt med förväntat [ɔ] i 
betydelsen ’hävstång’ (Wessman 1937:124).23 

Överensstämmelsen mellan befintligt data i CÖN och det som förutsägs 
av W§68, vidare tolkad enligt figur 5, är för god för att vara en tillfällighet 
och bekräftar den uppställda hypotesen att CÖN har deltagit i denna svea-
målens ljudutveckling i dess första fas. Förändringens ursprung har därefter 
fördunklats i CÖN genom att slutprodukten i öppna stavelser aldrig har nått 
den grad av sänkning [ɞ] som Wesséns §68 förutsätter, och att i modernt 
uttal [o̟] har sökt sig tillbaka mot [ɷ] i vokalfyrsidingens höga hörn (Figur 
5). Ändå röjer distributionen i ordförrådet tveklöst att modifieringen är be-
tingad av vokalen /a/ i andra stavelsen i exakt de miljöer som utlöser sänk-
ning i yfsv.  

Här finns det orsak att återkomma till hur de två tilläggsantagandena upp-
ställda i anslutning till Figur 5 kan förklaras. Det svåraste är att förklara var-
för vokalen i öppen stavelse har fått en annan behandling än vokalen i sluten 
stavelse, trots att CS och många andra nyländska mål inte gör den distink-
tionen. Enligt min mening finns det två möjligheter. För det första kunde 
man vidare studera huruvida §68 hos Wessén i själva verket inkorporerar två 
olika sänkningsregler med två särskilda utfall, en tidigare regel för korta 
slutna stavelser – med ett utfall – och en annan senare regel för öppna stav-
elser betingad av vokaltilljämning med ett annat utfall. Wessén (1958:§67) 
noterar faktiskt själv gällande kort /ɪ/ att ”övergången synes ha inträtt tidig-
are i sluten stavelse (t.ex. skip, sighla) än i öppen (t.ex. liva)”. I så fall skulle 
CÖN bevara en distinktion med rötter i äldre fornsvenskan på den här punkt-
en. En annan möjlighet är att CÖN bevarar en distinktion som enbart har 
gällt (vissa) mål med vokalbalans. I så fall skulle sänkningsprodukten av ur-
nordiskt /u/ i dessa mål ha haft ett bakre uttal /o/ i kort öppen stavelse före 
[ɒ] i följande stavelse. Utfallet i kort öppen stavelse i CÖN skulle i båda 
fallen ha sammanfallit med representanter för urnordiskt /u/ framför de långa 
konsonanterna -k: och -p: som i stock, bock, doppa och klocka.24 Detta spörs-
mål är för vidlyftigt för denna artikel och faller utanför dess syfte. Den för-
tjänar en särskild undersökning där andra arkaiska sveamål beaktas.  

                          
23 Sänkningen har också helt regelmässigt upphävts i lång stavelse (t.ex. [rʉsta] ~ rusta 
’bereda, ta sig för att’ eller [hʉn:] ~ hund, men som beskrivet av Wessman (1936:300 ff.) har 
vokalen i större utsträckning än i CS senare sänkts framför vissa konsonantkombinationer, 
som till exemplet [strɔmpɔ] ~ strumpa och [brɔn:] ~ brunn. 
24 Jag observerar att åtminstone en del av denna typ av ord stavades med <o> redan i forn-
svenskan och att de inte uppfyller kriterierna för Wessén §68 och kan ha sina rötter i a-
omljudet. 
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I jämförelse med detta är det lättare att förklara hur ett medelhögt [o ̟] eller 
[o] åter kan ha undergått höjning i nusvensk tid, något som kan bero på flera 
bidragande faktorer:  

Den viktigaste skillnaden mellan CÖN och många andra sveamål är 
nästan helt utebliven kvantitetsomläggning. Gertrud Pettersson (2008:151 f.) 
beskriver hur det korta [o]-ljudet (i likhet med sin långa motsvarighet) fick 
ett öppnare uttal [ɞ] till följd av en kedjeförskjutning (”push chain”), där ett 
behov uppkom att särskilja den från förkortningsprodukten av den tidigare 
långa vokal som utgått från fornsvenskt /a:/. Då långa vokaler sällan 
förkortades i förstadierna till CÖN kan en sådan dynamik knappast ha varit 
produktiv i dialekten.25 Under dessa omständigheter kan den korta fonen [o̟] i 
stället ha ”bildat par” med den långa vokalen /o:/ på vandring mot /ɷ:/ 
eftersom detta var ett långvokalfonem som i strid med systemet i övrigt sak-
nade ett motsvarande kortvokalfonem. Vokalfyrsidingens tomma hörn kan 
också ha utövat attraktionskraft efter frontning av kvarstående osänkta [ʊ] 
mot [ʉ] i par med dess motsvarande långa vokalen. Dessa faktorer mot-
verkade kanske i CÖN den annars allmänna tendensen hos korta vokaler att 
sänkas. 

I tillägg kan man också räkna med att finskans /u/ (realiserat [u̞]) genom 
språkkontakt kan ha attraherat uttalet av [o̟] i CÖN.26 I svenska lånord i 
finskan har finskt /u/ substituerat inte bara äldre osänkt [ʊ] utan också yngre 
framskjutet [ʉ] och enligt min mening också sänkt [o̟] i talrika lån från yfsv. 
tid.  

Wessman (1936:318 f.) räknar upp en hel räcka svenska lånord i finskan 
där finskt /u/ motsvarar belagt svenskt <o> och argumenterar för att de fin-
ska orden skulle vittna om ett vida spritt arkaiskt högre [ʊ] i finlandssvenska 
dialekter ända fram till nysvensk tid. Hans argument håller ändå inte då 
finskt /u/ i vilket fall som helst kan vara det närmaste substitutet för [o̟]. 
Finskt /u/ står ensamt i hörnet av sin vokalfyrsiding, långt från finskt /ɔ/, och 
realiseras [u̞].  

Ett exempelord röjer speciellt väl svagheten i Wessmans resonemang. I 
inlåningen av fi. uhri ’offer’ ← yfsv. offæ̣r ← lågtyska offer kan man inte 
räkna med en osänkt rotvokal **uffæ̣r utan måste pga. ordets lågtyska ety-
mologi och unga ålder anta ett låneorginal med sänkt rotvokal. Snarare kan 

                          
25 Där fornsvensk överlång stavelse trots allt har förkortats i (nutida) CÖN verkar föränd-
ringen vara sporadisk. Den sporadiska karaktären kan illustreras av subminimala par som 
[ɔska] (verb och substantiv) ~ åska men [po:sk] ~ påsk och [plo:stær] ~ plåster; Det moderna 
[œst]- som i öster/öst- etc. (jfr östnyylenskå i titeln ovan) är starkare belagt som CÖN [ø:st]- i 
FOreg. Liksom andra sporadiska förändringar i dialekten kan sådan förkortning antas bero på 
inverkan av andra svenska språkvarieteter i nusvensk tid. 
26 Enligt min mening har finskans /u/ också attraherat ett äldre [ʉ] i de nyländska tvåallofon-
målen (”o-målen”). Det är också gällande de målen mer ekonomiskt att göra det antagandet än 
att förutsätta en arkaism. 
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de uppräknade finska lånorden användas som evidens för att sänkt vokal 
enligt W§68 inte vid tidpunkten för inlåningen uttalades [ɞ] utan [o̟].  

Helt säkert har i nusvensk tid konvergens också med vokalen /o/ = [u̞] 
(som i ost och bonde) i talat finlandssvensk standardspråk utövat inflytande.  

Diakrona implikationer för CÖN 

Enligt gällande konsensus har /i/ och /y/ i CÖN undgått senmedeltida sänk-
ning (Wessén 1960:45; Kim 2008:31). Tryckstarkt fornsvenskt /i/ represen-
teras ju (nästan) alltid av en hög vokal [ɪ] i CÖN, som i [stɩ̆ga] ~ stege och 
[vɩ̆ta] ~ veta. I analogi med det vi nu har slagit fast om verkan av W§68 på 
högt fornsvenskt /u/ verkar det ändå mer sannolikt att detta dialektala /ɪ/ är 
en sammanfallsprodukt av senmedeltida [ɪ] och dess sänkta allofon [e]. Sam-
manfallet beror på utebliven fonematisering av [e] som i sin tur beror på att 
diftongen [ɛi] varken har monoftongiserats eller i överlång stavelse förkort-
ats i dialekten. Åter ser vi alltså en effekt av utebliven kvantitetsomläggning. 
Möjligen har [y] och [ø] också utgjort ett och samma fonem under dialektens 
historia. Än idag uppvisar ljuden i de ursprungliga arvorden en nästan helt 
komplementär distribution, som från fall till fall avviker från CS.27 

Följande mer allmänna slutsatser kan dras på basen av denna undersök-
ning. Trots att det inte har varit uppenbart hittills har fornsvenskt /u/ i CÖN 
deltagit i den yfsv. sänkning som Elias Wessén (1958) beskriver i §68 och 
§67. Denna tolkning är vida överlägsen äldre förklaringar med avseende på 
de fonologiska antagandenas ekonomi.  

Också fornsvenskt [ɪ] och fornsvenskt /ʏ/ kan troligen i analogi med före-
gående, och i motsats till gällande uppfattning, ha fått sänkta allofoner, innan 
dessa genom sammanfall med sina höga allofoner åter har stigit.  

De oväntade utfallen i modern CÖN av den fornsvenska sänkningen av 
korta höga vokaler beror på att slutprodukterna inte på länge fonemati-
serades, vilket i sin tur var en följd av att CÖN allmänt bevarar fornsvensk-
ans kvantitetsförhållanden. 

Av det föregående följer att det östnyländska bosättarspråket i 1300-talets 
dialektgeografi är ett ännu mer typiskt sveamål än hittills antagits, men ut-
vecklingen av dess vokalism avstannar abrupt genast därefter och tar så små-
ningom en väsensskild utvecklingsriktning. 

Slutligen kan man på basen av jämförelsen mellan vokalsystemen i CÖN 
och VMN och på basen av oregelbundenheterna i vokalismen i övergångs-
zonen mellan de två områdena anse sannnolikt, att merparten av östra Ny-

                          
27 Kort /ø/ var sällsynt i fornsvenska och tycks ha ersatts av [y] oftare än i CS, t.ex. i ordet 
[t ͡ʃy ̆t] ~ kött. Fornsvenskt /y/ ersätts i de flesta fall av fonen [œ] framför likvida. Subminimala 
par som [dystær] ’dyster’ och [œstær] ’öster’ har uppkommit efter modern sporadisk, men 
sällsynt, förkortning av långt /ø:/. 
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lands medeltida bosättare knappast var nylänningar, utan att de, som t.ex. 
Tarkiainen (2008:134 ff.) antar, hade rötterna på annat, mer långväga håll. 
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Grammatikalisering av obestämd artikel  
i fornsvenskan 

Dominika Skrzypek 

1. Bakgrund 
Den svenska obestämda artikeln en har sitt ursprung i räkneordet en (forn-
nordiskt einn). Utvecklingen från ett räkneord till en obestämd artikel verkar 
vara en allmän tendens i världens språk (se Givón 1981, Heine 1997 och 
Heine & Kuteva 2002) och är beskriven för andra indoeuropeiska språk, bl.a. 
spanska (Pozas Loyo 2011), italienska (Stark 2002) och engelska (Hopper & 
Martin 1987). 

I modern svenska används en med både specifik (jfr en viss) och icke-
specifik (jfr vilken som helst) referens:  
 

(1a) Jag har köpten bil. 

(1b) Jag letar efter en billig bil. 

I vissa s.k. negativa polaritetskontexter, t.ex. efter negationen, är den omärk-
ta formen någon.1 
 

(1c) Jag har inte köpt någon bil. 

Språkhistoriskt är de två användningarna, den specifika och icke-specifika, 
inte samtidiga, utan den obestämda artikelns grammatikalisering tar sin börj-
an i en viss typ av specifika kontexter, s.k. presentationskontexter (se avsnitt 
3, modell) för att sedan utvecklas till en allmän markör för specifik och 
sedan även icke-specifik referens. 

Till skillnad från den bestämda artikeln har den obestämda och dess ut-
veckling uppmärksammats relativt lite i litteraturen. Bortsett från en studie 
av utvecklingen i religiös prosa i negativa polaritetskontexter (Brandtler och 
Delsing 2010) fokuserar de beskrivningar som finns på antingen modern 
svenska (Terner 1922, Nivre 2002) eller jämförelse mellan svenska och 
isländska (Leijström 1934) och diskuterar utvecklingen från räkneordet till 
artikeln bara i förbigående. Syftet med denna studie är att ge en detaljerad 
                          
1 Se t.ex. Nivre 2002. 
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beskrivning av utvecklingens tidigaste stadier. Beskrivningen baseras på 
Heines modell av grammatikalisering av obestämd artikel i världens språk 
(Heine 1997) och bygger på Heims distinktion mellan specifik och icke-
specifik användning av obestämd artikel (1988).  

2. Material 
Undersökningen bygger på fornsvenskt material som omfattar 16 texter från 
Äldre Västgötalagen (1225) till Historia Trojana (1529). Materialet är in-
delat i tre perioder (se tabell 1). 

Tabell 1. Materialet indelat i perioder och genrer 

Period Årtal Genrer Texter 

Period 
I 

1225–
1375 

landskapslagar, 
religiös prosa 

Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, 
Östgötalagen, Dalalagen, Codex Bureanus, 
Pentateukparafrasen 

Period 
II 

1375–
1450 

profan och 
religiös prosa, 
jordebalkar 

Bonaventuras betraktelser öfver Christi liv, 
Vitæ patrum – Helga manna lefverne, 
Järteckensboken, Sju vise mästare, Karl 
Magnus-sagan, Stockholms stads jordeböcker 

Period 
III 

1450–
1526 

profan och 
religiös prosa 

Prosaiska krönikan, Didrikssagan, Codex 
Linköping, Historia Trojana 

I period I, i synnerhet i landskapslagarna, förekommer nakna substantiv 
eller nominalfraser utan artiklar i kontexter som i modern svenska kräver en 
artikel (bestämd eller obestämd). Detta kan illustreras med ett utdrag ur 
Äldre Västgötalagen (ÄVL) och dess moderna översättning. Nakna fraser i 
det fornsvenska exemplet och deras artikelförsedda motsvarigheter i över-
sättningen markeras med fetstil. 
 

(2) Varþær barn til kirkiu boret oc beþiz cristnu þa scal faþir ok moþer fa 
guþfæþur oc guþmoþor oc salt oc uatn þæt scal bæræ til kirkiu þa scal a 
prest kallæ han skal a kirkiu bole boæ. (ÄVL KB:1) 

 Blir ett barn buret till kyrka och beder man om kristning, då skola fader 
och moder skaffa gudfader och gudmoder och salt och vatten. Det skall 
man bära till kyrkan. Då skall man kalla på prästen. Han skall bo på 
kyrkobolet. (översättning av Elias Wessén) 

I lagspråket finns EN bara som räkneord, ofta i kontrast till ett annat 
räkneord.2 
                          
2
 EN används oavsett ordets funktion som räkneord eller obestämd artikel. 
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(3a)  Drukknæ tuer baþir a enu skipi hvarghi þærra ær annars arve. (ÄVL 
ÆB:13) 

(3b) Egho bröþær tver ena kono (..) þæt ær firnærværk. (ÄVL GB:8)  

Första användningar av EN i annan betydelse än som ett räkneord (som lik-
nar obestämd artikel) finns i fornsvensk religiös prosa från period I. 
 

