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Mellby kyrkas runsten 

Av Sven B. F. Jansson 

När Mellby kyrka i Småland (Vidbo hd, Jönköpings län) 
restaurerades sommaren 1968 påträffades en okänd runsten. 
Eftersom jag vid det tillfället befann mig på en tjänsteresa i 
trakten, hade jag möjlighet att undersöka runstenen omedel-
bart efter upptäckten. Se fig. 1. 

Stenen låg, med den ristade sidan utåt, i sakristians östra 
grund, närmare bestämt med rotänden 85 cm från sakristians 
nordöstra hörn och toppen 310 cm från hörnet. Stenens 
nedre kant låg 25 cm under markytan; den vänstra delen av 
ristningen var alltså helt dold. Genom blocket gick flera 
sprickor, uppkomna genom sättningar i sakristimuren. 
Sakristian är medeltida, byggd samtidigt med kyrkan.' 

Den nyfunna runstenen togs vid mitt besök ut ur muren 
och restes på kyrkogården, 20 m Ö om västra kyrkogårds-
grinden, 7 m SSV om vapenhusets sydvästra hörn. Ristnings-
ytan vändes mot väster, mot kyrkogårdsingången. Uttag-
ningen, flyttningen och resningen måste utföras med varsam-
het på grund av de genomgående sprickorna. Dessa sprickor 
tätades med stenkitt, sedan den gamla, mycket hårda putsen 
hade avlägsnats från ristningsytan. Inga spår av gammal 
uppmålning kunde iakttagas i ristningslinjerna eller på sten-
ytan. 

Stenarten är rödaktig granit med småknottrig, flerstädes 
starkt vittrad yta. 

Stenens hela höjd är 225 cm; nuvarande höjd över marken 
170 cm. Största tjockleken är 50 cm. Ristningsytans största 

1 "ecciesia mythelby in wythbo" (1291) SDJ, s. 107. 
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Fig. 1. Runstenen undersöks på fyndplatsen i sakristimuren. 

bredd är 105 cm. Minsta runan mäter 7 cm, den största 9 cm. 
Ristningen är ojämnt huggen. Linjerna har oskarpa kanter 

och är på flera ställen grunda och otydliga. Detta beror av 
allt att döma ej endast på vittringen utan även på att rist-
ningen har varit grunt och mindre omsorgsfullt huggen. 

Ristningen är skickligt anpassad efter stenens form; run-
slingan följer mjukt ristningsytans kanter, som får tjänstgöra 
som yttre ramlinje. På mittytan finns ej något kors. Nedtill, 
där runslingan är kopplad, har ristningen skadats. Kopplet 
och slingans ornamentala början kan därför tyvärr icke i 
detalj skönjas. Här finns många ojämnheter och fördjup-
ningar, vilka vid första ögonkastet liknar huggna linjer, men 
som enligt min mening har uppkommit genom vittring. 

Runinskriften kan som helhet betecknas som svårläst. 
Kommentaren till min läsning har därför gjorts utförlig. 
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Fig. 2. Mellbystenen. Foto Runverket, S. Hallgren. 



Inskrift: 

kermuntr X let klara >< klara >K kumi : peta 
5 	10 	15 	20 	 2 

eftiR X aue1fi X auk >< uarin X uiniutr X 

	

30 35 40 	 45 	50 55 

iftiR X trykuif X faur sin X kub hialbi X 
60 	65 	70 75 	80 85 

sjnt X beiRa X 
90 

GteiRmundr let gera gera kumi J,etta ceftiR Auöcelfi ok Varm, 
Viniutr ceftiR Trygguif, faöur sinn. Gud hialpi and bceina. 
"Germund lät göra detta minnesmärke efter Ödälv och Varm, 
Vinjut efter Trygguif, sin fader. Gud hjälpe deras ande." 

Till läsningen: Före 1 k finns inga säkra spår av skiljetecken. 1 k är ej 
stunget. 2 e är stunget med en rund punkt. 3 r är skadat; av bistaven 
återstår endast ett kort stycke nedtill. 6 n, som i likhet med övriga 
n-runor har dubbelsidig bistav, har förlorat huvudstavens topp. Dubbel-
sidiga bistavar har också inskriftens samtliga t- och a-runor. 8 r är 
skadat; huvudstaven har förlorat toppen i en kantskada, av bistaven 
återstår endast det nedersta stycket. Trots detta är runan säkert r. 
Skiljetecknet efter 8 r består av ett kryss. 10 e är tydligt stunget med en 
rund punkt. Efter 11 t finns inga spår av skiljetecken. 12 k är ej stunget. 
Skiljetecknet efter 16 a är ett kryss. 1 runföljden 17 k-21 a står de två 
första runorna på ett ojämnt ställe. 17 k har därför en oregelbunden 
form. Av huvudstavens nedre del finns endast svaga spår. Läsningen 
klara är emellertid ofrånkomlig. De närmast följande tjugo runorna, 
runföljden 22-41, står trängre än inskriftens övriga runor. Runorna 
25-29, som står i stenens övre vänstra hörn där slingan svänger, 
lutar åt höger, i skriftriktningen. Av runan 25, som säkerligen har varit 1, 
återstår nästan hela huvudstaven, men bistaven har gått fullständigt 
förlorad i en kantskada. Efter 25 1 finns två grunda, ganska ojämna 
fördjupningar, som sannolikt skall uppfattas som ett skiljetecken be-
stående av två punkter (:). 26 b har förlorat sin övre del i kantskadan, 
men runan är säker. 27 e är tydligt stunget. Efter 29 a finns lågt i slingan 
en punkt; någon säker övre punkt kan nu ej skönjas på det trånga 
utrymme, som här stod till buds. 30 e är tydligt stunget. 37 b har förlorat 
toppen i en kantskada. 38 e är stunget. Av runan 41 saknas toppen. 
Större delen av huvudstaven är emellertid bevarad; inga spår av bistavar. 
Runan har av allt att döma varit i. 148 i finns strax ovanför stavens mitt 



en ojämn, naturlig fördjupning. 49 n har förlorat bistavens högra del. 
152 n är huvudstaven bortvittrad, men bistaven är ännu fullt skönjbar. 
54 u har förlorat huvudstavens topp. 157 i finns ingen säker punkt. Det 
förefaller som om runan har varit ostungen. 59 t har förlorat den högra 
bistaven. 61 R har förlorat toppen genom en kantskada. 1 64 y finns 
mellan huvudstaven och bistaven en rund fördjupning, som troligen är 
huggen. Skiljetecknet efter 68 f är otydligt. Av 70 a återstår endast 
svaga spår. Runföljden 74-93 står innanför runslingan, på dennas 
nedre ramlinje; någon övre ramlinje finns ej. Skiljetecken saknas mellan 
73 r och 74 s. Även efter 79 J saknas skiljetecken. 86 q har bistavar 
endast till höger om huvudstaven (). 90 e är tydligt stunget. Inskriften 
slutar med ett kryss. 

Mellbystenens ristare gör sig skyldig till ett tanklöst fel i sin 
text. Han råkar som synes rista verbet kiara två gånger, 
vilket väl måste bero på att det följande ordet kuml också 
började med en k-runa. Att han ej upptäckte felet förrän 
han hade ristat det dubblerade ordet helt färdigt är över-
raskande; en felristning av detta slag är enastående eller 
åtminstone mycket sällsynt. Felristningen skulle få en viss 
inverkan på hans inskrift. Det är nämligen lätt att konsta-
tera, att de närmast följande tjugo runorna, alltså runföljden 
22-41, står betydligt trängre än de omgivande. Ristaren 
har alltså känt sig tvingad att tränga ihop dessa runor för 
att spara in det genom felristningen bortsiarvade utrymmet. 
Detta förhållande visar, att även denne inte särskilt fram-
stående ristare i förväg noggrant har planerat sin ristning, 
och att han inte har velat avvika från sin "skiss". 

Inskriften är för en nutida läsare oklart formulerad genom 
att ristaren har underlåtit att meddela i vilket förhållande 
Ödälv, Varm, Vinjut och Trygguiv har stått till Germund. 
Detta, som de dåtida mellbyborna naturligtvis väl visste, 
kommer att vara fördolt för oss om inte ytterligare ett run-
stensfynd skulle komma att ge oss upplysning i saken. 

Det mest sannolika är emellertid, att Ödälv, som nämns 
först, har varit Germunds hustru och Varin hans son. Tänk-
bart är att Trygguiv har varit Germunds broder och Vinjut 
följaktligen brorson till Germund. Däri skulle i så fall kunna 
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ligga förklaringen till att Germund och Vinjut gemensamt 
lät resa runstenen till minne av sina döda släktingar Ödälv, 
Varin och Tryggulv. 

1 närheten av Mellby kyrka, närmare bestämt 3600 m fågel-
vägen SSV om kyrkan, står den runsten som i Smålands 
runinskr(fter (Sm) har nummer 143. Den står ute i en åker 
på Värneslätts mark, 300 m V om den nuvarande landsvägen 
Mellby kyrka - Vetlanda, 25 m ÖNÖ om en liten bäck. 
Att denna sten befinner sig på ursprunglig plats är höjt över 
varje tvivel, liksom att den har rests vid en väg som en gång 
ledde över sankmarken på denna plats. Sm 143 är sålunda 
en "brosten".2  Det som i detta sammanhang är av intresse 
är det förhållandet, att brostenen på Värneslätt otvivelaktigt 
är ristad av samme, inte särskilt skicklige runmästare som 
har ristat den i Mellby kyrka nu påträffade runstenen, och 
att den man som låter resa Värneslättsstenen heter 
Germund. 

Inskriften lyder: 

Gcinmundr let gera kumi cftiR ... gein,faåur sinn. Gu6 hialpi 
and hans. 

"Germund lät göra detta minnesmärke efter ... ger, sin fader. 
Gud hjälpe hans ande." 

2 1 Smålands runinskrifler (1961) lämnas några upplysningar om denna 
väg, som år 1939 hade undersökts av Egil Lönnberg, då landsantikvarie 
i Jönköpings län. Lönriberg skriver den 26/8 till Riksantikvarieämbetet: 
"Vägens riktning är ungefär SV—NO, alltså mot kyrkan. 1 åkern synes 
vägen som en 1,5-2 m bred sänka intill 0,4 m djup. Över sankmarken 
framgår vägen som en 3-5 m bred stenläggning med större stenar i 
kanten (diam. intill 0,5-0,7 m) och mindre stenar mellan. Total längd 
ca 27 m. Bron - eller vägbanken - är nu bevuxen med enstaka tallar, 
björk, al m.fl. mindre lövträd. Sankmarken är nu utdikad och odlad. 
SV om åkern vidtager blockrik, torrare moränmark (hagmark), där 
även vägen kan följas." 



Fig. 3. Värneslättsstenen (Sm 143). Foto Runverket, N. Lagergren. 



Som synes är de båda inskrifternas formulering likartad. 
Av fig. 2, 3 framgår att ristningarna är utformade på alldeles 
samma sätt; jfr slingans och det ganska klumpiga kopplets 
form. Kors saknas på bägge stenarna. Runformerna överens-
stämmer helt, liksom bruket av två olika typer av skilje-
tecken, nämligen "kolon" och kryss. 

Också huggningstekniken visar likheter trots att Sm 143 
har varit avgjort lättare att rista än den nyfunna stenen med 
sin säkert redan vid det tillfället knottriga yta. Vidare brukar 
ristaren i båda inskrifterna e-runor (keiR, let), -runa i int, 
diftong i klara osv. 

Eftersom Värneslättsstenen och den nyfunna stenen alltså 
har ristats av samme man, måste de vara från ungefär samma 
tid. Inskrifterna upplyser oss om att den som låter resa ste-
narna hette Germund. Detta namn, Gciamundr är ett från 
hela Norden känt namn, men det har tydligen ej varit sär-
skilt vanligt i vårt land under 1000-talet. Det förekommer 
eljest bara en gång i småländska runinskrifter, nämligen på 
Sm 129 Säby kyrka. Sammanlagt påträffas namnet ett tiotal 
gånger i de svenska runinskrifternas stora namnskatt. Under 
medeltiden är det ganska allmänt i Småland.3  

Det torde sålunda inte vara för djärvt att räkna med att 
Gc'iRmundr på den nyfunna runstenen är identisk med den 
man som har låtit resa Sm 143 Värneslätt efter sin fader. 
Tyvärr är Sm 143 skadad på det parti där namnet på Ger-
munds fader står, varigenom namnets början har gått 
ohjälpligt förlorad. Däremot har av allt att döma namnets 
senare led varit -gai. Vi möter här alltså samma namn-
element som ingår som förled i sonens namn GceiRmundr, 

sålunda ytterligare ett exempel på den uråldriga, ännu under 
vikingatiden levande namngivningsprincip som kallas varia-
tion. 

När Mellby stenkyrka skulle byggas en gång under hög- 

Om namnets förekomst se Carl-Eric Thors, Finländska personnainns-
studier (1959), s. 34 f. 
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medeltiden släpade man den nu uppdagade runstenen från 
dess gamla plats och lade den som grundsten i sakristimuren. 
Att föra runstenar till kyrkobyggena var som bekant synner-
ligen vanligt i vårt land under medeltiden. En av olägen-
heterna med ett sådant förfaringssätt är att man inte kan 
veta, var runstenen ursprungligen har stått rest. 

När det nu gäller Mellbystenen har man skäl att förmoda 
att den har stått på Värneslätts mark, någonstans i närheten 
av den runsten som Germund också reste och som fort-
farande står kvar på sin ursprungliga plats vid det forntida 
vägbygget över hembyns marker. 

Ännu en runsten, Sm 142, står rest på Värneslätt, alltså efter vad vi nu 
kan sägas veta den tredje runstenen med anknytning till Germunds 
gamla gård. Den befinner sig 350 m NNÖ om brostenen och det före-
faller mig sannolikt, att den har rests vid samma forntida väg. Inskriften 
som är svårt skadad lyder: 

suin: gari: kumi: efti ... asmunt: fabur:  sin 
Svceinn gröi kumi a?ftiR [F]astmund(?), faåur sinn. 

Denna sten är mycket klumpigt ristad och säkert yngre än de två andra 
här behandlade runstenarna. Sven har inte varit någon van ristare; han 
har uppenbarligen försökt härma de två andra Värneslättsstenarnas stil 
men tillfogar ett kristet kors, som dominerar ristningsytan. Se fig. 4. 

Inskriften på den nyfunna runstenen är ju - i likhet med 
den av samme man ristade Sm 143 Värneslätt (och även 
med Sm 142 Värneslätt) - helt alldagligt formulerad. Ut-
trycket let gera kumi aftiR ... är påfallande vanligt på 
småländska runstenar. 1 resarformeln förekommer kumi ett 
20-tal gånger, stin endast omkring tre gånger så ofta. Om 
ordet kumi på runstenarna se N.-G. Stahre, Stångskäret, 
Kåksna och Kummelberget (1952), s. 180 f. 

Det som är intressant i den nyfunna runinskriften är 
emellertid dess personnamn: kvinnonamnet AuåcelfR och 
mansnamnen Varinn, Viniutr och Tryggulfn. För alla fyra 
namnen gäller, att de tydligen har varit ovanliga under forn-
tiden. De kom redan under medeltiden ur bruk. 

Kvinnonamnet AuåcelfR, Ödälv, har överhuvudtaget hit- 



p- 

Fig. 4. Sm 142 Värneslätt. Foto Runverket, N. Lagergren. 

10 



tills aldrig säkert belagts.4  Det är emellertid bildat på helt 
normalt sätt, och båda leden ingår i välkända, tvåledade 
personnamn. Förleden Au6- är vanlig; den ingår t.ex. i 
Auöfastr, Audgisl, AUåga'iRR, Audrnundr. Senare namnleden 
-celfe är väl styrkt i runsvenska kvinnonamn: ASL'lfR (U 378 

Åsby, Vidbo sn); Discelfa (U 917 Jumkils k:a och Sö 251 

Klastorp, Ösmo sn); Frida'lfa (Ög 102 Kaga prästgård); 
Gunncelfa (U 1096 Rörby, Bälinge sn); Hroda?lfR (U 357 

Skepptuna k:a, U 656 Bjursta, Håtuna sn, U 824 Holms k:a, 
Sö 308 Södertälje och G 134 Sjonhems k:a);5  Ragncelfa 

(U 69 Eggeby, Spånga sn och U 897 Norby, Bondkyrka sn); 
Vitelfa (U 1039 Bräcksta, Tensta sn). Ett namn på -celfa finns 
också på U 294 Lilla Vilunda, Hammarby sn: kitelfR.6  

Namnelementet -celfa har, som E. Wessén framhållit, 
huvudsakligen östnordisk utbredning.7  Från västnordiskt 
område finns blott ett namn med denna slutled, nämligen 
I'örelfr.S 

Innebörden i -alfa har diskuterats.9  Det kan emellertid 
knappast råda något tvivel om att namnelementet ursprung-
ligen är en femininbildning, en io-avledning, till mansnamnet 
Alfa eller till namn på -alfa. Vid sidan av det fornisländska 
mansnamnet P6rdlfr finns ett kvinnonamn I-örelfr. Belysande 
för denna fråga är också att en av de två isländska kvinnor 

4 Ett fornsvenskt Odhelvir (Diplomatarium Suecanum 3, s. 99) är möj-
ligen samma namn. Jfr mansnamnet Hødelf, Hodheluer de Gelestum 
(Alunda sn, Up.), DS 3 s. 94. 

Ett Hroöe1fR har också antagits på Sm 8 Rävagården, Dänninge-
landa sn. Belägget är dock alltför osäkert för att medräknas. 
6 Förleden är dunkel. Troligen har ristaren åsyftat kvinnonamnet 
KwtilwlfR; se U 294 och Fornvännen 1972, s. 170 f. (Hennes farfar hette 
av allt att döma Kättil.) 

Nordiska namnstudier (1927), s. 108 f. 
8 E. H. Lind upptager (i Dopnamn sp. 914) ett kvinnonamn Skialdelfr. 
Belägget är emellertid minst sagt osäkert. 

Se M. F. Lundgren, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverge 
(1878), s. 16, not 2, Spår af hednisk tro och kult i fornsvenska person-
namn (1880), s. 34 f.; R. Hornby, Nordisk kultur 7 (1947), s. 207 f.; 
A. Janzén, Nordisk kultur 7 (1947), s. 259 f. 
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som bär detta på västnordiskt område sällsynta namn är 
dotter till Ä7fr i Dplum. 

Att också Varinn har varit ett mycket sällsynt namn är 
uppenbart. Vår mest berömde runristare, Rökstensmästaren, 
bär som bekant detta namn. Men hittills har detta varit den 
enda gången som Varinn har varit säkert belagt på svenskt 
och östnordiskt område. 

Det är emellertid möjligt, att detta ovanliga namn finns, 
eller rättare sagt en gång har funnits, på en intressant men 
olyckligtvis sedan länge spårlöst försvunnen småländsk 
runsten. Den stod ännu på 1600-talet vid Rottnekvarn i 
Söraby socken. 1 Smålands runinskrifter har den upptagits 
som nr 20. Inskriften var, då den på 1600-talet avritades av 
Ulf Christophersson, svårt skadad och tydligen nästan över-
allt svårläst, men ett parti av ristningen förefaller att ha varit 
relativt väl bevarat. Där läser Ulf Christophersson bl.a. run-
följden uarin, och det är åtminstone möjligt, att vi här har 
ännu ett småländskt belägg på mansnamnet Varinn. 

Från västnordiskt område är namnet visserligen känt, 
men icke som verkligt personnamn utan endast som namn 
på sagokungen Varinn. Denne uppträder i Öl4fs saga Trygg-
vasonar.10  Situationen är den att kung Olav sitter på Agvalds-
nes, och en kväll kommer en gammal man dit. Han var 
"orspakr mjQk, haföi hQtt siöan. Hann var einsnn". 
Kungen frågar honom bl.a. om vem den Agvald hade varit, 
som gett namn åt näset och åt gården. Gästen berättar då, 
att Agvald hade varit en kung och stor krigare: "Qgvaldr 
konungr barisk vi5 konung jann, er Varinn hét. 1 j,eiri 
orrustu fell Qgvaldr konungr. Var hann bå hér heygör 
skammt frä bnum ok settir upp bautasteinar, beir er hér 
standa cnn."11  Det är alltså Oden själv som här berättar om 
kung Varinn. 

10 Itslenzk fornrit, bd 26, Heimskringla 1 (1941), s. 312 f. 
11 På den gamla kungsgårdens mark står fortfarande en väldig bautasten 
kvar. Stenen, som är över sex meter hög, kallas allmänt "Jungfru Marias 
synål". Den är Norges största bautasten. 
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Det är naturligtvis frestande att antaga, som redan 
E. H. Lind har gjort,'2  att det är detta mansnamn som ingår 
i Eddans berömda ortnamn VarinsfjQr6r, Varinsey och vik 
Vanns. 

Varinsfjord förekommer som bekant i Helgakviöa Hun-
dingsbana 1, i den glansfulla skildringen av hur seglen sattes, 
då dagen grydde 	Varinsfirdi" (strof 26). 1 samma eddadikt 
(strof 37) möter vi ortnamnet Varinsey ([ Varinseyio); i 
Helgakvida Higrvardssonar börjar strof 22 på följande sätt: 
"Atli, gakk 1nt å land, / ef afli treystiz, / ok hittomk i vik 
Vanns." 

Som verkligt, levande personnamn är alltså namnet Varinn 
icke belagt på västnordiskt område. Där finner vi det enbart 
som ett fingerat personnamn och som förled i tre diktade 
eddaortnamn.13  Annorlunda har förhållandet varit på det 
kontinentalgermanska området. 

Ett namn Varm (Verin) är nämligen väl styrkt i fornhög-
tyska och fornsaksiska källor. Det ingår också som förled i 
talrika namn. Förstemann, Gottschald och Schlaug anser, att 
namnet är identiskt med namnet på den varinska folkstam- 

12 Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden 
(1905-1915), sp. 1075. - Jfr 0. v. Friesen, Rökstenen (1920), s. 33: 
"uarin uppfattar jag nu = fvn. Varinn mansnamn under förhistorisk tid, 
fty. Warin, Werin, ags lat. Warinus." 
13 1 alla tre fallen står Varinn- i allitterationsställning: vefnistingom 
Varinsfiri; v9lva ... Varinseyio; vik Vanns. Detsamma är fallet med 
nästan alla de diktade ortnamnen i Eddan. Exempel ur Helgakviöa 
Hundingsbana 1 belyser klart detta förhållande: heilog ... Himinfi9llom 
och Borghildr... Brälundi (strof 1); borgir... Brälundi (strof 3); 
/Qgöo ... LogafiQllum (strof 13); liöma ... LogafiQllum och hiälmom 
Himinvanga (strof 15); Brandeyio ... böna och halir hundmargir 
Heöinseyio (strof 22); stQndom ... Stafnsnesi (strof 23); telia 
TrQnoeyri och Qrvasund ... ötan (strof 24); Hätönom ... hålfo (strof 
25); gi.lfrdr ... Gnipalundi (strof 30); aptan ... Unavägum och siälfir 
Svarinshaugi (strof 3l); gunnargiarnir ... Gnipalundi (strof 34); geldo 
Gnipalundi och Jursa ... kérsnesi (strof 40); bröör ... Bravelli (strof 
42); Fyrr ... Frekasteini (strof 44); fQlvir ... Frekasteini (strof 53); 
H9gna ... Hringstaöa (strof 56). 
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men; "ein in verschiedenen gegenden vorkommendes voik", 
skriver Förstemann.14  Gottschald: "WARIN (sicher auch 
zum N. des in Holstein wohnenden Stammes der Warinen") ; 15 

Schlaug: "As. werin, der Volksname der Warnen."16  Sophus 
Bugge anser det "ikke usandsynligt", att Varinsfjordens 
namn kan "fra først af have veret forstaaet om en Fjord i de 
germanske Variners Land ... Ogsaa det sagnhistoriske 
Mandsnavn Varinn, som forekommer baade i Norge og 
Sverige, bør forklares af den germanske Folkestammes 
Navn".17  

Om det förhåller sig på detta sätt skulle alltså Varinn vara 
ett mansnamn av samma typ som Dan, lule, Thrond, Gute, 
Finn osv. 

Därmed kan jag övergå till Mellbystenens fjärde namn, 
Viniutr, också det ett ganska sällsynt namn. Det är endast 
känt från svenskt område, där det hittills har varit belagt i 
fem runinskrifter, alla från Svealand. Av dessa är två upp-
ländska (U 510 och 575), två från Sörmland (Sö 167 och 290) 
och en från Västmanland (Vs 31). Det sistnämnda belägget 
är något osäkert. 

Den nu funna runstenen ger alltså det sjätte belägget på 
namnet - det hittills enda exemplet på detta namn från 
götiskt område.18  

14 E. Förstemann, Altdeutsches namenbuch 1,(2. uppi. 1900), sp. 1539 f. 
15 M. Gottschald, Deutsche Namenkunde (1954), s. 597. 
16 W. Schlaug, Die altsächsischen Personennamen vor dem Jahre 1000 
(1962), s. 173. Jfr M. Schönfeld, Wörterbuch (1911), s. 258. 
17 S. Bugge, Helge-digtene i den xldre Edda (1896), s. 134 f. 
18 Namnelementet -niutr är endast känt från nuvarande svenskt område. 
Det är möjligt, att två mansnamn på -niutr förekommer på den skadade 
och numera svårlästa runstenen Sm 1 Aringsås. En runföljd uihnkutr 
antages i Smålands runinskrifter återge ett Vigniutr, vilket naturligtvis är 
mycket osäkert. 1 samma arbete (s. 28) uppfattas runföljden asnutr som 
mansnamnet Asmundr eller Asgautr, vilket knappast kan vara riktigt. 
Bättre vore enligt min mening att uppfatta asnutr som Asniutr, alltså ett 
namn av samma typ som Guåniutr, korniutr och Viniutr. 
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Mellbystenens sista namn, trykuif (ack.), kan knappast 
uppfattas på annat sätt än som ett mansnamn TryggulfR. 

Det är enda gången som detta namn har påträffats i en svensk 
eller nordisk källa. Såväl namnets förled som efterled är 
emellertid välkända namnelement. 

Ett belägg på det tydligen mycket ovanliga nordiska mans-
namnet har nu också påträffats i en engelsk källa. 1 uppsatsen 
"Notes on Some Scandinavian Personal Names in English 
1 2th-Century Records" (i: Personnamnsstudier 1964, Lund 
1965) behandlar Olof von Feilitzen ett antal personnamn av 
skandinaviskt ursprung, som han har funnit i tryckta engelska 
källor, huvudsakligen från 1100-talet. De namn som han har 
tagit upp har i regel ej hittills varit förtecknade. 1 von 
Feilitzens material ingår femton namn, vilka "have so far 
not been recorded in Scandinavia" (a.a. s. 63). Bland dessa 
namn återfinns namnet Tryggulfr (Triguif, Trigoif). von Fei-
litzen kommenterar namnet på följande sätt: "Probably an 
Anglo-Scand formation. First el. ON tryggr>ME trigg 

'true, faithful', which is also found as a personal name in 
England . . ." Han slutar med att konstatera (a.a. s. 61): 
Tryggulfr "does not occur as a theme in native Scand. 
names." 

Genom fyndet av Mellbystenen vet vi nu, att Tryggulfk 

icke kan betecknas som "an Anglo-Scand formation". När 
von Feilitzen skrev sin uppsats var det ännu en fullt riktig 
iakttagelse, att namnet icke var känt i Skandinavien. Först 
ett par år efter det att hans mycket värdefulla uppsats hade 
tryckts, kom nämligen Mellbystenen i dagen. 
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larlabanki atti alt hundari betta 

Till tolkningen av Jarlabanke-ristningen 
i Vallentuna 

Av Thorsten Andersson 

Jarlabanke, den berömde stormannen från 1000-talets 
Uppland, har lyckats bevara sitt namn åt eftervärlden på 
ett sätt, som inte ens han själv hade kunnat drömma om. 
Mer än någon av sina samtida har han varit mån om sitt 
eftermäle. På en rad runstenar, som han själv låtit resa åt 
sig under sin livstid, har han framhållit sina goda gär-
ningar, sina insatser för det allmännas väl. Minnet om 
allt detta bleknade nog ganska snart och därmed, trots 
Hävamiis ord, domen över Jarlabanke. 1 modern tid har 
emellertid Jarlabankestenarna kommit att spela en fram-
trädande roll i den vetenskapliga diskussionen. Det gäller 
särskilt den ristning som citeras i rubriken till denna upp-
sats. 

Jarlabankestenen i Vallentuna (U 212), som tjänat som 
tröskel till vapenhuset i kyrkan, står nu rest på kyrko-
gården strax intill denna. Toppen är avslagen, men den 
text på framsidan (A) som gått förlorad låter sig lätt 
suppleras.' Inskriften transkriberas i runverket (s. 322) 
sålunda: 

Jarlabanki let risa stein kenna a[t sik kvi]kvan. 
Hann atti einn Teby allan. {Guö hialpi] and hans. 

Jarlabanki let neisa stein Jpenna at sik kvikvan, ok 
ingstaö fenna geröi, ok einn atti alt hundari' 1?etta. 

1  Se URI 1: 1 s. 321 ff. (Se litteraturförteckning vid uppsatsens slut.) 
2  J ordet huntari saknas nedre delen av runorna u, n och t genom 
skadan i stenens topp; bistaven på n-runan saknas helt. Se URI 1: 1 
s. 322. 
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Runverket översätter: 
"Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han 

levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans själ." 
"Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han 

levde, och han gjorde denna tingsplats, och ensam ägde 
han hela detta hundare." 

Rent formellt vållar tolkningen inga svårigheter. Frågan 
om den närmare innebörden av Jarlabankes budskap till 
samtid och eftervärld har emellertid gett upphov till ivrig 
diskussion. 

Uppgiften att Jarlabanke ägt hela Täby, dvs. Täby by 
i socknen med samma namn, möter på ytterligare fyra 
runstenar, alla med i stort sett samma inskrift (U 127, 164, 
165, 261). Två av stenarna (U 164, 165) står vid Täby tä, 
vid ena änden av den bro över en tidigare sankmark, som 
Jarlabanke här låtit göra. Inskrifterna fäster uppmärk-
samhet på det monument som den anlagda vägbanken ut-
gör och talar dessutom om, att Jarlabanke "einn atti allan 
Teby". De båda andra runstenarna har anträffats i Dande-
ryds resp. Fresta kyrkor (U 127, 261). Det är möjligt, att 
också dessa stenar, såsom antagits, ursprungligen har stått 
vid bron i Täby, nämligen vid dess andra ände.3  Under 
alla omständigheter vittnar ristningarna nogsamt om hur 
angelägen Jarlabanke har varit att framhålla att han 
ensam var ägare till hela Täby. 