(3c) Oc foor ysaac bort til landz ænda oc bygde ther j en dal (Pent 161) 

Bruket av EN i period I och II avviker dock från det moderna även i det att 
artikeln förekommer satsinitialt, vilket är ovanligt i modern svenska.  
 

(3d) En vælburin ungar suen forlæt værudena ok folgþe andream: (Bur 
133) 

I modern svenska förekommer satsinitiala obestämda fraser endast sporad-
iskt. Exemplet (3d) skulle kanske översättas som Det var en gång en väl-
ställd ung man… eller Det hände en gång att en välställd ung man… snarare 
än En välställd ung man… Det är i synnerhet detta bruk av EN som är före-
målet for nuvarande undersökning. 

3. Modell och terminologi 
Utvecklingen från ett räkneord till en obestämd artikel bildar en s.k. gram-
matikaliseringskedja. Den består av ett antal betydelseförskjutningar som 
gradvis leder bort från den ursprungliga betydelsen. Enligt Heine kan ut-
vecklingen indelas i fem stadier. 
 

Steg I: räkneord   
Steg II:   presentationsmarkör 
Steg III:   markör för specifik referens 
Steg IV:   markör för icke-specifik referens 
Steg V:   generaliserad artikel 
 

(Heine 1997:72–3, översättning Brantler & Delsing 2010:26) 

Två praktiska problem gör sig gällande i modellen: att skilja mellan presen-
tationsmarkör och markör för specifik referens å ena sidan och mellan mark-
örer för specifik och icke-specifik referens å andra sidan.  

Skillnaden mellan specifik och icke-specifik referens beskrivs i littera-
turen som den mellan att talaren har en viss referent i tankarna eller inte (jfr 
en viss vs någon). 
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(4) Scarlett ville gifta sig med en miljonär.  
 ... men hon hittade ingen. (icke-specifik) 

 …han hette Rhett. (specifik) 

 (inspirerad av Donnellan 1966) 

Att komma underfund med vad talaren har i tankarna i en diakron under-
sökning är närapå omöjligt. Eftersom grammatikaliseringskedjan förutsätter 
en utveckling från det specifika till det icke-specifika bruket av EN, är ett 
mer pålitligt redskap nödvändigt. Här kommer jag att i stället tillämpa Heims 
begrepp diskursreferentens livslängd (’lifespan of a discourse referent’), 
introducerad i Heim 1988, och med hjälp av detta omtolka distinktionen 
specifik – icke-specifik. 

Heim hävdar att varje obestämd artikel, oavsett om den används med 
specifik eller icke-specifik referens, etablerar en ny diskursreferent. Skill-
naden gäller huruvida nominalet kan vara korrelat till ett anaforiskt pro-
nomen. Obestämd artikel använd som markör för specifik referens etablerar 
en långlivad diskursreferent som kan tas upp anaforiskt i senare satser (se 
exempel 5a), medan i sin funktion som markör för icke-specifik referens 
etablerar artikeln bara kortlivade diskursreferenter (exempel 5b och 6a). I 
vissa fall kan även en icke-specifik diskursreferent tas upp, med bara inom 
samma sats (6b).  
 

(5a)  Jag har en bil. Den är röd. 

(5b)  Jag har ingen bil. *Den är röd.  

(6a)  Jag önskar jag hade en bil. *Den är röd.  

(6b) Om jag hade en bil, skulle den vara röd. (jfr. Heim 1988)  

Presentationsmarkör och specifik markör i Heines modell omtolkas så att för 
presentationsmarkör gäller minst en referens i resten av diskursen, medan för 
specifik markör är referensen möjlig men inte nödvändig. Bruket av obe-
stämd artikel som presentationsmarkör påminner om hur det engelska pro-
nomenet this används för att etablera en ny och signifikant diskursreferent 
som måste tas upp i senare diskursen (se t.ex. Prince 1981a, 1981b). 
 

(7)  There came this man and demanded to talk to the manager. 

4. Obestämd artikel i fornsvenska 
En frekvensundersökning i valda fornsvenska texter visar att det mellan 
perioderna I och II sker en tydlig förändring (se tabell 2 nedan), det adnomi-
nala EN:et mer än fördubblar sina värden. Skillnaden i frekvensen mellan 
period II och III å andra sidan är relativt liten. Ännu i period III uppnår inte 
EN värdena för modern svenska. 
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Tabell 2. Adnominal EN per 1000 ord. 

 Period I Period II Period III MS  

EN per 1000 ord 3,82 8,7 9,56 23 

% 0,382 % 0,87 % 0,956 % 2,3 % 

EN-fraser förekommer i period I främst i funktion av subjekt. Subjektet 
placeras initialt, vilket är ganska ovanligt, men inte omöjligt i modern 
svenska.3 
 

(8) En vælburin ungar suenforlæt værudena ok folgþe andream (Bur 133) 

(9a) En byman war i thenna stadh hwilkin som haffdhe ena skato. (SVM 
147)  

(9b) Jac fan i enom stadhe en kättara swikande folkit. (HML 191) 

I period III förekommer EN-fraserna både som subjekt, objekt och preposi-
tionsobjekt, men sats- och text-initiala EN-subjekt träder tillbaka. 
 

(10) Hören huilken ordh wtgaa aff enne klene iomfru O huilkit swar hwilkit 
wtgangit är aff then hälga anda, O thu hälogh iomffru meer än 
trefallelika hälogh, aff thino bryste höras thäs hälga andhas orghor, ey 
kwnne aff enne klene pigho swadana ordh wtgaa, wtan thän hälge 
andhe haffde them ther jnbläst. (Linc NR 285) 

EN-frasernas funktion ändras alltså från period I till III, vilket illustreras i 
tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Grammatiska funktioner av EN-fraser i fornsvenska (i procent) 

 Period I Period II Period III 

EN-subjekt 27,05 %           30 % 12,5 % 

EN-objekt          21,4 % 20,2 % 30,2 % 

EN-PP 19,15 % 24,7 % 25,5 % 

Övriga EN-fraser 
(attribut, adverb-
ialer m.m.) 

          32,4 % 25,1 % 31,8 % 

Summa           100 %           100 %          100 % 

 

                          
3 T.ex. Foten var värre. En lukt började kännas bara efter någon dag. (Larsson 2006:203). 
Det är värt att notera att referenten (en lukt) förankras genom föregående mening (Foten var 
värre) på samma sätt som bestämda nominalfraser förankras genom tidigare referenter (t.ex. 
en bil – chauffören). Obestämda subjekt förekommer alltså sporadiskt satsinitialt men aldrig 
textinitialt. 
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Mellan period I och II noterar vi en nedgång i antalet EN-subjekt. För-
ändringen är inte bara frekvensmässig utan gäller även EN-subjektens pla-
cering i satser. Som framgår av tabell 4 dominerar satsinitiala EN-subjekt 
under period I för att sjunka något i period II och i det närmaste försvinna 
under period III, i alla genrer. 

Tabell 4. Initiala och icke-initiala EN-subjekt i fornsvenska (% av EN-
subjekt) 

 Period I Period II Period III 

Initiala EN-subjekt 63,2 % 41,3 % 20,8 % 

Icke-initiala EN-
subjekt 

36,8 % 58,7 % 79,2 % 

Summa            100 %         100 %       100 % 

Satsinitiala EN-subjekt dominerar i period I. I period II är huvud-
funktionen hos EN-fraser fortfarande subjekt, men de icke-initiala subjekten 
dominerar över de initiala. I period III sjunker antalet subjekt, både initiala 
och icke-initiala och EN-fraserna förekommer i andra funktioner, som objekt 
och prepositionsobjekt.  

EN-subjektets placering för med sig en skillnad till: hur den nya diskurs-
referenten blir hanterad i resten av diskursen. Om man räknar på antalet 
anaforiska referenser blir det klart att initiala EN-subjekt etablerar referenter 
med större livslängd än de som etablerades med icke-initiala EN-subjekt. 
Tabell 5 nedan visar hur många gånger (i genomsnitt) diskursreferenten åbe-
ropas i diskursen efter att ha etablerats med initialt eller icke-initialt EN-
subjekt. Detta kallas, efter Heim, för diskursreferentens livslängd.  

Tabell 5. EN-referenternas livslängd – genomsnittligt antal åsyftningar av 
textreferenter introducerade med initiala vs icke-initiala EN-subjekt  

 Period I Period II Period III 

Åsyftningar efter initiala EN-subjekt 6,7 6,2 2,3 

Åsyftningar efter icke-initiala EN-subjekt 2,3        4 2,4 

Initiala EN-subjekt inte bara dominerar i period I bland andra gram-
matiska funktioner hos EN-fraserna, utan etablerar även diskursreferenter av 
största livslängd under både period I och II. Situationen ändras först i period 
III, då alla typer av EN-subjekt, både initiala och icke-initiala, verkar etab-
lera diskursreferenter av liknande livslängd.  

Resultatet visar att frekvensen av adnominalt EN ökar under hela den 
fornsvenska perioden (frekvensökning noteras ofta hos grammatikaliserande 
element) dock utan att nå värden för modern svenska. En närmare studie av 
formens funktioner visar att den i laglitteraturen förekommer främst som 
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räkneord (i tydlig kontrast till andra räkneord), även om kontexter finns där 
en specifik tolkning kan föreligga (dvs. kontrasten fattas).4 I den tidiga reli-
giösa prosan (främst Codex Bureanus) används en som presentationsmarkör 
i stor utsträckning, främst med referenter som återkommer i följande text. I 
period II åtföljs en ökning i frekvensen av en spridning till andra funktioner: 
som presentationsmarkör för nya men ej i sammanhanget viktiga referenter 
och som markör för specifik referens. Formen befäster sin position som 
markör av specifik referens i period II och sporadiskt hittas även som markör 
för icke-specifik referens, där den slår igenom först i period III. 

5. Slutsatser 
Höga kvoter för vidare åsyftningar (further mentions i Heims terminologi) i 
period I bekräftar Heines modell av den obestämda artikelns grammatik-
alisering och dess ursprung i den presentativa funktionen. I sin första ’icke-
räkneord’-användning förekommer EN i satser med initiala EN-subjekt som 
etablerar texttopik. De initiala EN-subjekten kan sägas fylla en kataforisk 
funktion5 – de pekar framåt i texten och innehåller ’ett löfte’ om att refe-
renten kommer att tas upp på nytt. På det viset kan EN betraktas som 
motpart till suffixet -IN i sin första artikelanvändning som markör av anafora 
(se Skrzypek 2012). 

Undersökta texter 
AVL = Äldre Västgötalagen. I: H. S. Collin & C. J. Schlyter (utg.) Samling af 

Sweriges gamla lagar. 1827. Vol. 1. Stockholm: Haeggström. 
Bo = Bonaventuras betraktelser över Kristi liv. G. E. Klemming (utg.) 1860. Sam-

lingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 15. Stockholm: Norstedt. 
Bur = Codex Bureanus. I: G. Stephens (utg.) Ett fornsvenskt legendarium. 1847. 

Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 7:1. Stockholm: Norstedt. 
Did = Sagan om Didrik af Bern. G. O. Hyltén-Cavallius (utg.) 1850–1854. Sam-

lingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 10. Stockholm: Norstedt. 
DL = Dalalagen. I: H. S. Collin & C. J. Schlyter (utg.) Samling af Sweriges gamla 

lagar. 1827. Vol. 5. Stockholm: Haeggström. 
HML = Helga manna lefverne. I: G. E. Klemming (utg.) Klosterläsning. 1877–1878. 

Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 22. Stockholm: Norstedt. 
Jart = Järteckensbok. I: G. E. Klemming (utg.) Klosterläsning. 1877–1878. Sam-

lingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 22. Stockholm: Norstedt. 

                          
4 T.ex. Drukknæ tuer baþir a enu skipi hvarghi þærra ær annars arve (AVL ÆB:13). 
5 Frågan om varför initiala EN-subjekt försvinner i period III faller utanför ramarna för denna 
studie. Det kan delvis bero på att den presentativa funktionen träder tillbaka för den mer 
allmänna specifika. Så småningom kommer EN att markera obestämd referent, specifik eller 
ej.  
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JB = Stockholms stads Jordebok 1420–1474. H. Hildebrand (utg.) 1876. Kongl. 
Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med 
understöd af Stockholms stad. Stockholm: Ivar Häggströms boktryckeri. 

KM = Karl Magnus. I: G. E. Klemming (utg.) Prosadikter från Sveriges medeltid, 
red. G. E. Klemming, 1887–1889. Samlingar utgivna av Svenska fornskrift-
sällskapet 28. Stockholm: Norstedt. 

Linc JB = Själens kloster. I: F.A. Dahlgren (utg.) Skrifter till läsning för klosterfolk, 
1875. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 20. Stockholm: Nor-
stedt. 

Linc NR = Legenden om Sankt Amalberga. I: G. Stephens (utg.) Ett fornsvenskt 
legendarium. 1847. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 7:3. 
Stockholm: Norstedt. 

OgL = Östgötalagen. I: H. S. Collin & C. J. Schlyter (utg.) Samling af Sweriges 
gamla lagar. 1827. Vol. 2. Stockholm: Haeggström. 

Pent = Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm.A 1. O. Thorell (utg.) 
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 60. Uppsala: Almqvist & 
Wiksell. 

PK = Sveriges krönika (Prosaiska krönikan). I: G. E. Klemming (utg.) Småstycken 
på fornsvenska. 1868–1881. Stockholm: Norstedt. 

SVM = Sju vise mästare. I: G. E. Klemming (utg.) Prosadikter från Sveriges 
medeltid. 1887–1889. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28. 
Stockholm: Norstedt. 

Troj = Historia Trojana, R. Geete (utg.) 1892. Samlingar utgivna av Svenska forn-
skriftsällskapet 29. Stockholm: Norstedt. 

YVL = Yngre Västgötalagen. I: H. S. Collin & C. J. Schlyter (utg.) Samling af 
Sweriges gamla lagar. 1827. Vol. 1. Stockholm: Haeggström. 

Larsson, Åsa 2006. Systrarna Hietala. Över gränsen. Bonniers. 
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Hinn, inn eller enn? 
Om uppkomsten av det nordiska bestämdhetssuffixet 

Ulla Stroh-Wollin 

Bestämd form: när, var, hur? 
De nordiska språken avviker från övriga germanska språk bl.a. genom att 
substantiv kan böjas i bestämd form med ett suffix, som t.ex. med -et i huset. 
I andra språk motsvaras den bestämda formen av en fras med en fristående 
bestämd artikel, jfr eng. the house, ty. das Haus. Med tanke på att det rör sig 
om ett så centralt grammatiskt drag i de nordiska språken, som också under 
lång tid varit föremål för språkhistorikernas intresse, kan man nog säga att 
det fortfarande finns påfallande varierande uppfattningar om när och hur 
bestämdhetssuffixet uppkommit. Ett skäl till detta är att utvecklingen till stor 
del sker i det fördolda, dvs. så tidigt att vi inte kan följa händelseförloppet 
med någon större detaljskärpa i bevarade källor. Med denna studie vill jag 
emellertid visa att det trots allt finns vissa förutsättningar att komma vidare i 
diskussionen. 

En av de frågor jag diskuterar rör den bestämda artikelns etymologi. Det 
råder konsensus om att suffixet -inn (om vi här som brukligt låter forn-
språkens form i maskulinum singularis nominativ representera alla former) 
har uppstått genom klitisering av ett efterställt, ursprungligen demonstrativt, 
pronomen. Däremot har det diskuterats vilket detta pronomen är. Ofta fram-
ställs pronomenet hinn som den troligaste kandidaten, men också ett h-löst 
inn, inklusive en variantform enn, anförs ibland som möjligt ursprung. Från 
början fogades det kasusböjda pronomenet till det likaledes kasusböjda sub-
stantivet, se den hypotetiska utvecklingen i (1). 
 

(1) dag-s (h)in-s > dag-s’(h)in-s > dag-s-in-s > dag-en-s 

En annan intressant fråga är när den bestämda formen uppstår. På den punkt-
en har mycket olika förslag framkastats, från före år 800 (Skrzypek 2009) till 
1200-talet (Delsing 2002). En tredje aspekt, som är mycket lite diskuterad i 
litteraturen (om alls?), är om den samnordiska utvecklingen utgår ifrån något 
specifikt novationscentrum eller om man ska tänka sig att den sker spontant 
på flera platser över hela språkområdet. 
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Material 
I den här undersökningen försöker jag mobilisera så tidigt empiriskt material 
som möjligt. Runinskrifterna har därmed en given plats. Det är ett tämligen 
begränsat antal inskrifter som är relevanta här, men de är väsentliga, efter-
som de delvis är mycket tidiga och ger ett vittnesbörd om framför allt det 
östnordiska språket, som är senare belagt i handskrifter än det västnordiska. 
Jag hänvisar fortsättningsvis till runinskrifterna enbart med de signum de har 
fått av de svenska, danska och norska utgivarna och som också används i 
Samnordisk Runtextdatabas. (I referenslistan hänvisar jag enbart till data-
basen.) 

Självklart har jag också undersökt texter i olika handskriftsutgåvor. När 
jag gör allmänna hänvisningar till svenska landskapslagar utgår jag ifrån de 
digitala textversioner, efter (Collin/)Schlyters editioner, som finns åtkomliga 
i Fornsvenska textbanken (med adress i referenslistan). 

Jag har även utnyttjat ordlistor av olika slag. Särskilt viktiga är Ludvig 
Larssons förteckning från 1891 över ordförrådet i de äldsta isländska hand-
skrifterna och Anne Holtsmarks motsvarande förteckning över ordförrådet i 
de äldsta norska handskrifterna från 1955. Dessa verk är beläggsamlingar 
som redovisar samtliga förekomster av ett visst ord i de undersökta manu-
skripten. 

De handskrifter vars ordförråd Larson och Holtsmark redovisar är till-
komna från slutet av 1100-talet till mitten av 1200-talet. Redovisningarna 
domineras omfångsmässigt av de respektive homilieböckerna, vilka jag 
nedan kommer att omtala som Isländska homilieboken (faksimil och diplom-
atarisk utgåva i de Leeuw van Weenen 1993; normaliserad utgåva i Einars-
son, Kvaran & Ingólfsson 1993) och Norska homilieboken (diplomatarisk 
utgåva i Indrebø 1931). Homilieböckerna består (huvudsakligen) av olika 
predikningar av blandad proveniens; i vissa fall förekommer snarlika ver-
sioner av en viss text i båda böckerna. (Se vidare: utgåvorna samt Haugen & 
Ommundsen 2010.) 

Pronomenet hinn:s uppkomst och funktioner 
Ett pronomen hinn, eller egentligen en urnordisk föregångare till det, anses 
ha uppkommit genom fusion av två olika demonstrativa pronominalstammar, 
hi- (< PIE ki-) och *en(a)- (< PIE eno-). Den förra stammen är belagd, t.ex. i 
gotiska demonstrativer, och den lever kvar i bl.a. tyskans heute ’idag’ (< hiu 
tagu ’denna dag’. Möjligen är ett demonstrativt hi-pronomen även belagt i 
en urnordisk runinskrift på det s.k. Strømsbrynet (N KJ50) från Trøndelag i 
Norge. 

Inskriften på Strømsbrynet innehåller runföljden hali hino ’denna sten’. 
Genom att belägget står i ackusativ bör ett n ingå i pronomenändelsen, vilket 



Ulla Stroh-Wollin 

231 

medger att hino kan stå för hi-no likaväl som hin-no. Om det i själva verket 
är det senare som gäller får vi räkna med att fusionen mellan hi- och *en(a)- 
är fullbordad och att Strømsbrynet är det första, möjligen det enda, belägget 
på hinn med rent deiktisk referens. 

I övrigt är det svårt att finna motsvarigheter på en sådan ursprunglig an-
vändning av pronomenet hinn, som man ju i regel tänker sig som utgångs-
punkten för den utveckling som illustreras i (1). 

Intressant nog förekommer emellertid deiktiska pronomenformer som 
hinna och hitta (m.fl. varianter), framför allt i medeltida gotländska run-
inskrifter (Snædal 2002:221). Neutrumformen hitta förekommer dessutom 
en gång i Gutasagan och en gång i en runinskrift på en stämnyckel från Sig-
tuna, daterad till ca 1100 (Gustavson 2008). Man kan självklart tänka sig att 
hinna är en förstärkning av hinn, precis på samma sätt som þænna är en för-
stärkning av þænn. 

Eventuellt finns det också tre medeltida runbelägg på ett enkelt hinn med 
deiktisk funktion: G 39, G 206 och DR 47. I det första fallet rör det sig om 
en nu försvunnen gravhäll, men runföljden hin : st …, tolkat hinn st[æin] 
’denna sten’, är tydlig på den avbildning som finns. I det andra fallet före-
kommer runföljden hit : i-i på insidan av ett skåp, där hit normalt tolkas 
’detta’, även om innebörden av det efterföljande ordet är oklart. I det tredje 
fallet förekommer runföljden hin dRr, tolkat hin dyr’ denna dörr’ i en svårt 
skadad dansk inskrift på ett dörrbeslag.1 

Ett visst empiriskt stöd har man alltså, om än litet och i huvudsak indirekt, 
för ett demonstrativt, deiktiskt hinn på östnordiskt område, i första hand från 
Gotland. Pronomenet hinn är emellertid belagt i flera andra funktioner i alla 
de nordiska fornspråken. 

Ibland användes det med en kontrastiv (anaforisk) referens, dvs. ungefär i 
betydelsen ’den förre’ eller ’den andre’. I standardspråket är det väl numera i 
stort sett ordet hinsides (’på den andra sidan’) som minner om detta. Ibland 
användes hinn, jämsides med pronomenet þænn, som determinativt pro-
nomen före relativsatser och att-satser. Det senare pronomenet är nu allena-
rådande i alla de nordiska språken i denna funktion.2 Dessutom användes 
hinn som pre-adjektivisk artikel, också jämte þænn, jfr t.ex. hin yngsti kolder 
och þen yngsti. koldær (’den yngsta kullen’) i Äldre Västgötalagens ärvda-
balk (flock 5 resp. 6). Detta hinn är helt försvunnet i de fastlandsskandi-
naviska språken, som nu alla använder den som fristående bestämd artikel, 
även om fasta uttryck som hin håle och hin onde fortfarande är i någon mån 

                          
1 Den s.k. yrrunan används alltså här med ett nytt ljudvärde, [y] i stället för ursprungligt 
”palatalt r” (Larsson 2002:185 f.). 
2 I de fastlandsskandinaviska språken är den moderna formen den. De äldre oregelbundna 
singulara nominativformerna sá (maskulinum) och sú (femininum), som också uppträder i 
skandinaviska runinskrifter, lever kvar i isländskan. 



Hinn, inn eller enn? 

232  

levande. Den moderna isländskan klarar sig oftast utan fristående bestämd 
artikel, men pre-adjektiviskt hinn förekommer ibland i formellt språk. 

Fornisländska: relationen mellan hinn, inn och enn 
De olika användningar av hinn som lever kvar i medeltidsspråket kan ha ut-
vecklats mer eller mindre oberoende av varandra ur ett deiktiskt hinn. De 
sekundära användningarna är alltså inte nödvändigtvis relaterade till var-
andra. En viktig iakttagelse i detta sammanhang är att den tidiga isländskan 
avviker en del från övriga nordiska varieteter vid samma tid genom att bara i 
begränsad omfattning utnyttja hinn som pre-adjektivisk artikel. I stället har 
man oftast enn eller inn i denna funktion. Däremot används de h-lösa form-
erna aldrig som kontrastivt eller determinativt pronomen. Jfr t.ex. inn efsti 
fulltrúi … (’den högsta garanten …’) och hinir tveir kostir […] er … (’de två 
goda ting som …’) i exemplet i (2) från Isländska homilieboken. 
 

(2) Sá er inn efsti fulltrúi lifsins álengur, er hinir tveir kostir eru úr hendi 
gengnir, er áður voru til ... (Einarsson, Kvaran & Ingólfsson 1993:177) 

 ’Den är den högsta garanten för livet i framtiden, (den) ur vilken de två 
goda ting som tidigare voro till har sprungit ...’ 

I Isländska homilieboken förekommer totalt 479 pre-adjektiviska artiklar, 
varav endast 40 hinn. De övriga funktionerna är belagda totalt 40 gånger i 
samma text, samtliga med hinn. 

Den funktionella begränsningen för inn och enn är uppmärksammad 
tidigare, men inte utredd. Med hänvisning till att hinn är den normala formen 
också i pre-adjektivisk funktion på östnordiskt område och redan i de 
vikingatida runinskrifterna, föreslår Martin Syrett (2002:273) att den väst-
nordiska uppdelningen, och därmed de h-lösa varianterna, kan vara sekund-
ärt uppkomna (dock utan att gå in på hur eller varför detta skulle ha skett). 

Dominika Skrzypek (2009) föreslår tvärtom, fast enbart med hänvisning 
till den regionala variationen, att hinn är sekundärt.3 Hon tänker sig att ett 
pronomen inn först har givit upphov till bestämdhetssuffixet -inn, därefter 
till pronomenet hinn. En konsekvens av det antagandet, menar författaren, är 
att den bestämda formen bör ha uppkommit före vikingatiden, eftersom hinn 
på östnordiskt område framstår som den normala formen för pre-adjektivisk 
artikel redan då. 

Intressant nog brukar man inte fästa något egentligt avseende vid väx-
lingen mellan de h-lösa formerna inn och enn; de betraktas allmänt som rent 

                          
3 Skrzypek (2009:70) skriver om hinn och inn/enn att ”they seem to be interchangeable in all 
contexts, though a more detailed study is called for” och förefaller således obekant med skill-
naden. 
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fonetiska varianter av samma morfem. I artiklar och handböcker av äldre 
datum omtalar man gärna ordet som enn, inn e.d. (se t.ex. Noreen 1923: 
§ 472). Numera får formen inn nästan alltid representera båda varianterna, 
inte bara i normaliserade utgåvor av texter (om de inte återger även de h-lösa 
varianterna med hinn), utan även i sakframställningar. Detta kan möjligen 
hänga samman med att inn blir vanligare än enn efter hand. Men i de tidig-
aste isländska texterna är det faktiskt enn som dominerar ganska klart. 

Denna dominans gäller i synnerligen hög grad Isländska homilieboken, ur 
vilken exemplet i (2) är hämtat; att skrivningen av den pre-adjektiviska artik-
eln är inn i detta exempel ovan beror på att den citerade texten är hämtad ur 
en normaliserad utgåva. I själva verket står det enn i originalet (se de Leeuw 
van Weenen 1993). I hela homilieboken är antalet inn 8, att jämföra med 431 
enn. I övriga texter som redovisas i Ludvig Larssons register har jag noterat 
67 inn mot 553 enn. 

Med tanke på att inn och enn tycks vara funktionellt jämställda kan det 
ligga nära till hands att se dem som rena uttalsvarianter. Men den tydliga 
dominansen för e-formen i de tidigaste texterna kan stämma till eftertanke, 
särskilt då hinn inte växlar med *henn.4 (Det determinativa hinir i (2) t.ex. 
motsvaras av hiner i originalet.) Om vi i stället primärt ser en opposition 
mellan hinn och enn föreligger faktiskt en mycket logisk förklaring i etymo-
login. Formen enn kan helt enkelt ses som direkt utvecklad ur den urnordiska 
pronominalstammen *en(a)-, medan hinn utan vidare kan förstås som en 
kombination av hi- och *en(a)-, jfr ovan.5 Med tanke på den blygsamma 
förekomsten av inn i de äldsta isländska texterna framstår den varianten som 
ett senare alternativ till enn. 

Eftersom såväl hinn som enn är klart belagda på isländskt område kan 
man fråga sig vilket av dem som mest sannolikt är ursprunget till bestämd-
hetssuffixet. Också beträffande denna fråga kan empiriskt stöd hämtas i de 
äldsta isländska handskrifterna. Det är nämligen inte helt ovanligt att ord 
som i normaliserade utgåvor av dessa texter framställs som substantiv i be-
stämd form i själva verket är skrivna i två ord. Det gäller t.ex. genitivformen 
lifsins (’livets’) i exemplet i (2) ovan, jfr (3a–b). 
 

(3) a. inn efsti fulltrúi lifsins (normaliserad text) 
 ’den högsta garanten för livet’ 

 b. enn efste fulltrue lifs ens (efter originalet) 

                          
4 Larsson 1891 redovisar ett undantag, henni (fem. sing. dat.) i stället för hinni. I övrigt känner 
jag inga exempel på vokalväxling i h-pronomenet. 
5 Enligt framställningarna i såväl Syrett 2002 som Skrzypek 2009 framstår inn som sprunget 
direkt ur *eno-, medah hinn sägs vara en förstärkning av inn med ett *h-. Denna beskrivning 
överensstämmer dock faktiskt inte med gängse etymologiska framställningar, inte heller så-
dana som författarna hänvisar till, t.ex. Prokosch 1939:273 f. 
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Det fristående ens efter lifs framstår helt enkelt som en icke klitiserad be-
stämdhetsmarkör. Generellt gäller att sådana, när de uppträder, formmässigt 
överensstämmer den pre-adjektiviska artikeln enn. På empirisk grund finns 
det således anledning att tro att samma ursprungligen demonstrativa pro-
nomen gett upphov till både den pre-adjektiviska artikeln och bestämdhets-
suffixet i isländskan. 