Medan uppgiften om Jarlabankes egendom i Täby är 
klar och tydlig, har upplysningen, att han "ensam ägde 
hela detta hundare", vållat kommentatorerna huvudbry. 
Diskussionen koncentrerar sig kring de två nyckelorden, 
substantivet hundare och verbet äga. Någon enighet om 
interpretationen av runtexten har ännu inte uppnåtts. 
Eftersom emellertid tolkningen tillmätts stor betydelse för 
vår kännedom om samhällsförhållanden under förhistorisk 

Se härtill v. Friesen s. 12, 16, 50 f., URI 1: 1 s. 189 f., 246 ff., 432, 
Jansson s. 108. 
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tid, är det allt skäl att ägna ristningen en noggrann analys. 
Två vägar att komma tillrätta med Jarlabankes uppgift, 

att han "atti alt hundari hetta", har tidigt prövats. Strax 
efter det att runstenen återupptäckts 1905, presenterar 
Otto v. Friesen en artikel med titeln En ny märklig run-
inskrift och en fornuppländsk jorddrott. v. Friesens tolk-
ning är utsagd redan i rubriken. Enligt hans mening har 
Jarlabanke ägt inte bara hela Täby by utan hela det 
hundare som Vallentuna och Täby socknar hörde till, 
nämligen Vallentuna hundare (fsv. Vakenda hundare).' 
"Den nya inskriften", konstaterar v. Friesen, "styrker så-
lunda tillvaron redan i 1000-talets Upland af en jorddrott, 
hvars egendomar i ytvidd synas ha öfverträffat äfven våra 
största nutida jordagods." Denna sin mening vidhåller 
v. Friesen i sitt arbete om Upplands runinskrifter från 
1913 (s. 51ff.). Han sammanfattar (s. 53): "Att Jarlabanke 
på egen hand samlat hela Vallentuna hundare behöfver 
sålunda ej innebära någon orimlighet." 

Sune Lindqvist (s. 132) manar till försiktighet. Han 
finner det svårt att fastställa "gränsen mellan skryt och 
sanning i Jarlabankes påstående, att han ägde hela Täby 
eller hela hundaret". Direkt kritik framförs samtidigt av 
Erik Brate.6  Han framhåller, att Jarlabanke väl inte kan 
ha lämnat "så stridiga uppgifter på vardera sidan av 
samma sten", och finner det uteslutet, att han på de andra 
runstenarna, där hans jordinnehav omtalas, skulle ha för-
tegat att han ägt hela Vallentuna härad, om så verkligen 

Fr. (= 0. v. Friesen) i Upsala Nya Tidning 1.9.1905. 
Fsv. namnformer av hundaresnamnet hos Holmberg s. 84 f. - 

Täby socken i Danderyds skeppslag hörde under medeltiden till 
Vallentuna hundare, så enligt taxan över det av konciliet i Vienne 
påbjudna sexårstiondet, som kan dateras till tiden 1315-19 (SDa 
1: 1 s. 159 reg. eccl. Ups.), och enligt andra urkunder (t.ex. 1331 
SD 4 s. 191, 1343 SD 5 s. 236); se vidare Styffe s. 369. 
8  E. Brate Sverges runinskrifter (1922, Natur och kultur 11) s. 121; 
kritiken oförändrad i 2:a uppl. (1928) s. 121. 
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hade varit fallet. Denna synpunkt, som också understryks 
i runverket,7  är viktig. 1 själva verket är Brates invänd-
ning enligt min mening helt avgörande. Jarlabanke har 
uppenbarligen varit ägare till hela Täby, men han kan 
inte ha varit ägare till hela Vallentuna hundare. v. Frie-
sens "jorddrottsteori" löser inte Vallentunastenens gåta. 
Det gäller också om vi, såsom Jöran Sahigren föreslagit, 
tänker oss ett Vallentuna hundare av mera begränsad ut-
sträckning. 

Brate prövar en annan väg. Han tänker sig, att "alt 
hundari ketta" kan vara en stilistisk variant för att ut-
trycka samma sak som "Tby allan" på stenens motsatta 
sida, vilket enligt Brate avser Täby socken.° En förutsätt-
ning är, att hundare "här icke har den juridiska betydel-
sen 'härad' utan den äldre av 'bygd', som emellanåt före-
kommer i ortnamn, t.ex. rasbohundari, socknen Rasbo, 
Daala hundari, landskapet Dalarne". Till denna tolkning 
av runinskriftens hundari ansluter sig nyligen Stefan 
Söderlind.' Han menar, att ordet hundare vid sidan av 
sin vanliga betydelse av judiciellt-administrativt distrikt 
också kan avse "en socken - t.ex. Rasbohundare - eller 
annat mindre område". Det senare skulle vara fallet på 
Vallentunastenen, vars "alt hundari ketta" enligt Söder-
lind "genom en ristning på stenens andra sida kan visas 
åsyfta Täbyorten". 

Brates resonemang rymmer två förutsättningar. För det 
första måste ordet hundare kunna betyda 'bygd'. För det 

URI 1: 1 s. 213. 
J. Sahlgren i Quatrime congrés international de sciences ono-

mastiques Uppsala 1952 (1954) s. 30: "Qu'il ait possédé toute la 
circonscription judiciaire actuelle de Vallentuna est [ ... ] moins 
probable. Il se peut que alt hundari se référe ä une circonscription 
judiciaire remaniée depuis longtemps et qui aurait compris simple-
ment les actuelles communes (paroisses) de Vallentuna et de Täby." 
° Se härtill URI 1: 1 s. 214. 

S. Söderlind i Historisk tidskrift 88 (1968) s. 120. 
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andra (ehuru inte direkt utsagt hos Brate) måste Jarla-
bankestenen i Vallentuna ursprungligen ha stått i Täby; 
annars kan ju "hela denna bygd" inte avse Täby, som 
nämns i den andra inskriften på den motsatta sidan av 
stenen. 

Var runstenen stått, innan den fick tjäna som tröskel i 
Vallentuna kyrka, är ovisst. Enligt inskriften har Jarla-
banke låtit iordningställa "denna" tingsplats. Stenen har 
med andra ord varit rest på hundarets tingsplats, och detta 
hundare bör vara Vallentuna hundare som Täby under 
medeltiden hörde till (se ovan not 5). Däremot är det 
ovisst, var i detta hundare Jarlabankes tingsplats har legat. 

Tyvärr ger de medeltida diplomen, såvitt känt, direkt 
upplysning om endast en tingsplats i Vallentuna hundare. 
År 1354 hölls ting "apud Guldbro", dvs, vid Gullbron ett 
par kilometer nordväst om Vallentuna kyrka.11  En plats i 
närheten har ännu in i modern tid burit namnet Tingsvall 
(-våll).12  Enligt Otto v. Friesen (s. 54) torde det vara denna 
tingsplats, som Jarlabanke på sin tid gjort i ordning. Enligt 
Sune Lindqvist (s. 131) skulle tingsstället snarare ha legat 
på den plats, där senare Vallentuna kyrka byggdes. Som 
stöd anför han att ting skulle ha hållits vid kyrkan år 1431. 
Denna uppgift beror emellertid på ett missförstånd; Vallen-
tuna kyrkplats är inte direkt styrkt som tingstad.'3  

Vi har ingen möjlighet att säkert avgöra, var tings-
platsen med Jarlabankes sten ursprungligen har varit be-
lägen. Däremot kan vi med stor säkerhet konstatera en 
något äldre tingsplats i Bällsta i Vallentuna socken, vid 
Vallentunasjöns strand ett par kilometer söder om den 

Holmberg s. 84, 87, Th. Andersson i NoB 56 (1968) s. 115. 
12  v. Friesen s. 16, 53 f., Lindqvist s. 125 (karta), 130 f., G. Gihi 
Sigtuna och Norrsunda. Tvenne antikvariskt-topografiska manu-
skript af Martinus Aschaneus, utgifna och kommenterade (1925, 
äv. pubi. som bil. till Upplands fornminnesförenings tidskrift bd 10, 
h. 40)s. 74, URI 1: 1 s. 324. 
13  Holmberg s. 87 n. 1; se härtill vidare Th. Andersson a.a. s. 114f. 
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senare kyrkplatsen. Härom vittnar alltjämt de två be-
römda Bällstastenarna (U 225, 226), som berättar att Ulvs 
söner till sin fars minne här anlagt en tingsplats. Det är 
nog en riktig bedömning, då man förmodat att rivalitet 
mellan stormannaätter i bygden ligger bakom iordning-
ställandet av de två tingspiatser, som runstenarna i Bällsta 
och vid Vallentuna kyrka minner om.14  

Någon hjälp att lokalisera den tingsplats, som Jarla-
banke gjorde i ordning, ger visserligen inte Bällstastenarna. 
Vi kan emellertid göra ett i vårt sammanhang viktigt 
konstaterande: inget som helst tyder på att Jarlabankes 
tingsplats skulle ha varit belägen i Täby. Så k a n ha varit 
fallet, men denna för Brates tolkning nödvändiga förut-
sättning låter sig inte på något sätt styrkas. 

Ännu viktigare är det att pröva den andra förutsätt-
ningen för Brates interpretation, nämligen den att hundare 
skulle kunna betyda 'bygd'. 

Appellativet hundare är inte känt i en allmän betydelse 
'bygd' e.d. Det är som bekant en teknisk term för ett visst 
judiciellt-administrativt distrikt i svealandskapen.'5  1 Guta-
lagen har ordet, hunden, en något avvikande innebörd; 
det används i samma betydelse som ting, dvs. som be-
teckning för det minsta jurisdiktionsdistriktet på Got-
land. 1 namnet Dala hundare (j dalaahundare 1386 
Diplomatarium Dalekarlicum 1 s. 45 or.) liksom i Dala-
lagens bruk av hundare avseende hela Dalarna föreligger 
enligt vanlig mening en utvidgad, sekundär användning av 
termen hundare.17  Brates tanke, att hundare äldst skulle 

14  Lindqvist s. 131, dens. Uppsala högar och Ottarshögen (1936) 
s. 17, URI 1: 1 s. 323 f., 346 ff., 374, Jansson s. 121 ff. 
11  Schlyter, Söderwall med supplement. 
" S. Tunberg Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indel-
ning (1911) s. 138 f., Styffe s. 431 ff. 
17  S. Tunberg a.a. s. 137 f., Å. Holmbäck—E. Wessén Svenska 
landskapsiagar 2 (1936) s. XXI f., URI 1: 1 s. 214, E. Wessén i 
hans utg. av Lex Dalecarliae (Dalalagen) e codice membr. B 54 

21 



ha betytt 'bygd', är en ren gissning utan något stöd i fak-
tiska förhållanden.18  

Det av Brate anförda namnet Rasbohundare kräver ut-
förligare diskussion. Runverket,1° som med ett "säkerligen 
helt oriktig" tar avstånd från Brates tolkning av run-
inskriften, avfärdar helt kort det stöd, som denne ser i 
Rasbohundare. Det heter att detta namn alltid betecknar 
"ett större område än Rasbo socken". Detta är felaktigt. 
Det medeltida Rasbohundare (Resbo-) är väl styrkt som 
både hundares- och sockennamn.2° Såsom sockennamn är 
det emellertid helt enastående, vilket en genomgång av 
OAU:s belägg på samtliga sockennamn i Mälarlandskapen 
(Uppland, Västmanland, Södermanland) ger vid handen. 
Endast helt undantagsvis kan -hundare annars förekomma 
i något enstaka belägg på sockennamn.2' 

Bibi. Reg. Holm. (1964, Corpus codicum Suecicorum medii aevi 17) 
8. XIII. 

Angående etymologin på ordet hundare se S. Ekbo i ANF 77 
(1962) s. 32 ff., Th. Andersson Heral, und hundare. Zwei Bezeich- 
nungen nordischer Bezirke in alter Zeit (föredrag hållet vid 11:e 
internationella kongressen för namnforskning i Sofia 1972; kom-
mer att publiceras i kongresshandlingarna). Jfr nedan n. 22. 
19  URI 1: 1 s. 214. 
20  De äldsta kända beläggen på hundaresnamnet är: Jn prouinciis 
[ ... ] resbohundre 1298 SD 2 s. 267 reg. ecci. Ups., in Rasbo- 
hundere 1304 SD 2 s. 415 or. Enligt excerpter i OAU ersätts 
-hundare under 1400-talet så småningom med -hradh. Socken-
namnet är också känt alltifrån 1200-talets slut: Jn Rasbohunderi, 
Jn Rasbohunderi, in parochia Rasbohunderi 1291 SD 2 s. 103 f. or. 
(korrigerat efter S. Olsson Nordberg Fornsvenskan i våra latinska 
originaldiplom före 1300 1 s. 93), parochia Resbohunderi 1305 SD 
2 s. 436 or. Enligt excerpter i OAU är formen med -hundare till 
en början dominerande, dock redan alltifrån 1300-talets början 
växlande med form utan -hundare; denna senare form av socken-
namnet överväger redan under 1300-talets andra hälft och blir 
enarådande under 1400-talet. 
21  J en förteckning över gods hörande till Uppsala domkyrka från 
1344 (SD 5 s. 315 reg. cccl. Ups.) uppräknas: partem de broby-
hundri. partem de frøthunum. partem de lenna. et  partem de 
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Elementet -hundare i sockennamnet Rasbohundare kan 
i förstone verka förbryllande, och det ligger nära till hands 
att i detta -hundare vilja se ett tecken på en annan inne-
börd än den tekniska betydelsen 'hundaresdistrikt'. Jöran 
Sahlgren tänker sig i likhet med Erik Brate, att hundare 

liksom hcera/ i exv. Funbohcera/ (i Rasbo hundare) kun-
nat ha en allmännare betydelse.22  Härtill ansluter sig 

Bertil Ejder.23  De två distriktstermerna hundare och härad 
har emellertid en helt olika förhistoria; en allmän bety-
delse 'bygd' är väl styrkt av det senare ordet, både som 
appellativ och som ortnamnselement.24  Däremot har 

Rasbohundare visat sig vara unikt. Under sådana omstän-
digheter är det lämpligt att pröva, om namnet möjligen 
kan ha en speciell förklaring. En sådan erbjuder sig också 
osökt. 