De fornnordiska språken på fastlandet 
Mot den isländska bakgrunden ovan finns det anledning att titta närmare på 
hur de tidigaste beläggen på den pre-adjektiviska artikeln och bestämdhets-
markörer ter sig i de fastlandsskandinaviska varieteterna. När jag talar om 
den pre-adjektiviska artikeln bortser jag i det här sammanhanget ifrån den 
redan tidigt alternativa varianten þænn. 

Den pre-adjektiviska artikelns form 
Studerar man runmaterialet kan man konstatera att skrivningar av den pre-
adjektiviska artikeln med h dominerar, men särskilt runt Mälaren före-
kommer h-lösa varianter, se tabell 1 som redovisar skrivningarna i run-
inskrifter från tidig vikingatid fram till ca 1200. Antalet belägg är dock litet 
och man kan även konstatera för två av inskrifterna med h-lös artikel att h 
utelämnas också i verbformen hiogg ’högg’; i Sö 41 skrivs den iok, i U 226 
ik. Vissa dialekter i Uppland är också kända för stark tendens att utelämna h. 
När det gäller bedömningen av vokalkvaliteten är ett särskilt problem att den 
vikingatida runraden ursprungliden erbjöd samma runa för i och e. Senare 
tillkommer dock en möjlighet att markera skillnad, och i tabell 1 har signum 
satts i kursiv i de sex (av 21) fall då inskriften innehåller åtminstone en e-
runa. Man kan konstatera att artikeln i dessa sex fall ändå har i-runa. Något 
positivt belägg för vare sig enn eller henn föreligger alltså inte i detta 
material. 

I de svenska medeltidsslagarna används inte, enligt Schlyters ordbok 
(1877), h-lösa varianter som inn eller enn av pre-adjektivisk artikel – med ett 
undantag: i företalet till Upplandslagen står vid ett tillfälle Erikinum hælghæ 
i stället för Eriki hinum hælghæ. Ordet är här inte bara h-löst utan även ”fel-
aktigt” klitiserat till namnet. Att döma av Lunds Det ældste danske skrift-
sprogs ordförråd gäller h-formen generellt också i den äldsta forndanskan 
(1877:57). 

Beträffande de gamla norska lagarna påpekas i Storm & Hertzbergs glos-
sarium (1895:287) om hinn som pre-adjektivisk artikel att den ”mangler ofte 
h, hvorhos der hyppig ikke skrives i, men e, hvilket ikke er tilfældet når 
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Tabell 1. Pre-adjektiviska artiklar med och utan h i runinskrifter från 800-
tal till ca 1200, sorterade spaltvis efter region. I de fall signum markerats 
med kursiv förekommer e-runa någonstans i inskriften, dock inte i den 
pre-adjektiviska artikeln. 

hin- DR 46, DR 55, 
DR 81, 
DR 127, 
DR 133, 
DR 161, 
DR 338 

Ög 136 Vs 15 U 391, 
U 971 

 N 210, 
N 319, 
N 232, 
N 323 

 in-   Sö 125 U 226, 
U 1146 

Hs 21 N 368 

-in-   Sö 41    

ordet staar som pron.”. Av skrivningen kan man få uppfattningen att den 
äldre norskan uppvisar ungefär samma fördelning mellan hinn och enn som 
isländskan, men ”ofte” kan tolkas inom rätt vida ramar, och att döma av 
exemplen i artikeln råder en relativt stor övervikt för hinn. 

När det gäller de äldsta fornnorska texterna kan fördelningen studeras när-
mare genom beläggförteckningen i Holtsmark 1955. Antalet belägg på hinn 
å ena sidan och enn och inn å den andra jämförs i tabell 2 med motsvarande 
siffror för de äldsta isländska texterna enligt Larsson 1991. För båda belägg-
samlingarna har jag skiljt mellan respektive homiliebok och övriga texter. 

Tabell 2. Fördelningen (i antal och andel) mellan hinn (pronomen och 
pre-adjektivisk artikel) och enn/inn (pre-adjektivisk artikel och efterställd 
bestämdhetsmarkör) i de äldsta norska och isländska manuskripten 

 Norska 
homilieboken 

Övriga tidiga 
norska texter 

Isländska 
homilieboken 

Övriga tidiga 
isländska texter 

hinn 299 60 % 132 99 % 80 15 % 46 7 % 

enn/inn 201 40 % 2 1 % 439 85 % 620 93 % 

Som tabell 2 visar återfinns de h-lösa varianterna knappast alls i de riktigt 
tidiga norska texterna vid sidan om Norska homilieboken. Man kan också se 
att de båda homilieböckerna, även om de skiljer sig åt väsentligt i fördel-
ningen, är sinsemellan mindre olika än de övriga norska respektive isländska 
texterna. Vad som inte framgår av tabellen är att av de h-lösa formerna före-
kommer inn endast två gånger i de norska texterna (båda i homilieboken); i 
övrigt gäller enn. 

Så långt tyder genomgången på att hinn är den normala pre-adjektiviska 
artikeln på östnordiskt område. Enstaka belägg på inn eller -inn kan här 
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eventuellt förstås som tillfälliga reduktioner. Även i Norge framstår hinn 
som den vanligaste pre-adjektiviska artikeln, men här förekommer även h-
lösa varianter, företrädesvis enn, i synnerhet i Norska homilieboken, som är 
tillkommen i en norsk-isländsk kulturkontext. 

Efterställda bestämdhetsmarkörer 
När det gäller efterställda bestämdhetsmarkörer saknar, såvitt mig bekant, de 
äldsta östnordiska texterna exempel på icke klitiserade former. När det gäller 
runinskrifter gäller emellertid att de ibland är bara delvis ordindelade, ibland 
inte alls. Två uppländska belägg från 1000-talet, ontini på U 644, antini på 
U 669, brukar anföras som de allra tidigaste beläggen på bestämd form på 
nordiskt språk, men i princip skulle runföljderna också kunna utläsas and 
(h)inni i stället för andinni ’själen’, i synnerhet på U 644 där bönen som 
belägget ingår i inte är ordindelad. Man kan då även fundera över om bönen 
ska tolkas ’Gud hjälpe själen’ eller ’Gud hjälpe denna själ’. Det senare kan 
inte helt uteslutas. 

Under alla omständigheter är en tolkning av det något äldre belägget 
stainin på G 110 som stain (h)inn ’denna sten’ ur saklig synvinkel mycket 
rimlig. Snædal (2002:52 f.) föreslår staininn ’stenen’, men inskriften inte är 
ordindelad och med tanke på att demonstrativa former som hinna etc., 
kanske även hinn, är belagda just på Gotland (jfr ovan), är tolkningen ’denna 
sten’ inte heller formellt orimlig. I senare runinskrifter har man mindre an-
ledning att betvivla förekomsten av bestämda former. 

Man kan naturligtvis också fråga sig om ontini/antini och stainin hade 
kunnat tolkas and enni resp stain enn. Det finns inget absolut säkert svar på 
den frågan, men något stöd i senare östnordiskt språk föreligger inte. I de sex 
runinskrifter som är vittnesgilla (Vg 202, G 70, G 126, G 166, G 255, G 294) 
genom att de visar prov på e-runa någonstans, används i-runa ändå i be-
stämdhetsändelser. Också när det gäller tidiga medeltida handskrifter verkar 
ändelsevokalen i bestämdhetssuffixet tecknas med <i>, förutsatt att detta 
gäller även fornärvda i-ändelser i övrigt. Så förhåller det sig i t.ex. i Äldre 
Västgötalagen, Gutalagen och Upplandslagen. 

Sammantaget måste man konstatera att det inte finns några spår av enn i 
någon funktion på östnordiskt område. Det förefaller mera sannolikt att be-
stämdhetssuffixet här uppkommit genom enklis av hinn, varvid det initiala 
h:et lätt bortfaller. 

Intressant nog finns det empiriskt stöd för denna utveckling i en norsk 
text, nämligen i ett fragment av Olav Tryggvasons saga (i Codex De la 
Gardie 4–7). Här förekommer faktiskt (-)hinn som postnominal artikel. Det 
rör det sig dels om ett tydligt hopskrivet belägg, hunzhins ’hundens’, dels om 
två belägg där bestämdhetsmarkören följer på en ny rad, atsokn hinne ’strid-
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en’ och hugar hins ’själens’.6 I de senare fallen kan man inte säkert avgöra 
om bestämdhetsmarkören ska uppfattas som fristående eller egentligen en-
klitisk. Skrivaren avstavar ganska mycket men använder aldrig bindestreck i 
radslut, vilket möjliggör den senare tolkningen, och andra fristående post-
nominala artiklar saknas. 

I det korta fragmentet av Olav Tryggvasons saga skrivs den enklitiska 
artikelns vokal genomgående med <i>, men andra tidiga norska texter före-
faller ha en hög andel med <e>. Detta kan delvis hänga samman med änd-
elsevokalismen i stort; västnordiska texter har ofta <e> för fornärvt i i ändel-
ser. Men också texter med en blandad ändelsevokalism i övrigt kan ha en 
tydlig dominans för skrivningar med <e> i bestämdhetsmarkören. Detta 
gäller t.ex. Sermo de Sancta Maria och S:t Olofs järtecken i Norska homilie-
boken och en norsk version av Ólafs saga hins helga (Ups. DG 8). 

De norska texterna visar därmed inte entydigt varifrån det norska be-
stämdhetssuffixet har utgått; man kan tänka sig ömsom hinn och enn. 

Slutsatser 
Genomgången av de äldsta källor vi har till nordiskt språk pekar ganska tyd-
ligt mot slutsatsen att bestämdhetssuffixet, trots dess senare enhetlighet, ut-
vecklas ur två olika pronomen, enn och hinn. I isländskan talar allt för det 
förra, i de östnordiska varieteterna är det senare mera sannolikt, medan de 
tidigaste norska texterna företer en blandad bild. 

Att tidsfästa bestämdhetssuffixets födelse är fortfarande inte helt enkelt. 
De rör sig ju om en stegvis process, jfr (1). Skrivningar som lifs ens och 
hunzhins talar emellertid för att språket i handskrifterna återger någon sorts 
övergångsperiod. I båda fallen rör det sig om bruk av en bestämdhetsmarkör, 
inte av ett demonstrativt pronomen, men det handlar fortfarande inte om en 
typisk böjningsändelse. 

Sedan är det också en fråga hur man ska se på dateringen av språket i 
handskrifterna. Delvis kan det vara så att de återspeglar ett tidigare språk än 
det som var naturligt vid den bevarade textens tillkomst, genom att man 
kopierat äldre förlagor. Men jag tror inte man ska föra de nämnda över-
gångsformerna bakåt längre än 1100-talet. Processen kan naturligtvis ändå 
ha startat något århundrade tidigare ändå, däremot knappast flera århundra-
den tidigare. 

Sedan kan man förstås också ställa sig frågan om utvecklingen är sam-
tidig över hela språkområdet. Mitt intryck är att det i stort sett är på det viset, 
även om jag inte här särskilt har försökt utröna den saken. 

                          
6 Skrzypek (2009:73) bygger en del av sin argumentation för en tidig datering av den post-
nominala artikeln på uppfattningen att ”[n]o form with cliticized hinn has been found”. Men 
det stämmer alltså inte riktigt. 
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Aspekter på tilltalsordet ni i tre seklers 
dramadialog 
– makt, distans och affekt 

Kerstin Thelander 

Inledning 
Tilltalsuttryck har genom svenskans historia varit ett viktigt medel för att 
markera hur personer socialt förhåller sig till varandra. Det har funnits fasta 
regler för bruket och många uttryckssätt att välja mellan. 

Trots att Sverige under slutet av 1960-talet i huvudsak övergick till ett 
enda pronomen – du – vid tilltal av en person i singular, verkar behovet av 
en respektform finnas kvar. Här är pronomenet ni en kandidat. Ni är dock 
inte och har framför allt inte varit, ett säkert val. Ni som tilltal till personer i 
2 person singular hör till de tilltalsuttryck som har en brokig historia, från sin 
början som ett folkligt missförstånd av morfemgränser (Wessén 1965) till 
dagens sparsamma nya niande i servicesammanhang (t.ex. Mårtensson 1986, 
Norrby & Håkansson 2004). 

Syfte 
Tilltalsordet ni som respektform i 2 person singular har en förhållandevis 
kort historia i svenskt skriftspråk. I den här undersökningen är mitt syfte att 
visa hur användningen har utvecklats i ett dramamaterial som omspänner 
300 år. Jag vill beskriva bruket, men också försöka hitta brytpunkter för 
olika typer av användningar under perioden 1700–2000. Jag kommer att 
använda mig av tre olika begrepp som påträffas i litteraturen om tilltalsskick, 
nämligen makt, distans och affekt, och granska hur de kan tillämpas på 
dramamaterialet. 

Bakgrund 
Tilltalsskick är ett ofta undersökt ämnesområde både inom sociolingvistik, 
pragmatik och diskursanalys. Det behandlas också normativt i språkvårds-
litteratur, ordböcker och grammatikor. 
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På svenska har inte dramamaterial använts systematiskt när tilltalsskicket 
har undersökts, men det förekommer exempel från dramatik också i tidigare 
undersökningar (se t.ex. Widmark 1969, 1994, 2001). Vanligare är dramer 
som material vid undersökningar av tilltalsskick på andra språk (se t.ex. 
Walker 2005). 

Större verk som behandlar tilltalsbruket i svenskan i ett historiskt per-
spektiv har skrivits av t.ex. Ahlgren (1978) och Nordman (1918) och därtill 
finns ett flertal punktundersökningar (t.ex. Widmark 1969). Ahlgren och 
Nordman refererar rikligt ur tidigare litteratur. Upplysande är också en 
genomgång av ordböcker som till exempel Dalin 1850–1853 och Östergren 
1934, där normen och bruket framkommer. 

Ni (både i 2 person singular och plural) rekommenderades från början 
inte; det var ett bruk som kom underifrån; pronomenet var en vardaglig form 
som främst användes i talspråket. SAOB:s första belägg i skrift är från 1615 
men det var alltså ovanligt i skrift. Olof Lönnquist (2003) visar dock att det 
finns belägg i ett tidigt svenskt versdrama, Judas Redivivus från 1614. Från 
början anses ni ha uppstått genom en sammansmältning i talspråket av verb-
ets ändelse i 2 person plural och det personliga pronomenet I i 2 person 
plural (Wessen 1965). Ett stöd för det antagandet finns i den uppsats av 
Barbro Ståhle Sjönell (2008) som baserar sig på arbetet med en textkritisk 
utgivning av Olof von Dalins dramatiska verk. I Dalins manuskript till Den 
afwundsiuke (1738) finns sammanskrivningar som wetenI, säjernI, kännern 
I, som vittnar om en osäkerhet om morfemgränserna. 