Det medeltida hundaret Rasbohundare omfattade i 
huvudsak endast socknarna Funbo, Rasbo och Rasbokil,25  

vtØ [ ... ] et partem de vermdø. Det brobyhundtrri, som här upp-
träder vid sidan av sockennamn (Frötuna, Länna, Vätö, Värmdö), 
avser rimligen (Roslags-)Bro socken i Bro och Vatö skeppslag (det 
medeltida Bro skiplagh) i Uppland; sockennamnet skrivs under 
medeltiden annars alltid Bro, Bro sokn o.d. enligt excerpter i OAU. 
Namnfornien 1344 är så mycket mer påfallande som inget Broby 
är känt i socknen och skeppslagsnamnet enligt materialet i OAU 
aldrig uppträder i form på -hundare. - 1 en liknande förteckning 

som den föregående från 1344 (SD 5 s. 331 reg. cccl. Ups.) om-

nämns Håtuna socken (fsv. i Hatunum, Hatuna sokn, Holmberg s. 
143) i Håbo hundare i Uppland på följande sätt: Jn prouincia 
habohundre in ipsa parochia (tredje bokstaven i hundaresnamnet 
rättad från h till b eni. or., Riksarkivet A 8 f. 31r). 
22  J. Sahigren i Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Uppsala län 2 
(1950) s. 70 f. ("liksom ordet härad så har även ordet hundare äldst 

säkerligen haft betydelsen 'socken' "). 
23  B. Ejder i Svensk uppslagsbok2  23 (1952) sp. 888. 
24  Th. Andersson Svenska häradsnamn (1965) s. 10 f., 174 ff., dens. 

ovan n. 18 a.a. 
25  Styffe s. 361. Enligt ekonomiska kartan med beskrivning 1862 
omfattar Rasbo härad förutom de tre nämnda socknarna den del 
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vilken sistnämnda socken sannolikt utbrutits ur Rasbo.26  
Rasbo socken är av gammalt huvudbygd i Rasbo hundare. 
Detta förhållande har av allt att döma lett till att det 
äldre hundaresnamnet kunnat överföras på den socken, 
som (efter sockenindelningen) utgjorde huvudbygden i 
hundaret. Det är den enklaste förklaringen till det unika 
sockennanmet på -hundare. Företeelsen är inte enaståen-
de. På liknande sätt har säkerligen östgötasocknen Skär-
kind (fsv. Skarkind, Skarkinda sokn) fått namn av att den 
var den gamla huvudbygden i Skärkinds härad (fsv. Skwr-
kinda hra/,).27  Namnet har liksom de andra sammansatta 
östgötska -kind-namnen primärt tillkommit häradet.28  

Den här företagna granskningen ger vid handen, att det 
inte finns något stöd för Brates tolkning av hundari på 
Vallentunastenen såsom en allmän bygdebeteckning. Vi 
måste räkna med att ordet har sin gängse tekniska bety-
delse, dvs, att det åsyftar det medeltida Valnda hundare. 
Motsättningen mellan stenens båda inskrifter, enligt vilka 
Jarlabanke ägde dels hela Täby, dels hela hundaret, kvar-
står således. 

av Lena socken, som ligger öster om Fyrisån (Björk, Edshammar, 
Fiat, Storvreta, Årby, Ängeby); Lena socken har sedermera (fr.o.m. 
1891) i sin helhet förts till Norunda härad, förutom Storvreta som 
redan dessförinnan (from. 1890) överförts till Ärentuna socken, 
Norunda härad, allt enligt Bidrag till Sveriges officiela statistik. A) 
Befolkningsstatistik. NF 32: 2. Statistiska centralbyråns under-
dåniga berättelse för år 1890. Andra afd. (1894) s. 8 f. n. 32, 34. 
Enligt diplom och andra källor från medeltiden var hundarcs-
gransen under denna tid här densamma som enligt gamla ekono-
miska kartan. De anförda bebyggelserna räknas under medeltiden 
till Rasbo hundare; endast för Edshammar ger de fåtaliga fsv. 
beläggen (i OAU) inte någon upplysning, men enligt 1540 års 
jordebok hörde också denna by till Rasbo härad (Kammararkivet, 
Upplands landskapshandlingar 1540: 2, del 2 f. lOOv). 
20 

 

J. Sahlgren a.a. s. 71, B. Ejder anf. st. 
27  Se J. Sahlgren i Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Östergötlands 
län 3 (1950) s. 71, Th. Andersson a.a. 1965 s. 158 n. 67. 
28  Se Th. Andersson a.a. 1965 s. 142 ff. 
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Det kan synas påfallande att man sökt lägga in en spe-
ciell betydelse i ett så vanligt ord som hundare, särskilt 
med tanke på det sammanhang där ordet förekommer. 1 
stenens B-inskrift meddelar Jarlabanke, att han "gjorde 
denna tingspiats" och att han "ägde hela detta hundare". 
Den stilistiska utformningen tyder klart på att dessa båda 
uppgifter hör nära ihop, såsom också runverket2° fram-
håller. Kombinationen av tingstad och hundare pekar 
tydligt på judiciella-administrativa förhållanden. Kruxet i 
tolkningen ligger inte i ordet hundare utan i det andra 
nyckelordet, verbet äga. Intresset koncentrerar sig därmed 
till detta. Medan granskningen av hundare har måst hållas 
ganska detaljerad och utförlig, kan diskussionen om äga 
presenteras mera kortfattat. 

Redan Otto v. Friesen snuddar vid tanken, att äga i Jarla-
bankestenens "atti alt hundari ketta" skulle kunna ha en 
annan betydelsenyans än det konkreta 'vara ägare till'. 
1 en framställning om Upplands runstenar 1908 säger han 
i en bildtext till runstenen: "Parallellen med uttrycket 'han 
egde ensam hela Täby' förbjuder oss att öfversätta: 'han 
var ensam domare i hela detta hundare' l.d."° Följden av 
detta i och för sig rimliga övervägande har emellertid, 
såsom nämnts, blivit en stark diskrepans mellan stenens 
två inskrifter. Runverket tycks inta en något ambivalent 
inställning till v. Friesens argument. Detta refereras med 
instämmande, 1  Strax därpå (s. 213) hävdas emellertid, att 
betydelsen av verbet äga i B-inskriften kan vara en annan 
än den vanliga. Jarlabanke kan, framhålls det, ha åtagit 
sig att svara för hundarets ledungsplikt och tingsplikt. 
"Han var hundarets hövding, och i den meningen kunde 

20  URI 1: 1 s. 323. 
° 0. v. Friesen i Uppland. Skildring af land och folk 2 (1908) 

s. 479; upprepas ordagrant 1913 s. 51. 
" URI 1: 1 s. 212. 
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han, något skrytsamt, säga, att han ägde hela detta 
hundare." 

Efter dessa tidigt antydda linjer har man senare från 
både filologiskt och historiskt håll sökt tolkningen av 
Vallentunastenens B-inskrift. 1 en uppsats med titeln 
Landman och boman i vikingatida källor hävdar Karl 
Gustav Ljunggren 1959 förekomsten av en ländermanna-
organisation i Danmark och Sverige svarande mot den i 
Norge (se särsk. s. 131). Carl Ivar Ståhle har i detta 
sammanhang fäst Ljunggrens uppmärksamhet på Jarla-
bankestenen, som enligt honom möjligen kunde peka på 
en sådan organisation. Ljunggren framhåller i anslutning 
härtill, att äga i de två ristningarna mycket väl kan syfta 
på "olika former av ägande: Täby bör i så fall ha varit J:s 
odal, medan han kan ha innehaft hela häradet som ett 
slags förläning" (s. 131 n. 1). Kort därpå kommer en histo-
riker, Carl Göran Andr, i en undersökning om medeltida 
frälse33  in på frågan om Jarlabanke som "ägde" hela 
hundaret. Enligt Andrx kan härmed "knappast avses 
allodiala besittningar" (s. 69). Han hänvisar till att Jarla-
banke ägde jord framför allt i Täby och hävdar, att rist-
ningen kan innebära att Jarlabanke haft höghetsrätt över 
hela Vallentuna hundare. 1 en not (s. 69 n. 8) nämner han, 
att Ljunggren framfört en liknande tolkning. 

K. G. Ljunggren i ANF 74 (1959) s. 115 ff. 
C. G. Andrx Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid 

(1960) s. 69 ff., 84. 
Här kan lämpligen påpekas, att namnet larlabanki inte tillåter 

några slutsatser om Jarlabankes ställning. Uppenbarligen är han 
inte den förste bäraren av det säregna namnet utan har ärvt detta 
(Lindqvist s. 128 f., URI 1: 1 s. 210 ff., 2: 1 s. 20 f.). Namnet antas 
ursprungligen ha uppkommit genom att en förled lagts till simplex 
Banki; denna förled kan vara gen. pi. av subst. jarl eller sen. av 
mansnamnet larli (URI 1: 1 s. 211 f., 2: 1 s. 21). Mansnamnet 
Iarle är ganska vanligt i medeltidens Uppland (M. Lundgren—
E. Brate Svenska personnamn från medeltiden s. 142, Vitterhets-
akademiens personnamnskommittés samlingar, Uppsala). - 1 litte- 
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En parallell till Jarlabankestenens "äga hundare" vill 
Andne (s. 69) se i en runinskrift vid Näs i Frösunda socken 
i Uppland (U 348). 1 inskriften heter det, att Livsten "atti 
[ ... ] i Rolstam [s]kipli".35  Ordet skiplil återges i run-
verket (s. 94) med 'skeppshjälp, hjälp med folk för ett 
skepp'. Andne föredrar översättningen 'skeppsfölje' eller 
- i samma betydelse 	'skeppslag'. Möjligen kan inskrif- 
ten tyda på någon höghetsrätt, men lika belysande som 
Vallentunastenen är den inte. Helt jämförbart är inte 
heller bruket av äga i de båda inskrifterna; hundare är 
territoriellt, skipliö snarast personellt. 

Varken Ljunggren eller Andre kommenterar närmare 
bruket av äga. Det bör därför tilläggas att fsv. agha är 
väl styrkt i betydelsen 'hafva, (ss herskare) innehafva, vara 
herre öfver'.'6  Som objekt möter bl.a. land, rike, t.ex. "till 
fader ok modher atthe thzta sloth ok landh", "alt thz rike 
som at haffde brwnsten konung". Märk också fvn. uttryck 
som eiga goåorl5, eiga kirkiu, det senare brukat om "den 
Prest, som er ansat ved samme for der at holde Guds-
tj eneste". 17  

Ståhle—Ljunggrens och Andrs försiktiga tolkningsför-
slag av Jarlabankestenens B-inskrift, som bygger vidare på 
runverkets uppslag, har i stort upptagits positivt.3a  Dock 

raturen skymtar ibland en förmodan, att den bekante Jarlabanke 
själv skulle ha hetat Banki, så S. Bugge i E. Brate—S. Bugge 
Runverser. Undersökning af Sveriges metriska runinskrifter (1891, 
äv. publ. som Antiqvarisk tidskrift för Sverige 10: 1) s. 89 ("Man-
den hed vel egentlig Banki, men kaidte sig mulig Jarlabanki, fordi 
han stammede fra Jarler"), så också ännu Jansson s. 124 ("har han 
varit någon sorts länsherre kan detta vara förklaringen till att han 
kallar sig J a r la banke"). 
11  URI 2: 1 s. 91. 

Söderwall 2: 2 s. 1091 (ägha 1, slutet). 
Fritzner 1 s. 296 (eiga 1). 

38  Jansson s. 123 f., J. Rosén i S. Carlsson—J. Rosén Svensk histo-
ria 13  (1969) s. 117, 121; se också J. A. Hellström Biskop och 
landskapssamhälle i tidig svensk medeltid (1971, Rättshistoriskt 
bibliotek 16) s. 90 n. 25. 
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inte odelat: den historiker som senast kommit in på 
Jarlabankestenens hundare, Stefan Söderlind, knyter i 
stället an till Brates inlägg i debatten (se ovan). En mera 
avvaktande attityd till de nya tankegångarna kan också 
iakttas. 

Mot den bakgrund, som tecknats här ovan i gransk-
ningen av termen hundare, kan det inte råda någon tvekan 
om att Vallentunastenens "atti alt hundari ketta" skall 
tolkas i den riktning som Ståhle—Ljunggren och Andre 
har angett. Ristningen visar sig därmed hålla måttet som 
ett viktigt dokument rörande 1000-talets samhällsförhål-
landen i Uppland. Kanske skall det lyckas forskningen att 
ännu närmare precisera den värdighet och ställning som 
stormän som Jarlabanke har innehaft och den roll som de 
har spelat i bygdens liv. 
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Sytning i Tavastland 1319 

Av Olav Ahibäck 

Den 23 april 1357 utfärdades vid Kumo kyrka i Satakunda 
ett brev, varigenom Gunne Sadhiamestare och hans hustru 
Cecilia i själagåva till Åbo domkyrka överlämnade sitt 
avlingegods i Vesunda i Hattula socken i Tavastland på 
villkor att givarna skulle få njuta avkastningen av godset 
under sin återstående levnad och att domkyrkan efter 
deras död skulle hålla själamässor för givarna och "pro 
anima Pauli bone memorie olim predictorum bonorum 
possessoris a quo per conuencionem dictam syttningh' 
bona conquisimus supradicta" (R. Hausen, Åbo dom-
kyrkas Svartbok, nedan förk. ÅDS, nr 164). 

Det sätt på vilket Gunne och hans hustru fått godset i 
händer var tydligen så ovanligt, att mottagarna på allt sätt 
velat dokumentera den lagliga åtkomsten. För domkyrkan 
var det lika angeläget att kunna bevisa sin äganderätt, 
varför dokumenten i ärendet infördes i domkyrkans kopie-
bok, REA. 

Den viktigaste av dessa handlingar är utfärdad på 
Tavastehus den 4 november 1319 och enligt texten försedd 
med Tavastlands landskapssigill. "Paulus de Vesunda" och 
hans hustru "Melutha" överlåter sin gård i Vesunda till 
Gunnar (i senare dokument alltid kallad Gunne) och 
dennes arvingar på sådana villkor, att Gunnar eller hans 
arvingar efter hans död skall förse Paul och dennes hustru 

1  Hausens läsning efter kopian i Reg. ecciesie Aboensis, REA. Det 
synes mig möjligt att läsningen bör vara syctningh. 1 kopian av 
samma brev i Skoklosters Cod. Aboensis står siktwnga. Den 
gemensamma förlagan har troligen varit svårläst på denna punkt. 
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med föda, kläder o.a. nödtorft under överlåtarnas åter-
stående levnad. Det antecknas särskilt att överlåtelsen 
skett "jure et legittime secundum leges terre" (ÅDS 
nr 26). 

Två dokument daterade den 18 januari 1324 bekräftar 
överlåtelsen, det ena utfärdat av "omnes et singuli Tauas-
tiam jnhabitantes", det andra av biskopen i Åbo. 1 
tavasternas intyg anges, att Paul i Vesunda på lagenligt 
sätt vid allmänt ting hade erbjudit alla sina arvsberättigade 
närskylda sitt lösa och fasta gods på sådana villkor, att 
den som mottog denna egendom skulle för Pauls åter-
stående livstid förse honom med föda och kläder, men då 
Pauls arvingar hade nekat att mottaga erbjudandet hade 
han med deras vetskap och gillande på samma villkor 
överlåtit sitt gods åt Gunne i Kumo och dennes arvingar 
med full och obegränsad ägande- och förfoganderätt (ÅDS 
nr 35). 

Biskop Bengts intyg är dagtecknat på hans gård Vånå i 
närheten av Tavastehus och har i stort sett samma inne-
håll som tavasternas brev. Han säger sig under ämbets-
förrättning i Hattula "audiuisse et veraciter intellexisse", 
att Paul i Vesunda på allmänt ting hade erbjudit sin lösa 
och fasta egendom åt alla sina arvsberättigade anförvanter 
och - sedan dessa avslagit hans anbud - med deras vet-
skap och gillande upplåtit sina ägodelar åt Gunne i Kumo 
och dennes arvingar med full och ständig ägande- och 
förfoganderätt på villkor att Gunne skulle förse Paul med 
vad han behövde av föda och kläder för sin återstående 
livstid (ÅDS nr 34). 

Slutligen föreligger ett brev av hövdingen över Finland 
Matts Kättilmundsson, daterat på Tavastehus den 25 
januari 1325, vari redogöres för innehållet i de båda bre-
ven av den 18 januari föregående år (ÅDS nr 38). 

Av handlingarna framgår sålunda, att Paul i Vesunda 
och hans hustru för att erhålla sytning hade erbjudit sina 
arvsberättigade anförvanter sin lösa och fasta egendom; 
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att de sedan erbjudandet avslagits med arvingarnas gillan-
de hade överlåtit sin egendom åt oskyld man i samma 
syfte; att mottagaren av egendomen - sytningsgivaren - 
fått denna med full ägande- och förfoganderätt; att trans-
aktionen skett på lagenligt sätt vid allmänt ting. 