Till en början fanns ett motstånd mot att det talspråkliga ni trängde ut den 
tidigare användningen av I (t.ex. Ahlgren 1978). När ni sedan etablerats i 
språket är det främst den singulara användningen av ni i 2 person singular 
som respektform som dryftats. Till exempel Bratt Paulston (1976), Norrby & 
Håkansson (2003) och Clyne, Norrby & Warren (2009) har behandlat 1900-
talets svenska tilltalsskick och då bland annat diskuterat användningen av ni 
i 2 person singular. 

Ni har aldrig varit det neutrala tilltalsuttryck för respekt som t.ex. tyskans 
Sie eller danskans De (se t.ex. Wellander 1935). Ni betraktades från början 
som alltför vardagligt i jämförelse med det formella I. Den samtida språk-
vården rekommenderade inte bruk av ni; det var ett språkbruk som användes 
av de lägre klasserna. Ahlgren (1978:47) skriver till exempel att Johan Ihre i 
sina Utkast till föreläsningar öfwer svenska språket (1745) slår fast att ni hör 
hemma i det ovårdade språket och används av de obildade. På 1700-talet 
kom ni in i adelns umgängesspråk (Widmark 2001). Nämnas kan t.ex. att 
Gustaf III genomgående använde ni i sina dramer (Hellquist 1918), men 
redan under 1700-talets slut och i början av 1800-talet fick ni en stämpel av 
att signalera nedlåtenhet. 

Behovet av ett enkelt odiskutabelt pronomen som respektform kvarstod 
dock, eftersom alternativet var ett svårt och krångligt titelbruk. Från 1850- 
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talet fanns t.o.m. speciella ni-föreningar som ville införa ni som neutral 
respektform, men den kampen gavs upp vid 1900-talets mitt. Flera namn-
kunniga språkmän hade då deltagit på ni-formens sida, som t.ex. Noreen, 
Wessén och Wellander (Ahlgren 1978). Inom vissa områden kom dock ni att 
accepteras i början av 1900-talet, t.ex. i affärsbrev, men det var ändå för sent 
för ett allmänt ni och det solidariska du kunde utan större problem införas på 
1960-talet (Ahlgren 1978). 

Förekomst av ni i dramadialogen 
Materialet till min undersökning består av den sammanlagda ordmängden 
från 45 pjäser som samlats in för projektet Svensk dramadialog under tre 
sekler (www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/drama). Det består av drygt 
800 000 löpord och representerar sex perioder under tiden 1700–2000 (se 
tabell 1). Kriterierna för urval av pjäser till korpusen är att de skall bestå av 
uppförd samtidsdramatik på prosa. På grund av det begränsade utbudet under 
de tre första perioderna representeras dessa av färre pjäser. 

Jag har genom närläsning av varje pjäs granskat alla ni-förekomster i 
materialet och gjort en homografseparering mellan singulara och plurala ni. 
Användningen och förändringar i bruket av ni kan bara beskrivas om man 
granskar de omständigheter som råder vid varje enskilt beläggställe. Både 
historiska, sociolingvistiska och pragmatiska faktorer har betydelse. Tabell 1 
presenterar materialet och visar alla förekomster av ni i singular och plural 
samt förekomst per 1000 ord. 

Under den första perioden, 1725–1750, förekommer ni bara i tre av pjäs-
erna eftersom pronomenet I fortfarande är kvar i bruk. Det betyder också att 
period 1 har den lägsta relativa frekvensen av ni (totalt per 1000 ord) jämfört 
med de övriga perioderna. Under perioderna 2 och 3 är den relativa fre-
kvensen högst för att sedan sjunka under period 4 och 5. Under de fem första 
perioderna överväger det singulara ni medan pluralt ni dominerar under per-
iod 6.  

Man kan alltså hävda att singulart ni kommer in i dramerna under den 
första perioden och fasas ut under den sista. Inga belägg på det ”nya niandet” 
finns i materialet. 

Under den första perioden är användningen begränsad både socialt och 
miljömässigt: inga kvinnor använder ni – kanske för att de i pjäserna inte 
vistas i de offentliga miljöer där ni användes, på kaffehus, handelskontor etc. 
Under de övriga perioderna är användningen mera blandad. 

Ni kommer alltså in som något modernt och vardagligt och används bara i 
vissa miljöer. Det finns både hos adelsmän och hos personer med lägre rang 
(än adelsmän). Redan under period 2 (1775–1800) verkar restriktionerna 
vara borta och ni används allmänt. Att det under period 2 är både vanligt och  
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Tabell 1. Sammanställning av ni i dramamaterialet. 

perioder  antal 
löpord 

antal ni ni (sg) ni (pl) totalantal 
ni per 
1000 ord 

ni i sg 
per 
1000 ord 

1 1725–1750 
(5 pjäser) 

117 818 167 143 
(85,6 %)

24 
(14,3 %)

1,42 1,21 

2 1750–1800 
(5 pjäser) 

63 627 531 439 
(82,7 %)

92 
(17,3 %)

8,35 6,90 

3 1825–1850  
(5 pjäser) 

96 439 778 755 
(97,0 %)

23 
(3,0 %)

8,07 7,83 

4 1875–1900  
(10 pjäser 

170 708 1124 996 
(88,6 %)

128 
(11,4 %)

6,58 5,83 

5 1925–1950  
(10 pjäser) 

201 580 1154 863 
(74,8 %)

291 
(25,2 %)

5,72 4,28 

6 1975–2000 
(10 pjäser) 

171 151 598 114 
(19,1 %)

484 
(80,9 %)

3,49 0,67 

Alla perioder 
(45 pjäser) 

821 323 4 352 3310 
(76,1 %)

1042 
(23,9 %)

5,30 4,03 

utbrett över alla samhällsklasser gäller i alla fall för de undersökta pjäserna. 
Under period 2 när ni börjar användas allmänt ersätter det I och fyller en 
lucka mellan situationer där t.ex. du är för förtroligt och övriga tilltalsbruk är 
för formella. Så kan till exempel Aurora och hennes friare Gyllenplit i Mul-
phus inte tilltala varandra med du men använder ofta ni utan att kombinera 
det med titel eller namn. 
 

(1) Mulpus 1776 (period 2) 
Gyllenplit: […] är at Ni icke glömmer bort den Ni tusende gånger 
försäkrat, at Ni wärkeligen älskar. 
Aurora: Ni har ju sjelf sedt huru narrraktig Gumman är […] 

Ni fick sedan under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet en stämpel 
av nedlåtenhet och blev en form som språkvårdarna avrådde ifrån (t.ex. 
Dalin 1853). Trots detta är användningen frekvent i dramamaterialet under 
både perioderna 3 (1825–1850), 4 (1875–1900) och 5 (1925–1950). Under 
period 6 (1975–2000) har du-reformen slagit igenom och andelen ni i singu-
laris är låg. Att singulart ni över huvud taget förekommer under period 6 har 
speciella orsaker, som t.ex. att vissa pjäser har handling från flera tidsplan, 
t.ex. historiska tillbakablickar. 
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Tre olika användningar av ni i dramamaterialet: 
makt, distans och affekt 
Jag ska utgå från tre olika infallsvinklar för att klassificera användningen av 
ni i dramamaterialet. De två begreppen makt och solidaritet hos Brown & 
Gilman (1960), utvecklade till makt och distans hos Brown & Levinson 
(1987), är utgångspunkten. Begreppen har senare också diskuterats av t.ex. 
Svennevig (1999) och Clyne, Norrby & Warren (2009). Till makt och dis-
tans vill jag lägga ytterligare en aspekt, nämligen affekt (Spencer-Oatey 
1996).  

Maktdimensionen är tämligen lätt att definiera: ”Power is presented as an 
asymmetrical relation involving one person’s ability to control the behavior 
of the other” (Svennevig 1999:28). Min andra aspekt distans, där ni används 
mellan obekanta/icke-intima, är mer svårbestämbar. Distans står här för ett 
ofta symmetriskt förhållande där de samtalande inte kan använda du efter-
som det är förbehållet den intima sfären och familjerelationer. Det är ett van-
ligt bruk i materialet, mellan obekanta och bekanta och uttrycker distans och 
respekt.  

Affektaspekten har drag av både makt och distans och bryter mot det för-
väntade bruket: ni används för att markera ett avståndstagande. En relation 
som egentligen förväntas ha ett annat uttryck (du, familjär titel eller för-
namn) markeras genom ett avståndstagande ni som attitydmarkör. 

Makt 
En maktrelation som kan utläsas av pjäsernas rollista är den mellan tjänste-
folk och deras överordnade. Man kan här tala om ett icke-reciprokt förhåll-
ande där den ena är underordnad den andre. Jag ska jämföra de olika period-
erna med varandra med avseende på hur ni används från tjänstefolk till över-
ordnade och tvärtom. 

Resultatet visar att tilltal mellan tjänstefolk och deras överordnade alltid 
är asymmetriskt, dvs. rollfigurerna markerar sin över- eller underordning 
genom att använda olika system. Under 1700-talets två perioder använder 
tjänstefolket ni (oftast tillsammans med titlar) medan de överordnade an-
vänder du. Under den förra delen av 1800-talet när ni fått en nedvärderande 
betydelse kan det inte användas nerifrån upp. I Nordmans artikel (1918:77) 
kan man läsa att Tegnér i brev 1802 själv använder ni men att han senare 
(1838) i brev till sin tyske förläggare säger att ”bruket numera är inskränkt 
till den lägre klassen, betjenter och dylika”. Ett av bruken som anges under 
uppslagsordet ni i Dalins ordbok (1853:142) är också till personer ”af ringare 
stånd än den talande”. 

Följande exempel visar att tilltalet mellan anställda och överordnade är 
asymmetriskt, dvs. att de alltid använder olika typer av uttryck. 
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(2) Swenska sprätthöken 1739 (period 1) 
Champagne (dräng): […] Ni skall weta Herr Baron at sedan Min Grefwe 
tilpyntade mig  
på det sättet som Ni ser […]. (Baron Stadig svarar med du-tilltal) 
Truls (dräng): Så ni måste fuller hafwa högsta rösten i huset ni, märker 
jag, efter ni är så stor i redan at kalla folck ökenamn (Sara svarar med I-
tilltal) 

(3) Den lyckelige banqueroutieren 1753 (period 1)  
Drängen (till Goldfresser): Ni, Ni Wälborne Herr Munsiör Ni hitten påat. 
(Goldfresser: du) 

(4) Några mil från Stockholm 1787 (period 2) 
Friherrinnan: Nå Herr Sang Mesyr nu kan ni börja. 
Sans Mesure: Hwa befaller Ers nåd, […]  

(5) Friman 1798 (period 2) 
Sven: […] Herre! Ni er sjelf knapt god dertil. 
Herr A: […] och hvad vil du med hundarna […]/ 
 

Under de två första perioderna kan alltså drängen använda ni uppåt, liksom 
skogvaktaren i Friman till sin herre. Dansmästaren Sans Mesure i Några mil 
från Stockholm använder dock Ers nåd till friherrinnan men får ett ni 
tillbaka. 

Från och med period 3 finns inga exempel på ni uppåt men väl neråt, så-
som till exempel när friherrinnan använder ni till dansmästaren. Detta gäller 
också i pjäserna nedan från 1842 och 1850. 
 

(6) Pröfningen 1842 (period 3) 
Kammarherren: Ni ä’ då själva dumheten personifierad. Hur ni fått titel 
av trädgårdsmästare begriper jag inte. 
Trädgårdsmästaren: Ja så ä’ det med de der titlana, herr Kammarherre! 
[…] 

(7) Tidens strid 1850 (period 3) 
Johan (betjänt): Ers Nåd, doktor Eberhard är tillbakakommen. 
Fru von H: Och hvad har ni svarat? 
 

Från och med period 4 (1875–1900) finns det inga ni, varken uppifrån eller 
nerifrån. Det som används är titlar eller hon/han eller undvikande av titel 
från tjänstefolket och du eller förnamn från de överordnade. Exemplen nedan 
ger några smakprov. 
 

(8) Sanna kvinnor 1883 (period 4) 
Berta: Ett ögonblick, kära Lovisa. Lovisa ska bara vara snäll och se att 
mamma själf skrifver sitt namn […] 
Lovisa (tjänarinna): Gud hjälpe mig för alla Bertas påfund. Vill hon nu 
drifva spektakel med mig igen. 
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I Sanna kvinnor används hon, personligt pronomen i tredje person, av 
tjänstefolket och möts av förnamn. I pjäserna från period 4 är det också titlar 
som används av tjänstefolket. 
 

(9) Aldrig i lifvet 1890 (period 4) 
Marie (tjänsteflicka): Det är en herre som vill tala med herrn. 
 

I exemplet nedan, som kommer från Swedenhielms, använder husföre-
ståndarinnan Boman en undvikande strategi (passiv verbform) utan tilltals-
uttryck. 
 

(10) Swedenhielms 1925 (period 5) 
Boman: Görs det så här för att ge honom Eriksson en hög tanke om 
familjen? 
Astrid: Stackars Boman borde väl ändå begripa att vi strunta i Eriksson. 
 

Ni nerifrån upp kombineras ofta med titlar, och eftersom miljöerna under 
1700-talet mestadels är adliga är titlarna till exempel Ers nåd eller herr 
Baron, wälborne herr Munsör. I Swenska sprätthöken kan drängen Truls 
använda ensamt ni till en person som han tror vara fröken i huset: ”ni är så 
stor i redan at kalla folck ökenamn”. 

Man kan konstatera att tilltalet alltid är asymmetriskt, ända upp till period 
5 (1925–1950), även om ni inte används. I ni-bruket finns en brytpunkt vid 
period 3 (1825–1850) när ni inte längre kan användas av de underordnade 
och ni i stället används uppifrån ner. Från och med period 4 finns inga ni 
över huvud taget i denna typ av relation utan endast titlar och namn till-
sammans med enstaka pronomen i 3 person singularis (han/hon) och und-
vikande av tilltalsuttryck. 

Distans i samtal med okända eller bekanta personer som inte 
tillhör den personliga sfären 
Trots att ni i andra person singular inte var en rekommenderad tilltalsform 
från 1700-talets slut (Ahlgren 1978, Nordman 1918) kan den också användas 
till obekanta utan att någon negativ betydelse uttrycks. 

Dalins Ordbok öfver svenska språket (1853:142) anger till exempel ett 
flertal användningar av ni (i 2 person singular), bl.a. till personer ”af ringare 
stånd än den talande”, ”till mindre bekanta personer” men också bruk ”i den 
äldre fransyskt efterbildade dramatiska stilen”. Under uppslagsordet nia 
finns bara en exempelmening: ”Vet hut, och nia mig inte.” (ibid.). 