Den överenskommelse om underhåll på ålderdomen som 
det här är fråga om 	i svenskt folkspråk benämnd födo- 
mål, födoråd, förgånga, undantag eller sytning - är känd 
från de flesta av de svenska medeltidslagarna. Som natur-
ligt är befattar sig dessa lagar huvudsakligen med syt-
ningsförhållande mellan föräldrar och barn (eller andra 
närskylda). Emedan avtal om sytning i vanliga fall inne-
bar överlåtelse av jord, finns noggranna bestämmelser om 
skyldighet att hembjuda egendomen åt arvingarna (jfr 
A. Charpentier, Om sytning, s. 10 ff.). Stadgande för det 
fall att ingen av arvingarna ville taga emot arvlåtarens 
anbud om sytningsavtal finns endast i VgL II J 5, ÖL Ä 
12 pr., HL J 15, DL G 16: 1 och VmL J 17 (in fine). 

Då det gäller sytning i Tavastland 1319 är av många 
skäl götalagarnas bestämmelser icke tillämpliga. Svea-
lagarnas stadganden företräder skilda åldersskikt. UL J 21 
fastställer skyldighet för barn (och fränder om barn ej 
finns) att underhålla fader och moder och tillägger: "En 
son eller en dotter, som driver bort sin fader eller sin 
moder, böte tre marker för vart år" (övers, här liksom i 
det följande efter Holmbäck-Wessén). Intet sägs om rätt 
att träffa avtal med oskyld. SdmL J 17 innehåller i allt 
väsentligt samma bestämmelser som UL J 21. Detsamma 
gäller för VmL J 17, men sist i flocken står följande: 
"Vilja ej de närskylda taga emot dem och underhålla dem, 
då må oskylda taga emot dem och underhålla dem, så 
som de komma överens." Det citerade stadgandet är myc-
ket löst fogat till flockens huvuddel och utan tvivel bibe-
hållet från äldre rätt, något som framgår av en jämförelse 
med DL G 16: 1, där det heter: "Blir någon så gammal 
och skröplig, att han icke kan reda sig själv, skall han 
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inför sockenmännen bjuda sin egendom åt den, som är 
närskyldast, en gång och ännu en gång och en tredje gång. 
Vill ej han eller andra skyldemän taga emot egendomen 
och underhålla honom, då tage han laga dom därtill och 
give sin egendom åt oskyld man, som underhåller honom 
och sörjer för allt." 

HL J 15 medger i sak samma rätt som DL att träffa 
avtal med oskyld man men har (liksom HL J 1 i fråga om 
försäljning av arvej ord) infört förbehåll för arvinge att 
uppskjuta detta på tre år: "Nu kan hända, att en man 
eller en kvinna tarvar underhåll (sytning). Då skall han 
först bjuda sig åt närmaste skyldeman. Vill denne ej taga 
emot honom och ej giva lov till att sälja, då må han sälja 
för tre års underhåll. Sedan det är förtärt, skall han bjuda 
sig åt närmaste skyldeman vid kyrkan och på tinget. Vill 
denne ej taga emot honom och ej giva lov till att sälja, må 
han då saklöst taga emot vård hos vem han vill." 

Dalalagens enkla stadganden om sytning företräder av 
allt att döma en äldre rätt än den som kommer till synes i 
de övriga svealagarna. Denna äldre svenska rätt är det 
som framträder i och - t.ex. i fråga om sytningsgivarens 
äganderätt till den mottagna egendomen 	ytterligare be- 
lyses av handlingarna om sytningen i Tavastland 1319. 
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Från fr. parlament till österbottn. dial. 
pärra 'retas' 

Av Carl-Eric Thors 

1 österbottniska folkmål brukas ofta verbet pärra eller 
pärras i betydelsen 'retas', t.ex. 	med grov beteckning - 
tu ska it pärr me-an 'du skall inte retas med honom' 
(Oravaismål). Det kan också betyda 'streta emot' (jfr 
Vendells och Wessmans uppgifter). Verbet pärra finns 
också belagt i åboländska och nyländska mål; Wessman 
har s.v. pärra upptagit belägg från de västnyländska sock-
narna Snappertuna och Ekenäs samt från Pargas i Åbo-
land. Betydelsen anges vara 'streta emot'. Från Kumlinge 
i den öståländska skärgården finns i Folkmålskommissio-
nens samlingar ett belägg på pärra. Betydelsen är ungefär 
'vara missnöjd'. 

Enligt min mening bör verbet pärra sammanhållas med 
ordet permenta som är välkänt i sydfinländska mål. Ven-
dells ordbok har belägg för ordet från Nyland, Åboland 
och Åland; det vanliga uttalet är pärmä'nta, men en meta-
tetisk form prämänt(a) finns också. Verbet har vidare 
upptecknats i Sydösterbotten (Petalax; Folkmålskomm. 
saml.). Betydelserna stämmer väl överens med dem som 
uppges för pärra: vb. permenta betyder nämligen 'streta', 
'tala ivrigt eller häftigt'. Det finns också i Sverige: hos 
Rietz (499 a) upptas nämligen perlementa 'hålla oväsen, 
träta och svärja' (Västmanland), pälmenta 'mycket och 
ifrigt tala om en sak' (Östergötland), pelmenta, permenta 
'id.' (Uppland). Verbet är avlett av sb. perlemente (Rietz 
499 a) 'gräl, oväsen' (Småland). 

Detta sistnämnda ord är välkänt från äldre svenska. 
Ordet parlament betydde under 1500- och 1600-talen ofta 
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'bråk, krakel' (SAOB parlament 1), t.ex. Thed perlemente, 
som the tyske ryttere haffve ahnrichtet på Venegarn 
medh fougten (Gustaf I:s registratur 27: 99, 1557). Man 
observerar här vokalen e i första stavelsen. Former med 
förleden peri- är enligt SAOB belagda så sent som 1701. 

Parlamente, perlament fanns redan i yngre fornsvenska 
texter. Söderwall har ett ex. på parlamente 'tvist, oenighet' 
från 1497 (Handlingar rör. Skandinaviens historia 18: 105) 
och ett på perlament 'ordväxling, träta, kif' från Skrå-
ordningar 205. Dessutom finns ett substantiv perlas hos 
Söderwall. Detta ord, som betyder 'gräl, strid' uppträder i 
Finländska handlingar 6: 46 (1457) böryä ... eth perlas. 1 
samma text finns f.ö. flera belägg på ordet. Såvitt jag kan 
se, har vi här ett tidigt exempel på de i finlandssvenska 
dialekter vanliga verbalsubstantiven på -as, varom se t.ex. 
Eskil Hummelstedt i Sv. landsmål 1936, s. 160 ff. 

Substantivet perlas n. är enligt min mening en bildning 
till ett icke belagt fsv. verb perla 'bråka', som bildats till 
f sv. perlament. Det nutida dialektordet pärra är väl sanno-
likt en parallellbildning till perla: till permenta har bildats 
ett pärra. 

Ä. sv. perlament kan f.ö. också beläggas i Österbotten. 
Jag känner ett Pelment grund i Pedersöre skärgård, som 
givetvis bör tolkas 'Trätgrund'. 

Parlament eller perlament i betydelsen 'strid', o.dyl. är 
också känt från äldre danska. Hos Kalkar (3, 452) påträf-
fas bl.a. ett ex. från 1573: help the helligh trefoldighed, 
war tag for styld, parlament og kif; även nutida arkaise-
rande danska känner enligt ODS (16: 508) parlament eller 
perlement i betydelsen 'ordveksel (isr af en vred, ophidset 
art)', 'tnette, klammeri, optøjer'. 1 äldre danska fanns 
också ett vb. perlamentes 'strides, kives' (Kalkar). 

Betydelsen 'tvist', 'tvistande församling' är väl känd 
också i de kontinentala germanska språken. Mit. parle-
ment betyder bl.a. 'Wortwechsel, Gezänk, Streit' (Schiller-
Lisbben 3, 303 f.). Någon form med förleden perl- känner 
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jag inte från medellågtyskan. Enligt Grimms ordbok (7: 
1463) finns i äldre nyhögtyska hos parlament, liksom i 
medelhögtyskan, betydelsen 'versammiung, gesellschaft, 
worin berathen oder tumultuiert wird'. 

De bästa exemplen på betydelsen 'ordstrid', 'tvist' finner 
man emellertid i medelnederländska texter. 1 medelneder-
ländskan finns utom den allmänna betydelsen 'gepraat' 
betydelser som 'woordenstrijd' och 'geschil' (dvs. 'träta') 
och 'oneenigheid', 'twist'. Ordet förekommer i formerna 
parlement, paerlement och perlement. Till det hör verbet 
parlementen, som bl.a. betyder 'twisten, kijven, kibbelen 
('träta')'. Uppgifterna är hämtade ur Verwijs-Verdam: 
Middelnederlandsch woordenboek 6, 142 f. 

Både betydelsen 'tvist' och e-formen finns således i 
medelnederländskan. Parlament är, som allbekant är, 
egentligen ett franskt ord. Det fornfranska parlement 
synes inte ha betydelsen 'tvist'. Utom den statsrättsliga 
betydelsen har det innebörden 'entretien, conversation 
etc.', 'pourparler, conférence' (Godefroy, Dictionnaire de 
l'ancienne langue franaise 5, 772 f.). Formen perlement 
förekommer också. Möjligen kan den bero på assimilation 
av e i den svagtoniga första stavelsen med e i de följande 
(jfr vissa exempel som capitale > fornfr. chatel > fornfr. 
chetel, se Fouché, Phonétique historique du fran9ais, 1952, 
1: 455). 

Formen perlement och betydelsen 'tvist', 'ordstrid' har 
således kommit från nederländskt eller kanske västligt 
lågtyskt område och fått spridning i Norden under sen-
medeltiden. Avläggare till den nämnda formen och med 
likartad betydelse förekommer i nutida svenska dialekter. 
Det österbottniska pärra är en bildning till förleden i 
per(le)ment. 

36 



Skänninge och Skenaån 

En ortnamnskombination i ljudhistorisk 
belysning 

Av Lars Hellberg 

Om stadsnamnet Skänninge gjorde Elias Wessén i en år 
1929 publicerad uppsats bl.a. följande uttalande: "Att 
detta namn hör samman med Skenaån, det har säkerligen 
varje Skänningebo klart för sig. Och språkforskaren in-
stämmer utan tvivel häri, om det också vållar honom en 
viss svårighet att förklara den olika vokalismen i de båda 
namnen: Skenaån har långt e-ljud, men Skänninge har 
kort ä-ljud och har uttalats på detta sätt så långt vi kunna 
följa namnet tillbaka i tiden."1  

Några år senare återvände Wessén till detta namn-
problem och antydde då också hur han tänkte sig att 
ånamnet skulle kunna förklaras: "Ett gammalt ånamn 
är sannolikt bevarat i Skenaån och det därav avledda 
Skänninge; det har knappast betytt 'den vilt skenande ån', 
såsom mången i äldre tid förmenat, utan snarare 'skåran' 
eller något dylikt."2  

Wessén menar uppenbarligen här att namnet Skenaån 
av fsv. *Skéna - se mera härom nedan - är bildat av 
eller nära sammanhänger med det urnordiska *ska jn(j)ön  
som föreligger i fsv. skéna f. 'lindrigare, ytligt sår, skråma' 
och dess nordiska motsvarigheter fvn. skeina och no.dial. 
skeina, den senare även 'repa', 'reva' och 'strimma'. Detta 
ord hör givetvis i sin tur ihop med det germanska verbet 
*skain  ian i fsv. skéna 'tillfoga lindrigt sår med vapen', 

1  Skänningebygdens ortnamn s. 33 (i: Skänninge stads historia). 
2  Östergötlands ortnamn s. 270 f. (i: Östergötland, utg. av Östgöta 
nation 1937; i serien Hembygdsböckerna). 
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fgutn. skaina 'riva sönder (någons kläder)', fvn. skeina 
'tillfoga skärsår', även '(med vapen) åstadkomma reva på 
någons kläder' och (bildligt) 'såra (någons sinne)', no.dial. 
skeina 'tillfoga skärsår' samt 	med mera specialiserad 
innebörd 	feng. scnan 'slå sönder (ben i en människas 
kropp)' och 'öppna (ostron, musslor)'.3  

Skenaåns fåra är just på slätten vid Skänninge rätt 
djupt nedskuren i de lösa jordiagren 	en representant 
för bygden, som refererar Wesséns namntolkning, säger 
att ån här har "nipliknande stränder".4  Det kan tilläggas 
att Thorsten Andersson på senare tid framgångsrikt häv-
dat att Skenaån egentligen "är . . . namn på ån i dess nedre 
iopp, ungefär från den skarpa kröken väster om Skän-
ninge", där också den eroderade fåran gör sig mera märk-
bar, medan ån i sitt övre lopp har haft ett helt annat 
namn.5  Från saklig synpunkt kan inga invändningar riktas 
mot den av Wessén föreslagna tolkningen av ånamnet. 

På ett par äldre kartor över Skänninge stad skrivs nam-
net Skenaån år 1712 Schena och år 1769 Ån Skena.' På 
de äldsta tryckta kartorna finner man däremot formerna 
Skena Ån 1815 (Werming) och Skenaån 1854 (Ljunggren). 
Den nutida namnformen tycks sålunda vara en tämligen 
sen s.k. epexegetisk sammansättning, som efterträtt det 
enkla namnet Skena eller snarare Skenan. Det av Wessén 
påpekade uttalet bekräftas av flera uppteckningar, som 

För bedönmingen av detta ordmaterial se särskilt E. Olson, De 
appellativa substantivens bildning i fornsvenskan (1916) s. 206, 224; 
A. Torp, Nynorsk etymologisk ordbok (1919) s. 592 f.; E. Hellquist, 
Svensk etymologisk ordbok (2. uppi. 1939) s. 932. 

K. Blomberg, art. i Östgötabygdens tidning 9.6.1952 med rubr. 
Några ortnamn i västra Östergötland. 

Th. Andersson, Svenska häradsnamn (1965) s. 267 f.; dens. Gelster 
und Kelsterbach (i: Beiträge zur Namenforschung Bd 5, 1970); 
dens. Mittelhochdeutsch gelster - hessisch gelster (i: Gedenkschrift 
för William Foerste, 1970). 
8  Ortnamnsbelägg och uttalsuppgifter i denna uppsats har hämtats 
från samlingarna i Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
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alla har långt och slutet e-ljud. Namnets fornsvenska form 
kan därför, såsom Wesséns tolkningsförslag förutsätter, 
ha varit *Skna, återgående på en urnordisk grundform 
*Skajnjön med innebörden 'den i en erosionsdal ("reva" i 
markytan) rinnande ån'. Men den fornsvenska formen 
kan rent formellt också ha varit *Skina - jfr utvecklingen 
av det kortstaviga substantivet fsv. sina f. till nsv. sena - 
i vilket fall man för namnets tolkning finge anknyta till 
verbet skina och närmast till subst. sken n. av fsv. skin 
(med kort i). Konsekvensen av det senare alternativet - 
att Skena(ån) skulle betyda 'den skinande' - har man 
dock svårt att godtaga; de topografiska förutsättningarna 
för en sådan tolkning är knappast för handen.' 

Att ånamnets fornsvenska form i enlighet med Wesséns 
antagande verkligen varit *Skna,  därom känner man sig 
väl trots frånvaron av direkt bevisande belägg närmast 
helt övertygad. Och denna övertygelse grundar sig givetvis 
på den bevisande kraft som den naturliga och ofrånkom-
liga namnkombinationen Skena(dn): Skänninge besitter. 