Dalins definition av ni i singularis visar alltså på sinsemellan olika an-
vändningar: dels till obekanta, dels till sådana som man bedömer som lägre 
stående än man själv på den sociala rangskalan. När det gäller ”den efter-
bildande dramatiska stilen”, som skulle kunna tyda på utländsk påverkan på 
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tilltalsskicket, finns få exempel i dramamaterialet. Typiskt är i det avseendet 
översättningsdramat Tartuffe (1730) där det bara används I och inget ni.  

Exempel på niande i dramamaterialet finns inte bara mellan obekanta utan 
också mellan personer som är bekanta, men som upprätthåller en viss distans 
till varandra. Vanligvis är det personer som inte tillhör familjekretsen eller 
som man inte har personliga eller intima relationer till. Denna lägre grad av 
familiarity (termen används av Svennevig 1999), utmärks med ett ni-tilltal. 
Ni står på den del av skalan där en naturlig avstånds- och respektmarkör 
krävs – den andra sidan är vänskap och förtrolighet som resulterar i ett du. 

Kännetecknade för dramamaterialet är att ni som distansmarkör kan bruk-
as på ett symmetriskt sätt antingen som ensamma ni (bunden användning) 
eller tillsammans med andra uttryck, fri användning. (Termerna fri och 
bunden användning finns hos Schubert 1984.) Är personen okänd används 
t.ex. min fru, min fröken eller min herre tillsammans med ni. Ensamma ni är 
förhållandevis ovanliga i första repliken mellan personer. Om det är en rela-
tion där man inte är personligt bekant men ändå känner samtalspartnerns 
titel, används ofta denna som komplement till ni. Det kan vara fråga om 
civilståndstitlar, släktbeteckningar, yrkestitlar, förnamn, efternamn, appell-
ativ osv. Det förekommer ofta att de första replikerna i ett samtal innehåller 
en titel och att de samtalande sedan kan övergå till att använda ensamma ni. 
Detta gäller dock inte alltid; titeln verkar dyka upp slumpmässigt. Endast 
undantagsvis saknas en titel, t.ex. under period 6. Jag visar nedan några 
representativa exempel från olika perioder. 
 

(11) Den lyckelige banqueroutieren 1753 (period 1) 
En Gros: Ni kan taga 6 så länge, tils mitt skepp la Fortune kommer hem 
om 14 dagar från Bourdeaux, ty det har redan passerat Sundet, då Ni kan 
få så mycket Er behagar. 
Minut: Det är wäl. Jag will säga min Herre, at jag wäl har något salt inne 
[…]. 

(12) Friman 1798 (period 2) 
Herr Franker: Förlåt mig min Herre, då jag märkte at ni var ensam, ville 
jag ta tilfället i agt och… 
Herr Adolphson: Ni är ganska välkommen! Förlåt mig ni at jag tagit mig 
den friheten […]  

(13) Hittebarnet 1848 (period 3) 
Konjander: Är herrn grosshandlar Kattong? 
Kattong: Ja det är det … hvad vill herrn … hvem är herrn? […] 
Kattong: Med hvad rätt tränger ni våldsamt in i mitt hus? 

(14) Sanna kvinnor 1883 (period 4) 
Fru Bark: Bäste kamrer Lundberg, Berta har ett så stort förtroende till er 
rättskänsla, det vet jag. Jag tycker därför, att jag bör kunna lita på, att ni 
inte skulle vara med om detta, om det vore något orätt däri. Ni är väl 
riktigt säker på att jag har rätt att undandraga min man dessa pengar?  
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Kamrern: Ja – såvida ni inte anser er ha större skyldigheter mot er mans 
spelkamrater än mot edra barn. 

(15) Swedenhielms 1925 (period 5) 
Pedersen: Jaså junior. Så att det är inte ingenjörn jag har den äran utan det 
är ingenjörns son – jag menar att jag har inte den äran att tala med 
ingenjörns far utan med honom själv. 
Rolf: Ni talar med mig själv. 

(16) Ett brott 1933 (period 5) 
Lilja: Jag vill göra herr von Degerfelt uppmärksam på att det här är ett 
högst allvarligt samtal. 
Hans: Det är inte jag, som vill ha det tråkigt, intendenten får svara för sig 
själv. […] 
Lilja: Vad har ni haft för förbindelser med den döde? Hur ofta har ni 
besökt honom? 

(17) Natten är dagens mor 1982 (period 6) 
Martin: Tror ni att ni kan få med det på trebussen? […] Ja, är ni med nu? 

I de här exemplen är det inte en rangordning mellan de samtalande som är 
utslagsgivande utan ordväxlingen är i stället exempel på samtal mellan per-
soner som inte är närmare bekanta och som använder ni som ett uttryck för 
distans.  

Som man kan se av citaten är detta en användning av ni som spänner över 
hela materialet, alla perioder. Under 1700-talets senare del har ni kommit in 
på allvar i språket och används av såväl kvinnor som män, hög som låg. 
Användningen av I som respektpronomen är helt borta i dramerna från slutet 
av 1700-talet och ni brukas frekvent. Det är ju också först under 1800-talets 
början som språkvården började förfölja ni. Men trots rekommendationer att 
man inte ska använda ni finns många exempel i materialet också från 1800-
talet och framåt. Det kan bero på att detta är dramadialog. Den engelske 
språkmannen Henry Sweet gjorde redan vid 1800-talets slut iakttagelsen att 
man använde förhållandevis många ni i svensk dramadialog (Sweet 1879). 
En förklaring kan vara att man behövde pronomenet av praktiska skäl för att 
undvika ett besvärligt upprepande av titel och därmed kunde nöja sig med att 
inflika en titel då och då. Men att det också finns tabuerade sammanhang 
visar t.ex. journalisten Pedersens onaturliga titulerande i exemplet (15) från 
Swedenhielms ovan. 

Här kan man jämföra med exemplen 6–10 (ovan) från 1800-talet där 
tjänstefolk titulerar sina överordnade. I sådana fall upprepas titeln alltid eller 
så undviks tilltal. Den fria användningen, alltså när ni kombineras med ett 
annat uttryck som ofta är titlar av olika slag, är mycket vanlig i materialet 
från 1800-talet och framåt. Ahlgren (1979) skriver också att ni under 1900-
talets förra hälft blev accepterat i vissa offentliga sammanhang, t.ex. i brev 
från institutioner, eller i kontakter med myndigheter. I det sista exemplet 
ovan (17) ringer Martin till Systembolaget och gör en beställning för sitt ho-
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tells räkning. Jag tolkar det som att den andra meningen i exemplet ”Ja, är ni 
med nu? säkert innehåller ni i singularis, medan den första meningens ni är 
svårare att bestämma. 

Affekt  
Den tredje faktorn är pragmatisk och jag kallar den affekt eftersom person-
erna kan signalera en attityd (ironi, sarkasm, avståndstagande) genom sitt val 
av pronomen. 

Ni används i affekt i stället för ett annat förväntat tilltalsuttryck. Det för-
väntade är ett uttryck för liten eller ingen distans, dvs. en solidaritets- eller 
intimitetsmarkör som du eller en familjär titel eller förnamn. 

När ett byte av tilltalsuttryck sker i en relation har det en pragmatisk för-
klaring. Man kan kalla detta en negativ artighetsstrategi (Brown & Levinson 
1987) som skapar dissonans och markerar icke-solidaritet och därmed dis-
tans. Den kan också vara ansiktshotande. Tilltalsskicket är här ofta asym-
metriskt eftersom bara en av kontrahenterna har behov av att markera sitt 
avståndstagande. 

I följande exempel är relationen mellan personerna sådan att ett annat till-
tal än ni skulle vara förväntat: det kan vara mellan makar, väninnor, föräldrar 
och barn eller mellan (tidigare) älskande. 
 

(18) Tidens strid 1850 (period 3) 
Gabriéle: Seså söta Mathilda, kom nu in till oss! Vill du inte höra lite 
musik? 
Mathilda: Som ni befaller. 

(19) Vårflod 1884 (period 4) 
Marie: Det är ditt barn, Gustaf 
Wolff: (rädd) Tyst hör ni! Det är inte sant! Jag ber er gå, […] 
Marie: Åh … herr Wolff, det trodde jag inte om er. 

(20) Clearing 1945 (period 5) 
Lydia: Begriper du inte att den dumma flickan skulle ha förstört alltihop? 
[…] 
Felix: Är det dig själv du talar om? 
Lydia: Som ni behagar. 

(21) Människor i solen 1997 (period 6) 
Stig: […] Men där tar lilla lilla damen fel, det ska hon ha klart för sig. Vi 
hyr stuga här. Ni hyr stuga här. Det betyder inte att vi ska umgås. Det 
betyder inte att vi är skyldiga varandra någonting. 
Fru Sörensson: Åh. Förlåt. Jag trodde. 
Stig: Det gjorde ni inte alls. Tänk er att det går en osynlig linje på marken 
här. Det här är ert, det här är vårt och så pratar vi inte mer med 
varandra.[…] 
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Avslutning 
Min undersökning visar en omfattande användning av ni i dramamaterialet. 
Det börjar med att ni sparsamt etableras under 1700-talets början i var-
dagliga och offentliga sammanhang för att under 1700-talets slut bli modernt 
och vanligt. Pronomenet I har inga belägg i dramamaterialet från och med 
period 2 (1775–1800). Mitt fokus här har varit användningen av ni i 2 person 
singular. Det är också den användningen som mest har varit föremål för 
diskussion och som man har avrått ifrån (Ahlgren 1978, Nordman 1918). 
Men trots att ni fick en negativ stämpel i slutet av 1700-talet/början av 1800-
talet är användningen i dramamaterialet frekvent, oftast då i kombination 
med olika typer av titlar. Trots att bruket sjunker under 1800-talets senare 
del och 1900-talet kan man ändå påstå att det är rikligt förekommande i 
dramadialog. Tabell 2 visar hur ni-användningen (2 person singular) utifrån 
makt, distans och affekt är fördelad på de olika perioderna. 

 Eftersom bruket att använda ni till obekanta förekommer i hela mater-
ialet, menar jag att ni har brukats på ett relativt neutralt sätt som uttryck för 
distans i dramadialogen, förutsatt att det inte är fråga om en maktrelation. 
Att ni inte kan användas nerifrån och upp från och med 1800-talet är ett 
tecken på att ni också hade en negativ laddning, liksom att man i affekt 
genom ett ni kunde visa avståndstagande. Det finns alltså olika användningar 
av ni, till någon del motsägelsefulla. Om detta utbredda bruk av ni är något 
speciellt för dramamaterial är en intressant fråga. Skulle en undersökning av 
t.ex. samtida romandialog ge samma resultat? 

Tabell 2. Tre typer av användning av ni. 

Period Makt 
tjänstefolk–
överordnade 

Distans Affekt 

1. 1725–1750 nerifrån upp x – 

2. 1775–1800 nerifrån upp x – 

3. 1825–1850 uppifrån ner x x 

4. 1875–1900 – x x 

5. 1925–1950 – x x 

6. 1975–2000 – (x) få exempel (x) 1 exempel 
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Om teatersvenska som målspråk vid början av 
1800-talet 

Håkan Åbrink 

Inledning 
När Gustaf III 1787 anslog medel till grundandet av en nationell teaterscen 
där nyskrivna svenska pjäser skulle framföras på svenska, så angav han i 
direktivet att teatern skulle vara ”ett språkligt föredöme för den stora allmän-
heten” (Luterkort 1998:59). Till teatern knöts en skådespelarutbildning, den 
s.k. elevskolan. De första skådespelarna som anställdes vid den nya teatern 
hade en varierad bakgrund, både socialt och språkligt. Flera hade svenska 
som andraspråk, och om den högst betalda aktrisen Marie Louise Marcadet 
hette det att hennes franska accent gav extra krydda åt föreställningen 
(Carlborg-Mannberg & Hjertstrand-Malmros 1991:37). Eftersom svenska 
tidigare bara hade använts sporadiskt som scenspråk, så var det få som hade 
professionell erfarenhet av att spela på svenska. Några hade tidigare haft an-
ställning vid den franska truppen eller vid operan. 

Mitt syfte är att diskutera hur språket vid teatern i början av 1800-talet ut-
vecklades och blev mer enhetligt. Detta skedde inom ramen för en teater-
utbildning som omfattade internat, elevskola och lärlingssystem (Martin 
1987, Luterkort 1998, Järleby 2001). Perioden utgjorde en brytningstid efter-
som teatern utvecklades från att ha varit ett inslag i den gustavianska hov-
kulturen till att bli en allt självklarare uttrycksform för den borgerliga offent-
ligheten. Syftet är att ur ett språkinlärningsperspektiv belysa hur barn sociali-
seras in vid teatern och samtidigt både inskolas i och vidareutvecklar den 
språkliga varietet som används vid teatern, i fortsättningen benämnd teater-
svenska. 

Studien utgör en del av en större undersökning om teatersvenskan som 
språkligt ideal under tre sekler (se Åbrink 2010). De övergripande fråge-
ställningarna för projektet har varit att undersöka hur teatersvenskan utveck-
las i förhållande till andra varieteter, vilken status den tillskrivs och hur den 
lärs ut. Jag undersöker också vilken plats teatersvenskan ges i skådespelarnas 
berättelser, både som uttryck för professionalitet och som genomlevd och 
kroppsligt medierad erfarenhet. Skådespelarna använder ju sina kroppar och 
röster för att gestalta fiktiva livsöden (för exempel på problematiken kring 
detta, se Hjelm 2004). 
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Bakgrund 
Den 17 maj 1788 började Kongl. Swenska Dramatiska Theatern sin verk-
samhet. Stockholm fick nu en svenskspråklig talscen för nyskriven svensk 
dramatik med fast anställda skådespelare (Derkert 1988). Gustaf III:s ambi-
tion var att teatern i likhet med motsvarande scener i bl. a. Wien, Paris och 
Köpenhamn skulle ges karaktären av nationalteater, något som dock aldrig 
riktigt kom att infrias (Näslund m.fl. 1988:13). Teatern gavs ett språkpolit-
iskt uppdrag. I förordningen beskrivs den nya teaterinrättningen som ”ett 
natjonelt Skådespel, där Swenska Acteurer till Språkets, Smakens och Seder-
nas odling, för Allmänheten skola uppföras” (Kungl. Reglemente den 16 maj 
1788, återgivet i Carlborg-Mannberg & Hjertstrand-Malmros 1991:22). 

Teatersvenskan byggde delvis på den varietet som användes av Gustaf III 
och vid hovet i slutet av 1700-talet (Derkert 1988). Teatersvenskan blev i sin 
tur ett riktmärke för samtalsspråket i huvudstaden och har senare även tjänat 
som mönster för rikstalspråket (jfr Widmark 1992, 1999, Teleman 2003, 
Åbrink 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2010). Det var främst genom elevskolan 
som teatersvenskan fick karaktären av en norm som kunde överföras till 
kommande generationer. 