När Carl Ivar Ståhle utformade huvudtesen i sin impo-
nerande gradualavhandling om de svenska ortnamnen på 
-inge, spelade ortnamnskombinationer av denna art en 
framträdande roll i hans bevisföring. De utgjorde en fast 
grund för hans med skicklighet och styrka genomförda 
vetenskapliga resonemang, låt vara att detta också hade 

Norske Elvenavne samlede af 0. Rygh. Udg. af K. Rygh (1904) 
s. 216 ställer samman Skenaån med ett norskt "Skinaaen" och vill 
härleda båda namnen av "sk in n. Skin, s k 1 n a, give Skin, 
Glands". Men "Skinaaen" kommer enligt vad a.st. uppges från sjön 
Skinvandet och har säkerligen fått sitt namn därav. 1 motsats till 
vattendragen (älvar, åar, bäckar) kännetecknas många sjöar, (av-
snörda) vikar o.l. med skyddat läge av en lugn och därför "skinan-
de" vattenyta och detta förhållande har stundom kommit till ut-
tryck i namngivningen. 1 hela Norske Elvenavne söker man däremot 
förgäves efter säkra exempel på dylik namngivning. 
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andra mycket väsentliga premisser. Självfallet försummade 
han då inte heller att som argument utnyttja stadsnamnet 
Skänninge. Han säger om detta: "Här föreligger ett säkert 
toponymicum, då namnet utan tvivel innehåller ett inko-
lentnamn, bildat till namnet på den å, Skenaån, som flyter 
genom staden."8  Han hänvisar sedan dels till ett uttalande 
av Elof Hellquist i dennes pionjärarbete om ortnamnen 
på -inge av år 1904 och dels till Wesséns behandling av 
namnet år 1929. Däremot nämner han inte att Wessén vid 
ett senare tillfälle något närmare hade berört frågan om 
ånamnets innebörd och han förbigår utan kommentar den 
rätt påfallande skillnad i uttalet mellan de inblandade 
namnen, som Wessén hade fäst uppmärksamheten på. 

Hellquists monografi över de svenska ortnamnen på 
-inge har visserligen genom Ståhles forskningsinsats för-
lorat det mesta av sin tidigare aktualitet men här kan vi 
ändå inte underlåta att ta del av det avsnitt som Ståhle 
hänvisade till. Det har följande lydelse: 

"Fsv. Skeninge, Skenninge ög., af det gamla 
osammansatta namnet på Skenån. Har möjligen detta i 
fsv. tid lytt *Skdhn?  Jfr Ska'dhna aa (1372), namn på ett 
tillflöde från Bolmen, under medeltiden bekant för sitt 
fiske. 

Just i detta sammanhang får Hellquists kortfattade ut-
talande ett visst intresse. Visserligen måste hans gissning 
att ånamnet skulle kunna komma av fsv. *Sk5n  beteck-
nas som förfelad och förhastad; vid närmare eftertanke 
skulle säkerligen Hellquist själv ha insett att namnet 
Skena(ån) med sitt långa e omöjligt kan gå tillbaka på en 
fornsvensk form med ä-ljud. Men som den nu står där, 
tyder den onekligen på att redan Hellquist hade upptäckt 

C. 1. Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på -inge (1946) 
s. 426. 

E. Hellquist, Om de svenska ortnamnen på -inge, -unge och -unga 
(1904) s. 245. 
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att vokalismen i de båda sammanförda ortnamnen erbju-
der ett problem. 

Detta problem kan i och för sig förefalla mindre väsent-
ligt och i diskussionen om härledningen av stadsnamnet 
Skänninge har det nog med viss rätt förts åt sidan. Men 
det kan också betraktas i en vidare synvinkel och det 
vinner då avsevärt i intresse. Man finner nämligen därvid 
att motsättningen e/ä i namnen Skena(ån) och Skänninge 
bara är en liten detalj i ett ljudhistoriskt problemkomplex, 
som mer och mer har trätt i förgrunden vid studiet av 
våra ortnamn och som hittills bara till någon del har ut-
retts och klarlagts. 1 det följande skall jag helt kort 
deklarera min uppfattning om dessa frågor. Jag gläder mig 
åt att få göra det i detta sammanhang, eftersom Carl Ivar 
Ståhle genom sin innehållsrika gradualavhandling har för-
sett mig med en lång rad för min utredning synnerligen 
värdefulla exempel. 

Innan jag går vidare måste jag emellertid först åter-
vända till stadsnamnet Skänninge och något utförligare 
diskutera dess formutveckling. Denna belyses framför allt 
av en mycket omfattande serie namnbelägg ur medeltida 
urkunder, vilka till stor del - i äldre tid genomgående 
är avfattade på latin.10  Här kan jag bara ge en samman-
fattande översikt över detta väldiga beläggmaterial. 

1 de allra äldsta urkunderna från 1100-talets slut och 
fram till ca 1270 - från tiden före 1247 är enbart av-
skrifter bevarade - skrivs namnet så gott som alltid med 
e i första stavelsen; x uppträder bara ett par gånger i 
yngre avskrifter. Även de äldsta originalformerna från 
och med år 1247 nyttjar e. Detta beror emellertid endast 
på att e vid denna tid i enlighet med latinska skrivvanor 
nyttjades som beteckning inte bara på långt e-ljud - kort 

Om fornsvenskt ordmaterial, främst ortnamnsformer, i latinskt 
textsammanhang se framför allt S. Olsson Nordberg, Fornsvenskan 
i våra latinska originaldiplom före 1300, 1-11(1926, 1932). 
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e förekom (normalt) inte i fornsvenskan vid denna tid 
utan även för att återge kort och långt ä-ljud. Någon 
särskild ä-typ finner man ytterst sällan i dessa tidiga 
latinska urkunder." Den latiniserade namnformen Ske-
ningia, som återkommer i latinska urkunder under hela 
medeltiden, har i viss utsträckning vidarefört detta tidiga 
skrivsätt (senare skrev man dock ofta även Skceningia 
o.l.). 

Omkring 1270 börjar emellertid särskilda ä-typer nyttjas 
mera allmänt. Redan på 1270- och 1280-talen blir då 
skrivformerna med x vanligare än de med e och snart 
dominerar de fullständigt. Som exempel härpå kan näm-
nas att jag i drygt tjugotalet diplom från tiden 1310-1320 
har funnit 26 belägg med cc men endast 3 med e. Då i 
tiden efter 1350 på svenska skrivna brev blir vanliga be-
håller givetvis cc-skrivningarna sin dominans. 

Detta måste vara avgörande för bedömningen av nam-
nets uttal under medeltiden med hänsyn till första stavel-
sens vokal. Den har otvivelaktigt varit ett ä-ljud. 

En sak för sig är sedan att stavningen med e på nytt 
blir vanlig mot medeltidens slut - en tendens i denna 
riktning gör sig tydligt gällande redan omkring år 1400 
eller rentav något tidigare - och att skrivformen Sken(n)-
inge nyttjats ganska allmänt i nysvenskan ända in i vår 
tid. Denna nya tendens i skrivsättet står säkerligen också 
i samband med främmande inflytande. Skänninge hyste 
som bekant flera betydande kyrkliga stiftelser, bl.a. två 
kloster, och stadens namn förekom därför hela medeltiden 
igenom ofta i latinska dokument. Stadens befolkning hade 
därtill ett starkt inslag av tyska köpmän och hantverkare. 

Lite svårare är det faktiskt att enbart med ledning av de 
bevarade skrivformerna bedöma ä-vokalens k v a n t it e t 
i fornsvenskan. Wessén säger visserligen i sitt ovan cite-
rade första uttalande utan reservation att Skänninge har 

' Olsson Nordberg a.a. 1 s. 137 f., 148 f. 
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haft kort ä-ljud "så långt vi kunna följa namnet tillbaka 
i tiden". Han tillägger emellertid omedelbart (vilket jag 
i mitt citat utelämnade): "Den medeltida formen är Skä-
finge, Skiäninge (ofta skrivet Skeninge), latiniserat Ske-
ningia, Skeningia." Som vi ser anför han här enbart for-
mer med enkelskrivet n. Men sådana kan också tolkas 
som vittnesbörd om att ä-ljudet har varit långt. 1 så fall 
skulle vi ha att utgå från ett ä. fsv. *Skfljflge, vars ä 
blivit förkortat, varefter det följande korta fl-ljudet (till 
en början fakultativt) förlängts. Och en sådan ljudutveck-
ling vore helt normal (jfr nedan). 

Nu förhåller det sig faktiskt så att skrivformerna med 
enkelt fl är starkt dominerande under medeltiden. 1 varje 
fall gäller detta tiden före år 1400. Bland de sammanlagt 
65 beläggen i originaldiplom före år 1300, som Olsson 
Nordberg anför, finner vi inte mer än 6 med dubbel-
tecknat fl och i tre av dessa fall representeras det ena n-et 
av nasalstreck." Det råder därför inget tvivel om att nam-
net Skänninge i den äldre fornsvenskan har haft kort fl-

ljud. Skrivformerna kan däremot inte ge oss något säkert 
besked om huruvida det föregående ä-ljudet var kort eller 
långt. Den frågan måste avgöras från andra utgångs-
punkter. 

Skänninge är utan tvivel ett mycket gammalt namn. Det 
bör med Ståhle bedömas som en tidigt urnordisk och 
primärt bebyggelsebetecknande avledning av ett inbyggar-
namn medelst det neutrala suffixet -ja." Inbyggarnamnets 
äldre urnordiska form har varit *skajfljngöR 'de som bor 
vid Skeflaåfl (*Skainiö fl)'. *Skajnj flgja skulle enligt gäl- 

12  Olsson Nordberg a.a. 1 s. 101. 
" Ståhle a.a. s. 100 f. Vad Skänninge beträffar kan särskilt fram-
hållas de ovanligt väl belagda genitivformerna på fsv. -is, -es (till 
de av Ståhle anförda kan jag lägga: vidh skeningis lidh 1467 10/10 
Vadstena RAp orig.). Denna genitivform lever kvar i förbindelsen 
"Skännings marken" 'Skänninge marknad' (uppt. i Linderås sn, 
N. Vedbo hd, Jönk. 1.). 
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lande regler via *skjnjngi och *skeiningi  ha utvecklats 
till ä.fsv. *ské,2jngi (-e). Utvecklingen av *Skainjön  har 
haft detta normala förlopp, ån har säkerligen i äldre forn-
svensk tid hetat *Skna, varav nsv. Skena och Skenaån. 

Men en fornsvensk form *Skjngj  (-e) har av allt att 
döma aldrig existerat. Redan det nutida dialektuttalet 
säger oss att Skänninge i fornsvenskan bör ha haft ett 
ä-ljud i första stavelsen och de talrika namnbeläggen visar 
klart att den äldre fornsvenska formen har varit Skceningi 
med snarast kort x. 

Så långt har min utredning egentligen bara kunnat be-
kräfta Wesséns utlåtande år 1929 om den påfallande voka-
lismen i namnen Skänninge och Skenadn. Den har emel-
lertid också demonstrerat hur Wessén måste ha resonerat 
- och hur väl han behärskade sitt material. Därutöver 
har den syftat till att klarlägga premisserna för den lös-
ning av problemet, som jag nu skall lägga fram, så att 
även en i språkhistorien mindre väl bevandrad läsare skall 
kunna följa med. 

Om det som självklart ansedda sambandet mellan namnen 
Skena(ån) och Skänninge skall kunna r e s e r v a t i o n s-
1 ö s t upprätthållas, måste det senare namnets ä-vokal 
förklaras och detta torde bara kunna ske på ett sätt: den 
gamla diftongen i namnets första stavelse har förenklats 
redan innan den övergick till ej, som i det centrala Öster-
götland monoftongerades till långt och slutet e-ljud om-
kring eller strax efter år 1000.' Monoftongeringen har i 
detta fall ägt rum medan diftongen ännu befann sig på 
a?i-stadiet och ä.fsv. Skaningi kommer sålunda d i r e k t 
av *Skjn jng j Utvecklingen bör kunna dateras till senast 
omkring år 1000. 

Utvecklingen *Skw jn  > Skwn- i stadsnamnet Skänninge 

E. Wessén, Svensk sprkhistoria. 1. Ljudlära och böjningslära, 
§ 10. 
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är närmast jämförbar med den förenkling av diftongen 
'i, som har ägt rum framför konsonantgrupper exempelvis 

i synkoperade former av adj. helagher (<*heil)  'helig', 
såsom ha'lghe, -a, -um (<*ha?il) och mansnamnet ä.fsv. 
Ha?lghe, eller i verbet fsv. hcrmta, ha?nta (<*h eimta) 

'hämta', avlett av subst. fsv. hm  n. (<*heim ); jfr här 
avledningarna fsv. hman n. och he,nol, -ul adj., i vilka 
normal monoftongering inträtt. Denna äldre och delvis 
samnordiska monoftongering beror på en av följande kon-
sonantgrupp eller lång konsonant framkallad förkortning 
och den har därför resulterat i ett k o r t ä-ljud. 

Men på samma villkor - ställning framför konsonant- 
grupp eller lång konsonant 	förkortas också långa voka- 
ler: jfr vb. särgha: sär n. 'sår', adj. (mask.) göer: (neutr.) 
gött, häs-, hösbonde : häs n. osv.'0  Även dylik förkortning 
är i stor utsträckning förlitterär och samnordisk. 

Under vissa betingelser kan emellertid långa vokaler 
tidigt förkortas även i normalt tryckstark ställning framför 
enkel konsonant. Enligt Jöran Sahlgren, som först mera 
ingående studerade och beskrev denna företeelse, beror 
den på en i språket inneboende allmän tendens att reglera 
ordens kvantitetsförhållanden, vilken framför allt ger sig 
till känna på så sätt att långa ljud - i själva verket även 
ljudgrupper (se nedan) - i längre ordformer reduceras. 
"Denna strävan är det", säger Sahlgren, "som jag kallat 
o r d 1 ä n g d s b a 1 a n s. Det är givet att särskilt de sam-
mansatta orden skola visa spår av denna. Associationen 
med de enskilda lederna som självständiga ord har natur-
ligtvis oftast motverkat ordlängdsbalansen. Men i sådana 
komposita där associationen med grundorden av en eller 
annan anledning upphört, kan ofta spår av ordlängds-
balans märkas."17  Sådana associationsfria sammansätt- 

Wessén a.a. § 38,8. 
Wessén a.a. § 38,1 f. 

' J. Sahlgren, Ordlängdsbalansen i svenskan (1: Namn och bygd 
18, 1930, tr. 1931), s. 61 f.; citatet är från s. 69 f. 
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ungar finner man, såsom Sahigren framhåller, framför 
allt bland ortnamnen, och de exempel, med vilka han i sin 
framställning belyser ordlängdsbalansen och dess verk-
ningar, utgöres därför mest av sammansatta ortnamn. 