Av betydelse för förenhetligandet av teatersvenskan var det faktum att det 
fram till 1863 var möjligt att anta barn till elevskolan (Luterkort 1998:26, jfr 
Nordin Hennel 1997). Barnen placerades på 1790-talet och i början av 1800-
talet i särskilda internat eller pensioner där de utbildades i och praktiserade 
teatersvenska. Det är rimligt att anta att det språk de fick lära sig skilde sig 
högst väsentligt från det språk som talades i hemmen (Nordin Hennel 1997). 
Den socialiseringsprocess som det innebar att lära sig teatersvenska kan 
liknas vid andraspråksinlärning. Barnens bristfälliga skolunderbyggnad inne-
bar att utbildningen i teatersvenska skedde parallellt med den grundläggande 
läs- och skrivinlärningen. 

Den första ensemblen 
Innan jag närmare går in på vilka faktorer som bidrog till utvecklingen av 
teatersvenskan som en självständig varietet i början av 1800-talet, ger jag en 
kort beskrivning av situationen för den första skådespelartruppen och den 
språkliga variation som fanns inom denna. 

Svenska hade före 1787 bara sporadiskt använts som teaterspråk i Sve-
rige, längt under åren 1737–54 på det så kallade Bollhuset (Byström 1981, 
Derkert 1988). De skådespelare som anställdes i den första truppen 1788 
hade därför varierande erfarenheter av att spela teater på svenska (Derkert 
1988, Carlborg-Mannberg & Hjertstrand-Malmros 1991). 

Flera av skådespelarna var också tvåspråkiga, bland annat den högst be-
talda av dem, Marie Louise Marcadet. Hon var dotter till en skådespelare i 
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den franska truppen som Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika hade tagit hit på 
1750-talet och en primadonna i den italienska operaensemblen som fanns i 
Stockholm vid samma tid. Marcadet var född i Sverige, men hade vistats stor 
del av sin barndom på kontinenten. Trots att hon hade vissa svårigheter med 
svenska språket, hade publiken och framför allt kungen en positiv inställning 
till henne och hennes franska accent (Carlborg-Mannberg & Hjertstrand-
Malmros 1991:35–39). 

Om en annan av de ledande aktriserna, Fredrika (Fredrique) Löven, vet 
man att hon hade lässvårigheter. En person var särskilt anställd för att hjälpa 
henne att läsa in rollerna (a.a.: 42). Och i ett ofta citerat brev från 1789 till 
kungen skriver Clewberg-Edelcrantz om Christina Charlotta Neuman: 

Hon sätter något för mycket tact i sin röst, och något för lite i sin dants, så 
att om hon kunde dantsa med läpparna och declamera med fötterna skulle 
hon i denna role bli charmante. (a.a.: 86, urspr. publicerat i Lewenhaupt 
1894) 

Skådespelarna hade mycket olika bakgrund. Flera hade haft borgerliga yrken 
tidigare. Johan Samuel Ahlgren hade till exempel varit extra ordinarie kans-
list i Amiralitetskollegium och Carl Gabriel Schylander tullinspektör, medan 
andra kom från betydligt anspråkslösare förhållanden (Carlborg-Mannberg 
& Hjertstrand-Malmros 1991). Bland de mest betydande skådespelarna från 
den första ensemblen var Andreas Widerberg som var den förste som spel-
ade Hamlet i Sverige i Göteborg 1787 och var verksam vid Dramaten till sin 
död 1810. Enligt Malla Silverstolpe hade han ”det vackraste målföre, en 
sann och ren deklamation” (a.a.:61, urspr. i Silfverstolpe 1914:216). 

Den första skådespelartruppen var således mycket heterogen, vad gäller 
såväl språklig som socioekonomisk bakgrund. Vad hade de då för språkliga 
förebilder? När det gällde att spela teater på svenska fanns det få exempel. 
Det var i första hand språket vid hovet och inom de högre samhällsklasserna 
som man strävade efter att efterlikna. Rikssvenskan eller hovspråket som den 
också kallades var långt ifrån någon enhetlig varietet vid den här tiden (jfr 
Widmark 1992). Visserligen betraktades Gustaf III:s språkbruk som det ab-
soluta idealet av Leopold, men i Stockholm fanns flera varieteter. Hov-
språket var i första hand ett språk för offentligheten och kännetecknades av 
ett bokstavsnära läsuttal. Det rådde ett diglossiskt förhållande mellan det 
stela hovspråket och folkspråken (dialekterna). Hovspråket utmärktes av en 
neutral icke-känslobärande stil och det ansågs viktigt att tala ”rätt” (Hof 
1753, Widmark 1992, 1999). 

Skådespelarna behövde förstås ett betydligt mer omfattande register än så. 
De måste kunna använda språket för att uttrycka och gestalta känslor och för 
att markera olika språkliga identiteter och sociala varieteter. Detta var in-
sikter som förmedlades av de professionella skådespelarna i den franska 
truppen som fortfarande fanns i Stockholm vid den här tiden. De blev men-
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torer och lärare för skådespelarna vid den svenskspråkiga teatern (Derkert 
1988, Luterkort 1998). 

Monvel 
Gustaf III:s vurm för fransk skådespelarkonst bidrog till att den s.k. franska 
deklamatoriska stilen fick ett betydligt starkare fäste här än till exempel i 
Köpenhamn eller Berlin. Att idealet kom att leva vidare och överföras till 
nya generationer svenska skådespelare berodde till stor del på ledaren för 
den franska truppen, Jacques-Marie Boutet Monvel. Han lämnade visser-
ligen Sverige redan 1787, men hann sätta betydande avtryck, både genom sin 
egen scenkonst på Bollhuset och genom de instruktioner han gav sina elever 
av vilka många var verksamma långt in på 1800-talet. 

Utmärkande för den franska stilen var att man arbetade i en tradition som 
hade utvecklats vid Théâtre Français i Paris. Denna innebar att stor vikt lades 
vid artikulation och frasering. Monvel kompenserade genom sin teknik av-
saknaden av en stark och fyllig röst. 

Hans styrka blev diktionen, som han bragte till fulländning, kännetecknad 
av en utsökt nyansering och en alltid meningsfull betoning. Han bröt sönder 
de långa versraderna och istället för en sjungande deklamation närmade han 
sig prosan; han talade versen. (Luterkort 1998:14) 

Redan 1787 grundades en skola i deklamation vid sidan av de skolor i sång, 
musik och dans som hade funnits sedan 1770-talet. Den nya skolan förlades 
till Operan. Vid det första framträdandet av elever från skolan redan hösten 
1787 deltog 40 barn i 9–10-årsåldern (Luterkort 1998:19). Under lång tid 
blev det praxis att placera barn i skolan, något som fick konsekvenser för 
teatersvenskans utveckling. 

Theaterns Upfostringsanstalt 
Den samlade bilden av teatersvenskan vid slutet av 1700-talet är att den inte 
var tillräckligt utvecklad och att den ännu inte var etablerad som norm. Den 
första skådespelartruppen utgjordes till stor del av en rad eldsjälar och entus-
iaster. Det rådde ingen konsensus om teatersvenskans innehåll och kvaliteten 
på skådespelarnas insatser var ojämn. Det stora problemet för teatern var 
dock återväxten. 

Det franska skådespelarparet Desguillon fick 1792 idén att placera ett 
stort antal barn i internat för att genom undervisning få fram lämpliga 
talanger. Barnen var mellan 9 och 15 år gamla (Luterkort 1998:19). Efter-
världen vet lite om vad det blev av de barn som togs om hand av Des-
guillons. Däremot vet vi mer om den pension som fru Gråå startade 1806 i 
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sin bostad i Gamla stan. I pensionen placerades både pojkar och flickor, de 
flesta i åldern 11–14 år (Nordin Hennel 2007:35 ff., Luterkort 1998:20). Fru 
Gråå förestod elevskolan som vid den här tiden kallades ”Theaterns Upfost-
ringsanstalt”. I fru Gråås pension vistades ett tiotal barn samtidigt. Eleverna 
undervisades i ungefär de ämnen som fanns vid läroverken, någon allmän 
skolplikt fanns ju ännu inte. Vid elevskolan gavs till skillnad från i läro-
verken också flickor, ofta dessutom från lägre samhällsklasser, möjlighet till 
undervisning i bl.a. franska och tyska vid sidan av skrivning och räkning 
(Luterkort 1998, Nordin Hennel 1997). 

På en väsentlig punkt skilde sig elevskolan från läroverken, nämligen när 
det gällde undervisningen i deklamation. I en obruten tradition mellan 1787 
och 1964 undervisade man vid elevskolan i vad som med ett samman-
fattande namn kan benämnas deklamation, vilket byggde på analys av 
dramatexter och det talade språkets uttal och funktion (se Luterkort 1998). 
Det är rimligt att anta att det vid skolan utarbetades principer för högläsning 
och gavs riktlinjer för hur enskilda ljud och ord skulle uttalas, på vilken stav-
else betoningen skulle placeras och vilka uttalslättnader som kunde tillåtas. 

2ne slags Språk: ett städadt och ett slurfvigt 
Utbildningen vid elevskolan bestod till stor del av övningar i välläsning och 
artikulation. Följande citat från 1819 av teaterns direktör Åkerhielm visar 
ambitionen i detta avseende. 

Att hvarje Eleve i mon af naturlig förmåga, nogsamt inöfvas i den nöd-
vändiga konsten, att högt, klart, redigt och fritt uttala språket. (1) 

Intet slurf i det afseendet bör tillåtas. Inga stafvelser få nedsväljas, med 
ett ord, språket på gatan bör af Eleverne ej få nyttjas på Scenen. 

Olyckligtvis hafva vi 2ne slags Språk: ett städat och ett slurfvigt. Det Förra 
brukas i Tragedien, det senare i Comedien. (Åkerhielms bestämmelser från 
Juni 1819, återgivet i Luterkot 1998:139) 

Inom teatern görs långt fram i tiden stor åtskillnad mellan tragedi och kome-
di, en uppdelning som går tillbaka på den klassiska retoriken och det antika 
dramat (jfr Martin 1987). Under 1800-talet utvecklas repertoaren, framför 
allt inom komedin. Från 1830-talet förekom allt oftare salongskomedier, 
förvecklingshistorier där språket stod närmare det språkbruk som den borg-
erliga publiken använde till vardags (Lagerroth & Nordin Hennel 2007). 
Teatersvenskan står här med ett ben i det talade vardagsspråket och ett annat 
i hovspråket. Balansgången mellan ”slufvigt” språk och ett språkbruk som 
utgår från det bildade samtalsspråket är inte alldeles lätt att följa, men för-
modligen utvecklas vid den här tiden en mellanform särskilt anpassad efter 
teaterns krav på hörbarhet och artikulatorisk tydlighet. Här måste skåde-
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spelarna delvis bryta obruten mark. Av betydelse för utvecklingen av språk-
bruket vid teatern får det faktum att de skådespelare som nu beträder scenen 
har lärt sig teatersvenskan redan som barn. 

Andraspråksinlärning 
De barn som placerades hos fru Gråå och liknande inrättningar var i ett 
avseende lyckligt lottade. De gavs helt andra möjligheter att lära sig läsa och 
skriva än vad som erbjudits dem i kyrkskolorna. Barnen befann sig också i 
gynnsam ålder när det gällde att utveckla andraspråkskompetens. Inom 
andraspråksinlärningen talar man ibland om den kritiska perioden för språk-
inlärning som inträder någon gång under förpuberteten. Efter denna tidpunkt 
blir det svårare att lära sig behärska uttalet på det sätt som en första-
språkstalare gör (Abrahamsson & Hyltenstam 2004). 

Barnen i elevskolan blev tvåspråkiga genom att de lärde sig behärska 
teatersvenskan till fulländning. ”Bilinguals are those who use two or more 
languages (or dialects) in their everyday lives” (Grosjean 2010:4). Barnen 
hade olika social bakgrund när de kom till skolan. Teatervenskan blev deras 
målspråk, men också deras gemensamma samtalsspråk. De barn som kom 
till fru Gråås s.k. uppfostringsanstalt levde tämligen isolerade från omgiv-
ningen och var under en stor del av dygnet hänvisade till varandra. Den be-
toning på att tala ”rätt” som man la sig vinn om, innebar att allt oönskat 
måste bortarbetas. 

Barnen övertog de kunskaper om varieteten som hade växt fram under 
den korta period som den hade funnits, samtidigt som de fyllde igen luck-
orna. När det rådde osäkerhet, så löste de detta genom det praktiska arbetet 
vid teatern. De var också betydligt yngre än flertalet av de skådespelare som 
ingick i den första skådespelartruppen var när de började spela teater. Teater-
svenskan blev därför på ett helt annat sätt deras naturliga tungomål. Allan 
Edwall har långt senare beskrivit socialiseringen i teaterspråket som ett 
identitetsbyte (Edwall & Wittström 1988). För barnen i fru Gråås pension 
gällde något liknande. 

Carolina Bock 
Ett av barnen i fru Gråås pension var Carolina Bock. Mer än någon annan 
kom hon att bli den som förde den franska deklamatoriska stilen vidare inom 
svensk teater, samtidigt som hon arbetade med att utveckla teatersvenskan i 
utbildningssyfte. Carolina Bock (1792–1872) var elev i fru Gråås pension 
1806–09 och verkade från 1814 till 1863 som skådespelerska vid teatern, 
främst i det komiska eller burleska facket. Hon uppträdde även som sång-
erska på Operan i mindre roller och var under lång period (1831–56) före-
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ståndare för Dramatens elevskola där hon också var verksam som lärare i 
”Declamation och rolers inlärande och rätta uppfattande” (Luterkort 1998: 
24). Hon avskedades från skolan för sin stränghet. 

Carolina Bock hade många elever, bl.a. Emilie Högqvist och Elise Hwas-
ser. Genom hennes dotter Bertha Tammelin fördes traditionen vidare in i 
1900-talet. Bertha Tammelin var verksam som operasångerska, tonsättare 
och lärare i deklamation. Hon drog sig tillbaka tidigt från scenen på grund av 
synsvårigheter, men tog emot privatelever, bland vilka Harriet Bosse var den 
mest kända (jfr Åbrink 2007). 

Carolina Bocks främsta insats var att hon lade grunden till den svenska 
röst- och talpedagogiken. Det finns dock inte något efterlämnat material som 
mer i detalj visar hennes metoder. 

Hemligheten med Carolina Bocks lärometod bestod framför allt i vården om 
vårt klangrika, härliga språk, vilket hon ville skulle göra sig fullt gällande så-
väl i det stora skådespelet som ock i operan, och ifrån henne kan man säga 
härstammar denna säkra diktion, som i alla hennes elevers prestationer gjorde 
sig gällande. (Hellander 1900, återgivet i Luterkort 1998:25) 

Undervisningen bestod antagligen mestadels av utantillinlärning och minnes-
träning. Uttalet övades genom härmning (eftersägning) och högläsning. De-
klamationen nöttes in genom artikulationsövningar; klassiska ramsor som 
”packa pappas kappsäck” och ”sju sköna sköterskor skötte sjuttisju sjösjuka 
sjömän” och liknande tillskrivs ibland Carolina Bock (jfr Forsmark 1977). 
Hon arbetade hela sitt yrkesverksamma liv innan det fanns någon system-
atisk beskrivning av svenskt uttal, ändå svävade hon aldrig på målet hur ett 
ord skulle uttalas. Lyttkens & Wulffs Svensk uttals-ordbok utkom först 
1889. 