Det vanliga Husby (Husa-, Huseby) av ä.f sv. *Hasaby,  

skrivs sålunda, såsom Sahlgren visar, senare under medel-
tiden i en lång rad fall Hosaby, Hossa?by o.1. och i nyare 
tid inte sällan Hcisaby, Håseby, Håsseby osv.; att u seder-
mera återinförts i de nu gällande namnformerna beror 
givetvis på associationen med det ingående ordet hus. 1 en 
del fall uttalas ännu första stavelsens vokal i dialekterna 
med ett öppet ("orent") å-ljud, som går tillbaka på ett 
kort o i den yngre fornsvenskan. Förledens långa u måste 
därför i fornsvensk tid ha förkortats och öppnats till o, 
som därefter övergått till å-ljud, kort eller långt, av sam-
ma slag som i dialekternas uttal av ord som botten och 
sova. På samma sätt har den i många namn uppträdande 
förleden fsv. *R15a,  innehållande ris i betydelsen 'småskog 
(där man hämtar ris)', efter förkortning av vokalen i 
enligt beläggens vittnesbörd blivit Res(e)- eller, då labiali-
serande inflytelser gjort sig gällande, Ryss- och Rösa-. 
Fsv. Getarum (3 fall), Høkarum och Løkarum (4 fall) till 
get, hök och lök har i samtliga fall fått förledens långa 
vokal förkortad; den förlängning av den följande konso-
nanten, som framgår av de nutida namnformerna Gette-
rum, Höckerum och Löckerum är en senare utveckling, 
som ofta beledsagar ordlängdsbalansen.2 ' 

Efter Sahlgrens klargörande inlägg har ordlängdsbalan-
sen i ständigt ökande omfattning uppmärksammats under 
studiet av de svenska ortnamnen. Ännu återstår dock 
mycket att göra på detta område. Det har sålunda länge 
stått klart att företeelsens verkningar ingalunda inskränker 

Wessén a.a. §§ 68, 69. 
Sahigren a.a. s. 63 f.; L. Hellberg, Kumlabygdens ortnamn och 

äldre bebyggelse (i: Kumlabygden III, 1967) s. 118 f. 
Sahigren a.a. s. 82 f., 86. 
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sig till enbart vokalförkortningar av den art som här 
exemplifierats. Om långa vokaler kunnat förkortas, bör 
givetvis även diftonger ha kunnat påverkas på ett mot-
svarande sätt. Så är också fallet. Härvid är dock att märka 
att de delar av det svenska språkområdet, vilka kan er-
bjuda de nödiga villkoren för ett mera intensivt studium 
av ordlängdsbalansen - först och främst god tillgång på 
äldre ortnamnsbelägg -, redan i runsvensk tid förlorade 
sina gamla fallande diftonger. Men även de behållna sti-
gande diftongerna har otvivelaktigt påverkats av ord-
längdsbalansen. Särskilt tydligt och ofta framträder en 
upplösning av brytningsdiftongen jx till a?, såsom i det 
uppländska bynamnet Barkncire (Hållnäs sn), som 1312 
skrevs (De) bierkanori men 1344 (in) berghanor (avskr.) 
och i 1500-talets jordeböcker Berkenor, Berck(e)nora o.l. 

Övergång av iä till 3 i ställningar, där sådan utveckling 
enligt gällande handböcker inte skall äga rum, kan också 
påvisas i ett stort antal fall. Intressant är utvecklingen i 
det sörmländska sockennamnet Ludgo och dess närkiska 
motsvarighet bynamnet Luggavi (Kräklinge sn), vilka ut-
går från ett ä.fsv. *Li5gu avy. 1 båda fallen har enligt 
de talrika beläggens vittnesbörd 	blivit å ena sidan 
*Ly., å andra sidan *Lu5.  men den senare utvecklings-
tendensen har tydligen varit den starkare." En övergång 
ui till u kan också påvisas: Kudberga, som är det gamla 
namnet på säteriet Värnberg i Roslagen (Roslags-Bro sn), 
skrevs äldst (j) quidbergha 1409 och (i) qwidbergge 1493. 

Till ordlängdsbalansens så att säga vokaliska avdelning 
hör tydligen också en del exempel på utebliven (nordisk) 
brytning av e till ja (>ia?). Särskilt påfallande är den geni-
tiv *Na?rÖaR  (i stället för den väntade och även förekom-
mande *Nja?rÖaR..),  som av allt att döma ligger bakom 
skrivformernas förled Na?rdha- o.l. i ett stort antal kult- 

11 	Elgqvist, Studier rörande Njordkultens spridning bland de 
nordiska folken (1952) s. 70 f. med hänvisningar till Sahigrens och 
andra forskares tidigare behandling av dessa ortnamn. 
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namn på -vi, -lunda och -berga; denna genitiv hör till det 
gamla gudinnenamnet urn. *NerÖuR, motsvarande Nert hus 
i Tacitus' Germania. Fallen är så många och beläggen så 
tidiga att man inte gärna överlag kan förklara bort dem 
som resultat av den ovan nämnda utvecklingen ia > a. 
Ett annat exempel på samma företeelse har vi tydligen i 
det sörmländska gårdnamnet Egaila på Selaön (Ytterselö 
sn). Det kan med hjälp av säkra belägg återföras på en 
grundform *ESui.räm  (jfr ceghuidrum 1331 och 1373, 
säkerligen med fsv. inskott av d mellan dentalt 1 och r) 
och det kan knappast betyda annat än ' "rummet" där 
igelkott(ar) håller till' (urn. *e3uia 	.21  

Begreppet ordlängdsbalans kan emellertid utvidgas ytter-
ligare. Det är nämligen uppenbart att också konsonantis-
men var utsatt för påverkningar som hänger samman med 
ortnamnens flerstaviga form. Exemplen är här mycket 
talrika och av mångfaldig art. Tonlös explosiva kan mellan 
vokaler bli tonande frikativa. Särskilt vanlig är övergången 
k > (gh), som kan gå vidare till j (w) och bortfall av 
konsonanten. Konsonantgrupper kan förenklas genom 
bortfall av den ena komponenten, speciellt gäller detta 
r3(rgh) som blir r.23  Andra konsonantförbindelser assimi-
leras på ett påfallande sätt. Sålunda kan id övergå till il 
avsevärt tidigare än man enligt handböckerna skulle vänta. 
Assimilationerna tn > nn och även kn > gn (den senare 
dock endast i enstaka belägg) visar sig långt utanför sitt 
egentliga område. 

Från kronologisk synpunkt är särskilt fallen av nasal-
assimilation anmärkningsvärda. Detta kan belysas genom 
utvecklingen av förlitterärt *Rinkab R  i Uppland. Sex 
assimilerade Rickeby står där i motsättning till fyra Rinke-
by. Förklaringen kan inte vara att 'rinkR 'krigare (i höv- 

22  Hellberg a.a. s. 61 f., särsk. 64. 
Hellberg a.a. s. 27 f. (artiklarna Byrsta och Byrstatorp). 

21  Hellberg a.a. s. 141; C. 1. Ståhle, Ortnamn och bebyggelse i 
Västra Vingåker (Sörmländska handlingar n:r 18, 1954) s. 100. 



dings tjänst)' e.d. slumpartat har fått assimilerad form 
inom detta område. Vi har faktiskt ingen anledning att 
räkna med någon sådan förändring i appellativet där. 
Assimilationen måste i stället ha inträtt i de redan färdig-
bildade ortnamnen och den är rimligtvis samtidig med 
övrig nordisk nasalassimilation. 

En allmän förutsättning för att dessa ljudutvecklingar 
skulle komma till stånd har av allt att döma varit ortnam- 
nens - rättare sagt ortnamnsformernas 	flerstavighet.2° 

De flerstaviga namnformerna behöver emellertid inte nöd-
vändigtvis utgöras av sammansättningar. Det har också 
funnits enkla ortnamn med mer än två stavelser i behåll 
efter genomförandet av den urnordiska synkopen. De 
många namnen på -inge, -unge och -unge är än i dag tre-
staviga. Även dessa namn bör ha varit utsatta för ord-
längdsbalansens verkningar. 

Ståhle har i sin gradualavhandling många gånger haft 
anledning att uppmärksamma påfallande förändringar av 
första stavelsens vokaler i namn på -inge och -unge. Jag 
tänker här på fall av typen Bittinge, av fsv. Betingi, det 
sörmländska Vittinge (Överselö sn), av f sv. Hwtingi, eller 
Tryninge, som skrivs (in villa) trøningi 1298 men ffi tryn-
ninge 1378.27  Lennart Moberg har med all rätt framhållit 
att den vokaliska "tilijämning", som tycks föreligga i fall 
som dessa kan ha föregåtts av en förkortning av vokalen 
till följd av ordlängdsbalans. 27  Jag skulle vilja tillägga att 
en sådan förkortad vokal sannolikt lättare kunnat påverkas 
av ett assimilerande ii följande stavelse. 

Hellberg a.a. s. 252 (med hänvisning); jfr Sahigren i Namn och 
bygd 32, 1944 s. 212 f. 

Någon gång kan man finna ljudutvecklingar av här berörd eller 
åsyftad art i tvåstaviga ordformer men dessa undantag tycks vara 
utomordentligt sällsynta och de beror enligt min erfarenhet på med-
verkan av särskilda faktorer i utvecklingen. 

Ståhle i not 8 a.a. s. 292, 536, 268 f. 
Namn och bygd 39, 1951 (tr. 1952) s. 25 f. 
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Misstanken att ordlängdsbalansen är inblandad i dylika 
vokalförändringar stärkes, då man finner att det sörm-
ländska gårdnamnet Byringe (Länna sn) har medeltida 
skrivformer som Biurungum 1257 (avskr.) samt (j) biw-
rungum o.l. på 1400-talet." Här föreligger utan tvekan 
sådan förenkling av den stigande diftongen iuT som också 
uppträder i de sammansatta ortnamnen (se ovan). 

Lika otvetydiga exempel erbjuder övergången ui>u i 
två Kullinge, varav det ena på 1400-talet skrevs Quiiiinga-
by o.l. - det är sålunda ett urspårat namn på -by - och 
det andra, som inte har några kända fornsvenska belägg, 
i de äldsta jordeböckerna har former som kuillinge o.l.'° 
Och i det östgötska sockennamnet Kvillinge har - som 
Ståhle visat -" samma utveckling varit på väg men 
trängts tillbaka. En snarlik diftongförenkling ui> u har i 
nyare tid ägt rum i det sörmländska bynamnet Skuttinge 
(Björkviks sn), vilket framgår av det enda fornsvenska be-
lägget Skwi'tinge 1413 och jordeboksformen skvättinge 

32 

Även den konsonantiska ordlängdsbalansen uppträder i 
namn på -inge. Jag inskränker mig till att framhålla före-
komst av tidig assimilation id> ii i flera fall. Ett särskilt 
bra exempel ger bynamnet Hillinge i Hagby sn, Hagunda 
hd, Uppsala 1; den medeltida uppländskan var ju konser-
vativ i förhållandet till ljudförändringar av detta slag. 
Namnet skrivs (de) Hyldinkj 1220 (påvebrev), (de) hildingi 
1301 men redan 1316 (in) hillingi och senare medeltids-
belägg har alla -ii- (samtliga fsv. belägg finns i original-
diplom). Detta namn finns inte medtaget i Ståhles av-
handling. 

20  Ståhle a.a. s. 142. 
30  Ståhle a.a. s. 394. 

Ståhle a.a. s. 513, 394; H. Ståhi, Kvill och tyll (1950) s. 18 
kommenterar de av Ståhle anförda formerna och menar att de kan 
vittna om ordlängdsbalans. 
32  Ståhle a.a. s. 502. 



Ordlängdsbalansen har som synes efterlämnat tydliga 
spår i namnen på -inge. Dess verkningar inom denna 
namngrupp tycks vara alldeles desamma som i övrigt 
namnmaterial. 1 tiden har dessa verkningar säkerligen 
också varit samtidiga - om än vitt spridda - oavsett 
vilka namn som drabbats. Det finns goda skäl för anta-
gandet att ordlängdsbalansen har börjat göra sig gällande 
redan i äldre runsvensk tid eller tämligen omedelbart efter 
det att den urnordiska synkopen blivit mera fullständigt 
genomförd; jag erinrar här om fallen med utebliven bryt-
ning och om nasalassimilationen i de uppländska Rickeby-
namnen. Men företeelsen har sedan varit levande i språ-
ket under mycket lång tid. Liknande tendenser är i själva 
verket verksamma ännu i nutida svenskt talspråk, vilket 
klart framgår av instrumentalfonetiska undersökningar 
med avancerade tekniska hjälpmedel, som numera står 
till förfogande. Denna nya insikt kan kanske påminna 
den med isolerade historiska ordformer opererande namn-
forskaren om att även sådant språkgods en gång har haft 
sin plats i en talspråklig kontext. Ordlängdsbalansen är 
utan tvivel en utpräglat prosodisk företeelse. 

Jag kan nu återgå till namnen Skena(ån) och Skänninge 
och sammanfatta resultatet av min utredning: 1. Skena har 
fullt regelrätt utvecklat sig från det förutsatta urn. *Skai.. 

niön. 2. Från ljudhistorisk synpunkt bereder inte heller 

33  Nasalassimilation kan påvisas även i namn på -inge, vilket torde 
framgå redan av Ståhles framställning i a.a. rörande Suckunge 

(s. 352f.) och de båda Hyppinge (s. 371 f.). Dessa namnformer 
kommer otvivelaktigt närmast av *Sunkungi  resp. *Hympjngi 

(<*Humpingi). Ett sörmländskt Klippinge (Överselö sn), som sak-
nas i Ståhles bok, skall på samma sätt föras tillbaka till ett yngre 
urnord. *Kljmpingi. 

Denna synpunkt skall jag närmare utveckla i ett större arbete 
om ordlängdsbalansen och dess verkningar i svenska, främst öst-
mellansvenska ortnamn. 
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Skänninge någon svårighet, om man gör det berättigade 
antagandet att namnets ä-vokal har uppstått då den run-
svenska formen *skiningi  på grund av ordlängdsbalans 
övergick till *skningi.  3. Den av Wessén introducerade 
etymologien står fast. 
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Bynamnet Kåddis 

Av Gösta Holm 

Det finns inte kvar många medeltida skrivna källor till 
Övre Norrlands historia och till kännedomen om det 
gamla ortnamnsskicket. Säkert författades det en hel del 
köpe- och donationsbrev, men de flesta av dessa är för-
svunna. Häruppe i norr förekom inga kloster1  som dona-
tionsmottagare och köpare, och inga klosterarkiv bevarade 
handlingarna. Men en liten rest av den medeltida bott-
niska diplomproduktionen har överlevt förstörelsen, och 
där kan vi också finna ett och annat viktigt ortnams-
belägg. 

Vid Umeälven inom f.d. Ume landsförsamling, ca 4 km 
fågelvägen ovanför sockenkyrkan, ligger byn Kåddis. 

Är 1324 skänkte bonden Johannes i Kåddis och hans 
hustru Cecilia sin gård och allt sitt lösöre till ärkebiskopen 
och Uppsala domkyrka. Rätten godkände gåvan på ting 
i Umeå den 16 juli. Ortnamnet skrivs i urkunderna från 
1324 de Caadis o. villa sue Caadis resp. de villa Kadiis 

(orig.), de villa Kadis, in ipsa villa Kadis (avskr. 1344). 
Även i fortsättningen är Kåddis ett frekvent namn i käl-
lorna; mäktige män i riket har ju nu intressen i byn. Lik-
nande skrivningar som 1324 finner man 1328 orig., 1344 
orig. och 1494 orig. Annan vokalkvalitet i första stavelsen 

1  Från "Bure kloster" i Bureå sen kan man bortse i detta samman-
hang. Det är dock sannolikt, att munkar har haft något att göra 
med den byggnad, som det ännu finns rester av på Klosterholmen 
vid Bureälven i Bureå och som Johannes Bureus omtalar i Sumlen. 
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markeras under 1400-talets sista decennium och senare: 
Kodis 1493, Kådiis 1539, 1543 osv. 

Namnet Kåddis har en anmärkningsvärd ljudgestalt. 
Det har akut aksent och det slutar på -is. En medeltida 
sammansättning Kä-dis skulle kunnat resultera i .i6dis, 
men en dylik bildning kan inte ges en rimlig nordisk här-
ledning. Allt tyder på att etymologin skall sökas inom 
något icke-nordiskt språk. Det ligger därför nära till hands 
att gå till lapskan. 

Som kartskissen visar ligger Kåddis på nordsidan av 
älven, vid nedre änden av en lång och stor fors, som 
börjar ovanför Norrfors-Sörfors. Forsar hör som bekant 
till laxfiskarnas bästa fångstplatser. Men inte heller en 
havsvik är ett fiskeställe att förakta. Ungefär vid vår tide-
räknings början kan havet beräknas ha nått upp till om-
rådet strax nedanför forsen vid Kåddis. 