Diskussion 
Teatersvenskan kunde inte liknas vid en norm vid slutet av 1700-talet, men 
på 1830-talet tycks det finnas en gemensam förståelse av varieteten bland de 
verksamma skådespelarna som tydligt hade gått i normerande riktning. Vad 
hade skett? 

Det första svaret är att elevskolan nu hade kommit igång med sin verk-
samhet.De kunskaper om den franska stilen som man hade med sig från 
1700-talet hade vidareutvecklats. Den viktigaste insikten var att man vid 
interpretation skulle arbeta med meningsbärande betoning och försöka återge 
talspråket så naturligt som möjligt. Kunskaperna i andning, artikulation och 
frasering hade utvecklats. Den fraseringsteknik som användes på elevskolan 
följde samma principer som vid Théâtre français, och användes ända fram 
till första världskriget. Den torde väsentligen ha skilt sig från den prosodi 
som förekom i de genuina svenska dialekterna, och kan beskrivas som en ut-
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veckling av det uppläsningsuttal som användes i offentliga sammanhang, 
bl.a. har jämförelser mellan predikospråket och teatersvenskan gjorts (Tors-
slow 1958). 

En annan faktor som bidrog till att teatersvenskan framstod som en norm 
vid den här tiden, var det faktum att teatern hade en monopolliknande ställ-
ning i huvudstaden. Carl XIV Johan och Oscar I var inte lika förtjusta i teater 
som Gustaf III, vilket medförde begränsningar av teaterns verksamhet. Detta 
innebar att det som sas från scenen fick stor genomslagskraft. Inte minst 
kommenterades teatersvenskan flitigt av pressen och i salongerna (Lagerroth 
& Nordin Hennel 2007). 

För det tredje hade den repertoar som spelades betydelse. En genre som 
blev mycket populär var salongskomedien. Det var en genre som inte kunde 
spelas på alltför stel högsvenska utan befrämjade framväxten av ett ledigare 
talspråk. Carolina Bock som utvecklade teatersvenskan, var själv verksam i 
det komiska facket. Det kunde därför inte råda någon motsättning mellan att 
tala ”rätt” och att uppträda i komedier. 

En fjärde faktor var att skådespelaryrket nu hade professionaliserats. Ofta 
fungerade en äldre skådespelare som mentor och det hade utvecklats en kun-
skapspraxis som också i högre grad gällde språkbruket (Nordin Hennel 1997, 
Luterkort 1998, Järleby 2001). 

Till ovanstående kan läggas att skådespelarna inte bara var läs- och skriv-
kunniga, de förväntades också behärska flera främmande språk och besitta 
klassisk bildning. Skådespelarna hade ofta kommit i kontakt med teater-
svenskan redan som barn. De hade tidigt blivit tvåspråkiga och hade därför 
inte de problem med att lära sig teatersvenska som skådespelare under 1900-
talet har omvittnat. 

Situationen i början av 1800-talet var gynnsam för utvecklingen av teater-
svenskan. Den betydelse som teatern fick vid den här tiden kan till en del 
liknas vid den betydelse radion hade under sin storhetstid åren 1930–60. 
Skillnaderna är förstås betydande, radion nådde ut till hela befolkningen och 
kunde ge mönster för talad svenska långt utanför huvudstaden. Under första 
halvan av 1800-talet kunde teatersvenskan på ett liknande sätt fungera som 
förebild, om än bara för teaterpubliken. 
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der jüngeren altschwedischen religiösen Literatur.) 1975. 200 pp. German Summary. 
12.  Lars Melin, Stil och struktur i C J L Almqvists Amorina. (Style et structure dans Amorina 
de C J L Almqvist.) 1975. 210 pp. French Summary. 
13.  Evert Salberger, Runsvenska namnstudier. (Studies of Names in Runic Swedish.) 1978. 
223 pp. English Summary. 
14.  Ulla Clausén, Nyord i färöiskan. Ett bidrag till belysning av språksituationen på 
Färöarna. (New Words in Faroese. A Contribution to the Elucidation of the Language 
Situation in the Faroe Islands.) 1978. 178 pp. English Summary. 
15.  Jan Paul Strid, Nären, Njärven och Njurhulten. Studier över en grupp svenska sjönamn 
och därmed samhöriga ord i nordiska språk. (Nären, Njärven och Njurhulten. An Investigation 
of a Group of Swedish Lake Names and Related Words in the Scandinavian Languages.) 
1981. 204 pp. English Summary. 
16.  Barbro Söderberg, Från rytters och cowboys till tjuvstrykers. S-pluralen i svenskan. En 
studie i språklig inferens. (From rytters and cowboys to tjuvstrykers. The s Plural in Swedish. 
A Study in Linguistic Borrowing.) 1983. 232 pp. English Summary. 
17.  Hans Strand, Nusvenskt tidningsspråk. Kvantitativa studier av reportage i morgon-, 
kvälls- och veckopress. (Modern Swedish Newspaper Language. Quantitative Studies in the 
Reportage of Morning, Evening and Weekly Papers.) 1984. VI, 192 pp. English Summary. 



 

18.  Inger Larsson, Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. En datorstödd ordgeografisk studie 
över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. (Tätmjölk, tätgräs, surmjölk and 
skyr. A Computational Geolinguistic Study of Nordic Words Relating to Curdled Milk.) 
1988. 236 pp. English Summary. 
19.  Ulla Ekvall, Gotländska växtnamn. Tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick. 
(Gotlandic Plant Names. Tradition and Innovation in Local Plant Nomenclature.) 1990. 
206 pp. English Summary. 
20.  Per Ledin, Arbetarnes är denna tidning. Textförändringar i den tidiga socialdemokratiska 
pressen. (This Newspaper Belongs to the Workers. Textual Changes in the Early Social 
Democratic Press.) 1995. 213 pp. English Summary. 
21.  Alexander Zheltukhin, Ortographic Codes and Code-Switching. A Study in 16th Century 
Swedish Orthography. 1996. 297 pp. German Summary. 
22.  Ulla-Britt Kotsinas, Kontakt, variation och förändring – studier i Stockholmsspråk. Ett 
urval uppsatser. (Contact, Variation and Change – Studies in the Language of Stockholm.) 
2000. 195 pp. Papers in Swedish and English. 
23.  Jan Svanlund, Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och 
tyngdmetaforer. (Metaphor as Convention. The Degree of Figurativeness in Swedish 
Metaphors Using Concepts of Weight.) 2001. 392 pp. English Summary. 
24.  Antti Ylikiiskilä, Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska. (Bilingual School 
Children’s Use of the Verb in Swedish.) 2001. 151 pp. English Summary. 
25.  Anna-Malin Karlsson, Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga 
hemsidan. (Literacy Traditions in Change. A Semiotic Study of the Personal Homepage.) 
2002. 192 pp. English Summary. 
26.  Yvonne Lindqvist, Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlequinserien 
Passion på svenska. (Translation as a Social Practice. Toni Morrison and the Harlequin 
Publishing Line Desire in Swedish.) 2002. 250 pp. English Summary. 
27.  Kristina Jämtelid, Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld. Flerspråkig 
textproduktion vid ett svenskt storföretag. (Texts and Writing in an Internationalised Business 
World. Multilingual Text Production in a Global Swedish Group.) 2002. 216 pp. English 
Summary. 
28.  Kristina Danielsson, Beginners Read Aloud. High versus Low Linguistic Levels in 
Swedish Beginners’ Oral Reading. 2003. 176 pp. 
29.  Karin Milles, Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna arbets-
möten. (Men and Women in Meetings. A Conversation Analytic Study of Workplace 
Meetings.) 2003. 166 pp. English Summary.  
30.  Kerstin Tropp, Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk. (Reference to the Future in 
Swedish Learner Language.) 2003. 178 pp. English Summary. 
31.  Anders Björkvall, Svensk reklam och dess modelläsare. (Model Readers in Swedish 
Advertising.) 2003. 213 pp. English Summary. 
32.  Patrik Åström, Senmedeltida svenska lagböcker. 136 lands- och stadslagshandskrifter. 
Dateringar och dateringsproblem. (Late Medieval Swedish Law Books. 136 Common Law 
Manuscripts. Datings and Dating Problems.) 2003. 244 pp. English Summary. 
33.  Jeanna Wennerberg, Tempus och transitivitet i dövas andraspråk. (Tense and Transitivity 
in the Second Language of the Deaf.) 2004. 160 pp. English Summary. 
34.  Charlotte Engblom, Samtal, identiteter och positionering. Ungdomars interaktion i en 
mångkulturell miljö. (Conversation, Identities and Positioning. The Interaction of Young 
People in a Multicultural Environment.) 2004. 209 pp. English Summary.   
35.  Ulf Larsson, De fyra elementen. En semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-
Elegi. (The Four Elements. A Semantic Motif Study in Gunnar Ekelöf’s A Mölna Elegy.) 
2004. 286 pp. English Summary. 
36.  Anna Vogel, Swedish Dimensional Adjectives. (Svenska dimensionsadjektiv.) 2004.  
377 pp. Swedish Summary. 
37.  Mona Blåsjö, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. (Students’ Writing in 
Two Knowledge-constructing Settings.) 2004. 321 pp. English Summary. 



 

38. Gunlög Sundberg, Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråks-
talare. (Asymmetries and Mutual Understanding in Employment Interviews with Second 
Language Speakers.) 2004. 240 pp. English Summary. 
39. Per Mårtenson, Stilstudier i Carl Jonas Love Almqvists exilförfattarskap. (Stylistic 
Studies in Carl Jonas Love Almqvist’s Writings in Exile.) 2005. 230 pp. English Summary. 
40. Annika Johansson, Nederländskans komen och svenskans komma. En kontrastiv 
undersökning. (Dutch komen and Swedish komma. A Contrastive Study.) 2006. 189 pp. 
English Summary. 
41. Ingela Tykesson-Bergman, Samtal i butik. Språklig interaktion mellan biträden och 
kunder. (Conversation in Service Encounters. Verbal Interaction between Shop Assistants and 
Customers.) 2006. 305 pp. English Summary. 
42. Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. (The 
Role and Scope of Language. Festschrift for Staffan Hellberg, February 18th, 2007.) Karin 
Milles och Anna Vogel (red.). 2007. 304 pp. 
43. Magnus Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och 
skriftmiljöer i Norden. (Masters and Memorials. Studies on Viking-age Rune-carvers and 
Literate Settings in Scandinavia.) 2007. 442 pp. English Summary. 
44. Linda Kahlin, Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och generation 
konstitueras i ungdomars samtal. (Social Categorisation in Interplay. Gender, Etnicity and 
Generation Constituted in Adolescents’ Conversation.) 2008. 200 pp. English Summary. 
45. Stina Hållsten, Ingenjörer skriver. Verksamheter och texter i arbete och utbildning. (Engi-
neers Write. Activities and Texts in the Workplace and in Higher Education.) 2008. 241 pp. 
English Summary. 
46. Maria Lim Falk, Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två 
gymnasieklasser. (Swedish in an English-language School Environment. Subject-based 
Language Use in Two Upper Secondary Classes.) 2008. 312 pp. English Summary. 
47. Andreas Nord, Trädgårdsboken som text 1643–2005. (The Garden Book as Text 1643–
2005.) 2008. 296 pp. English Summary. 
48. Milda Rönn, ”Det är inte förrän man gör det som man förstår.” Om kommunikativa hinder 
vid en teaterhögskola. (”You can’t understand until you do it.” On Communicative Obstacles 
at a Drama College.) 2009. 270 pp. English Summary. 
49. Maria Westman, Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver. 
(Literacy Practices in Upper Secondary School. The Writing of Construction and Health Care 
Pupils.) 2009. 209 pp. English Summary. 
50. Gunilla Almström Persson, Perspektiv i polisprotokoll. (Perspective in Police Reports.) 
2009. 152 pp. English Summary. 
51. Jonatan Pettersson, Fri översättning i det medeltida Västnorden. (Free Translation in 
Medieval West Nordic Society.) 2009. 285 pp. English Summary. 
52. Jan Svanlund, Lexikal etablering. En korpusundersökning av hur nya sammansättningar 
konventionaliseras och får sin betydelse. (Establishing Lexical Items. A Corpus Study of the 
Conventionalization of New Compounds and How They Get Their Meanings.) 2009. 255 pp.  
53. Sara Myrberg, The Intonational Phonology of Stockholm Swedish. (Stockholmssvenskans 
intonationsfonologi.) 2010. 176 pp. Swedish Summary. 
54. Sara Van Meerbergen, Nederländska bilderböcker blir svenska. En multimodal översätt-
ningsanalys. (Dutch Picture Books Become Swedish. A Multimodal Translation Analysis.) 
2010. 280 pp. English Summary. 
55. Gunilla Hellström, Saco-SR-konflikten 1971 – en analys av opinionsbildning i tidnings-
ledare. (The Saco-SR Conflict of 1971: An Analysis of Influencing Opinion in Newspaper 
Leaders.) 2011. 206 pp. English Summary. 
56. Yvonne Carlsson, Genericitet i text. (Genericity in Text.) 2012. 216 pp. English Summary. 
57. Gerrit Berends, Skrivsamarbete i högre utbildning. Tre studenters skribentprofiler i 
kollaborativa skrivargrupper. (Collaborative Writing in Higher Education. Profiles of Three 
Student Writers in Collaborative Writing Groups.) 2013. 299 pp. English Summary. 
58. Maria Bylin, Aspektuella hjälpverb i svenskan. (Aspectual Auxiliaries in Swedish.) 2013. 
204 pp. English Summary. 



 

59. Nordiska språk då och nu. Artiklar av stockholmsforskare från skilda tider. (Scandinavian 
Languages Past and Present. Articles by Stockholm Scholars from Different Times.) Red. 
Staffan Hellberg. 2013. 228 pp.  
60. Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring. (Studies in the History of 
Swedish Language 12. Variation and Change.) Maria Bylin, Cecilia Falk, Tomas Riad (red.). 
2014. 266 pp.  
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Konferensserien Svenska språkets historia höll sin tolfte samman- 
komst i Stockholm 13–14 april 2012. Konferensens tema denna gång 
var Variation och förändring. Det är ett brett tema: språkhistoria är 
i mycket just ett studium av hur språk varierar i tiden och förändras 
över tiden. Temat belystes ur olika perspektiv av fyra inbjudna plenar-
föreläsare: Lars-Gunnar Andersson (Göteborg), Lars-Olof Delsing 
(Lund), Karl G. Johansson (Oslo) och Mirja Saari (Helsingfors). De 
fyra plenarföreläsningarna inleder denna konferensvolym. Därtill 
hölls 22 sektionsföredrag, varav 15 publiceras här.
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