Jag antar, att en säsongbebodd eller permanent lapsk 
boplats fanns på eller intill strandområdet kring älvens 
nedre lopp och mynning. Jag antar likaledes att området 
kan ha kallats rätt och slätt "På stranden" eller "På 
stränderna (närmast älven och havet)". 

Björn Collinder redovisar i sin Ordbok till Sveriges 
lapska ortnamn, s. 74, ordet kådde 'strand'. Denna terräng-
beteckning förekommer bl.a. i lulelapskan (Grundström 
1946, s. 140) och i Arvidsjaur-Malå-lapska (Lindahl— 

hrling 1780, s. 109, och Schlachter 1958, s. 41). Se också 
T. I. Itkonen 1958, s. 78 f., K. Nielsen 1934, s. 9, E. Lager-
crantz 1939, s. 254 f., B. Collinder 1943, s. 30. 

Ordet kädde, även transkriberat gåddee, är en e-stam. 
Dess böjning enligt nuvarande sydlapska (Malå-lapska) 
regler bör vara: 

Dip!. suec. 3: 636, 655, 656; 4: 77, 78; 5: 351 (m. not), 357. 
J. Nordlander Norr!, sam!. 6: 295, 318, 356, 357. Belägget 1494 
hänför sig till en handling i Våsterb. läns museum, Umeå. För 
be!äggmaterial tackar jag Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
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Norrfors 

Området kring Umeälvens mynning. Den streckade linjen markerar havets ungefärliga nivå omkr. 
Kr. f'öd. 



Sing. 	Plur. 

Inessiv 	gaaddsna 	gääddisna2 ' 
Elativ 	gaaddsta 	giäddista 

Jämför därmed böjningen av ordet kåht 'lappkåta' i lule-
lapskan (Wiklund 1915, s. 31). 

Sing. 	Plur. 

Inessiv 	ktn 	kåtin 
Elativ 	kåtés 	kåtis 

Med de lapska ändelserna kan jämföras finskans -ssa -ssä 
(<*..sna  - *_snä) och -sta -stä, inessiv resp. elativ sing. 
Pluralens -ää- i Malå-lapskan beror på i-omljud. Vi vet 
inte mycket om dettas ålder. Det torde vara tämligen ungt, 
bl.a. eftersom det har begränsad utbredning. 

1 ordet kädde, gåddee - accenttecknet markerar halv-
längd, "etymologiskt långt" a - kan -dd- misstänkas åter-
gå på urlapskt -nt-, eftersom kola-lapskan visar former 
med -ni'- (Itkonen II, s. 839). 

Tidpunkten för övergången -ni'- till -dd- i lapskan ö.h. 
är fullständigt okänd. Något hinder för att anta, att den 
är mycket gammal i Ume-områdets lapska dialekter, tycks 
inte finnas. 

Tidigt lapska former motsvarande gaadde'sna, gaaddåsta, 
gaaddista osv., bör ha kunnat substitueras till, låt oss säga 
vikingatida, nordiskt tungomål med käddis el. käddes. 
Lapskans initiala tonlösa, oaspirerade g - k brukar över-
föras till k i västerbottnisk dialekt (t.ex. i Kraddsele). 

Ordslutet -is (ibland -es) är vanligt i övrenorrländska 
ortnamn, som övertagits av de nordiska kolonisterna från 
lappar och finnar. Några prov: Doris, Graddis, Jutis, 
Kåbdalis, Merkenis, Njetsakis (nom.), Pullis, Salmis, 

b  Alternativ form. 
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Sangis, Tjåmotis (nom.). - Kåddis är ett ovanligt sydligt 
exempel. 

När människor med nordiskt tungomål först sökte sig 
upp till södra Västerbotten, träffade de på lappar. De slog 
sig ned på lapparnas gamla fångstplats vid Umeälven, 
vars mynning då låg betydligt längre ned, troligen i höjd 
med nuv. Klabböle. Med platsen övertog de namnet3  som 
de uttalade Kåddis eller Kdddes. Av detta blev Kåddis och 
Kåddis enligt kända ljudregler. 

Om denna tolkning är riktig, ger den oss inte oviktiga 
upplysningar om Västerbottens äldsta historia. Vi får veta, 
att det bodde lappar, permanent eller säsongvis, vid älvens 
mynning inte långt efter vår tideräknings början. Vi lär 
oss vidare att nordiska kolonister tidigt övertog området 
kring en gammal lapsk fångstplats. De fiskade i älven, 
men de blev också jordbrukare. 

1 en tidigare artikel har jag givit skäl för tanken, att 
Kåddis är urbyn för andra längre ner utefter älven lig-
gande nordiska bosättningar, i första hand den stora byn 
Hiske (sedermera Västerhiske och Ytterhiske med mellan-
liggande byar). Då kyrkoindelningen genomfördes vid 
Uman förlades sockenkyrkan till Hiske by, tydligen därför 
att havet då nådde dit. 

Älven och havet har alltifrån begynnelsen dominerat 
Ume-områdets historia. 
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Gagnef 

Av Harry Ståhi 

"Om sommaren sköna, när marken hon glädz, 
wijdh Dahla-två-Elfuerna wijda 
från Tuna-åå-Stranden, åt Gångermans Nääs, 
så fagert ähr roo ther och rijdha, 
Gudh glädie, Gudh frögde, the män som ther boo, 
wijdh Elfwer på bergh och i Dahlar." 

Första versen i Moraprosten Anders Wallenius' bekanta 
"Dalavägvisare" från 1600-talet' ger i den poetiska om-
skrivningen "Gångermans Nääs" för Gagnef en tolkning 
som i huvudsak överensstämmer med den vanligaste nu-
tida uppfattningen av namnet som näset över vilket man 
brukade gå. 

Namnet uttalas genuint gåiu, gnce både i själva 
socknen och i grannsocknarna. Det förekommer i äldre 
källor under bl.a. följande former: 

i Gagmeff 1325 vidim. avskr. 1456 SD 3, s. 671, in 
gangneff 1351 SD 6, s. 283 or., j gangnfskirkiogardhe 
aff gangneff ... Scriptum gangneff 1381 16/4  Gagnef 
RAp (DDa1 2, s. 2 or.), aff gangneff sokn 1386 20/11 
St. Tuna RAp or. (DDa1 suppl., s.1.), J gangneff sokn 
aff gangneff sokn ... j gangneff 1387 16/2 Gröntuv RAp 

Se om denna Gustaf Eneström: Anteckningar om tvänne dalvisor 
(Svenska landsmål II: 11, s. 1ff.) och P. Envall: "Om sommaren 
sköna" (Dalarnas hembygdsbok 1938, s. 8 ff.). 
2  Jfr de senare diktversionernas Gän ge-mäns Nähs 1670, första 
tryckta upplagan, och det vanliga Gagnä-mäns näs 1757 Hiilphers 
Dagbok, s. 194, avtryckt i Arwidsson: Svenska fornsånger 3, s. 109 f. 
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(DDa1 2, s. 7), j gangneff sokn 1440 14/11 Mora Sollerö 
kyrkoarkiv perg. (DDaI 1, s. 92), i gagnewij 1442 DDa1 1, 
s. 97 vidim. avskr. 1456, ij gagneff sokn 1442 Orsa II, ss. 
16, 23 or., i gangneff ... i gangneffs sokn 1444 30/9 
Västerås RAp, til gagnäff o. 1450 Kariskrönikan v. 5343, 
i Gangneff 1508 Styffe, Bidrag 5, s. 285 konc., gaffne 
sokt . . . i gaffnef 1529 DDa1 2, s. 144 or., Gangnöö 1530 
u.d. HH 11, s. 56 or., i Gangne 1533 DDaI 2, s. 215, i 
Gångne 1533 GFR 8, s. 196, gangneff 1537 DDa1 2, s. 233 
or., j Gagne 1544 DDa1 2, s. 279 avskr., Gangnnes 
Gangnes 1545 HSkH 5, s. 23 avskr., aff Gangne 1545 
DDa1 3, s. 52 or., vdi Gångnes soken i Gangneffz byy 
1548 DDa1 3, s. 79 or., Gagneff 1551 GFR 22, s. 34, Gang-
ne sokner 1552 GFR 23, s. 176, Gagneff 1554 DDa1 3, 
s. 158, m.fl. liknande belägg. Formerna med Gagn- är 
vanliga i yngre handlingar." 

Wallenius' försök att tolka namnet är inte det första. 
Beläggformen Gångnes (soken j Gangneffz byy)" är en 
typisk skrivaretymologi av namnet, uppfattat som bildat 
till gånga och med näv ersatt med näs. Att skrivningen 
skulle spegla ett dåtida uttal av namnet med å som första 
vokal är inte troligt. 

Med hänvisning till Dalavägvisaren tolkar Z. Holenius 
år 1722 namnet på samma sätt,5  likaså Hölphers i sin 
Dagbok öfwer en Resa igenom . . . Dalarne år 1757" och 
Arosenius 1868." Utförligast har tolkningen motiverats av 
Gagnefssonen Anders Gagnér." Hans mening har i stort 

För en fullständigare redogörelse för framför allt yngre skriv- 
former se Gagnér i NoB 1919, s. 43 f. 

1548 DDa1 3, s. 79 or. 
Z. Holenius: Diss. de Dalekarlia 1, § 14. Upps. 1722. 

6  Hfllphers a.a., s. 324. 
Beskrifning öfver Provinsen Dalarne 4: 1, s. 6. 

8  J den viktiga uppsatsen "Sockennamnet Gagnef" i NoB 1919, 
s. 41ff. med utförlig beläggsamling och redogörelse för olika äldre 
tolkningar. 
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sett accepterats av de flesta senare författare, som be-
handlat namnet. 

Om man så gott som genomgående varit ense om att 
förleden sammanhänger med fsv. ganga 'gå' och efterleden 
med näv 'näs', så har däremot uppfattningarna om efter-
ledens syftning gått vitt i sär. Holenius anser att det näs 
som avses är det som bildas av de två älvarna men sam-
tidigt talar han om "näset" i Österdalälven mellan Gråda 
och kyrkan.9  Hölphers gör sig skyldig till samma fel.'° Han 
bygger tydligen på Holenius. Arosenius1' håller för tro-
ligast, att "nävet" är det stora näset mellan älvarna men 
nämner även åsikten att det kan vara näset mellan Gråda 
och kyrkan. För Gagnér är efterleden inte ett näs i vatten 
utan "den framskjutande delen av det skogs- och berg-
parti, som utbreder sig mellan Öster- och Västerdals-
älvarna ... framför allt Edstjärnsberget, som gör skäl för 
namnet ncef . . . 1112 Ottilia Adelborg anser i motsats till 
Gagnér att näv i Gagnef syftar på "det näs som den starkt 
forsande Österdalälven omsluter, och vägen däröver från 
Gråda fors och by till Gagnefs kyrka och Långgropen"." 
P. Envall anser 1938' att Gagnér "knappast lokaliserat 
'nävet' riktigt" och 194119  förklarar han att näv i Gagnef 
"betecknat den udde, som bildas genom älvkröken från 
byn Gråda till byn Gagnef. Över detta näv färdades man 
gående, varav det fick namnet Gangnäv, Gagnef". Han 
har med andra ord anslutit sig till Ottilia Adelborgs nyss 
nämnda åsikt. Bertil Ejder refererar'° i korthet Gagnérs 

Se härom Gagnér a.a., s. 41 f. 
'o H0lphers a.a., s. 324. 
" Arosenius a.a. 4: 1, s. 6. 
12  Gagnér a.a., s. 48. 
11  0. Adelborg: Om läget av det näs som åsyftas med senare sam- 
mansättningsleden i ordet Gagnef (Dalarnas hembygdsförbunds tid- 
skrift 1925: 1, s. 20ff.). 
19  P. Envall a.a., s. 33 not. 

1 Ericstam: Grytnäs socken, s. 347. 
Sv. Uppslagsbok2  bd 11, sp. 158. 
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tolkning och ansluter sig till den. Bror Lindén har inte 
yttrat sig närmare om namnet, men han hänvisar till 
Gagnérs utredning och anser 7  att i namnet ingår näv i en 
från Moraområdet i Dalarne känd betydelse 'höglänt 
landutsprång mot älv'. 

Att ge en säker tolkning av namnet utan att veta dess 
ursprungliga syftning är omöjligt. Uppfattningen att efter-
leden näv är "näset" mellan Gråda och kyrkan, bygger 
tydligen till stor del på tolkningen av förleden som sam-
manhörande med fsv. ganga 'gå'. Vägen över näset var 
starkt trafikerad långt in på 1800-talet. Den kallades 
Järgattu, dvs. "Järngatan". Man talade om att man kunde 
gå över boren, köra över boren.' 8  

Även om näset är en central del av Gagnef, har man 
emellertid inte anledning att tro att det är detta näs som 
Gagnefsnamnets slutled syftar på. Mot uppfattningen talar 
att byn Gagnef, Gagnefsbyn, ligger på näset mellan älvar-
na och säkerligen är det byns namn som sedan blivit 
sockennamn.'° Kyrkan ligger inte i Gagnefsbyn utan i 
Tjärna by på andra sidan älven och detta kan ha verkat 
förvirrande vid namnets tolkning. Gagnér har haft fullt 
klart för sig att Gagnefsbyn har lånat namn åt socknen.2° 

För honom har det emellertid varit svårt att motivera 
förleden med den betydelse han vill ge åt den. Han anser 
att den syftar på en ursprunglig gång- eller ridstig mellan 
byn Rista mot Gagnefsbyn och Nordbäck, en stig som så 
småningom blev landsväg. Vägen var den förnämsta för-
bindelseleden mellan Öster- och Västerdalarne. 

"Första sammansättningsleden kunna vi söka i fsv. 
ganga, gå, eller något därav bildat verbalsubstantiv . . 

NoB 1967, s. 107 f. 
18  Se 0. Adelborg a.a., s. 22. 
' Av de ovan anförda namnformerna syftar gangnff 1381, 
gangneff 1387 och Gangneffs byy 1548 m.fl. på byn. Se Gagnér a.a., 
s. 50. 
20  Gagnér a.a., s. 49 f. 
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skriver Gagnér. Tolkningen stöter emellertid på stora 
språkliga svårigheter. Man hade ju väntat sig "Gångnä" 
el.dyl., eftersom ju Gagnefsmålet och dess granndialekter 
endast har -ång för äldre -ang, t.ex. gång, lång, stång. 22  
Gagnér vill se orsaken till den antagna uteblivna över-
gången i "att uttalet följt skriftformen". "Övergången 
ung > ång har möjligen ägt rum i rätt sen tid, och skrif t-
formen med sin stavning -an g- har därför hunnit bli så 
stark, att den kunnat förhindra, att -an g- ljudlagsenligt 
övergick till -ån g- i detta namn."23  Förklaringen kan 
knappast vara riktig och man tvingas att söka ge förleden 
en annan tolkning. Det ligger nära till hands att ansluta 
till namnets traditionella stavning och anse förleden vara 
ett Gagn-. Carl Säve'5  tolkar den som gagn 'möte' och 
efterleden som elf 'älv' med bortfall av 1 framför v som i 
älvdalsmålets kåv 'kalv', öve 'älv' etc.2° Förklaringen har 
upptagits av A. Noreen:27  "1386 Gangncef (wol aus 
*Gagn lf)." 1 Spridda studier 2, s. 83 av samme författare 
heter det också: "Älf kanske i Gagnef ('älvmöte')." Såsom 
Gagnér har påpekat är emellertid detta 1-bortfall helt 
okänt i Gagnefsmålet. Översättningen 'älvmöte' för ett 
antaget *Gagnlf  är dessutom också helt otrolig. 

Dag Strömbäck hänför i "Fvn. Gaglvi5r och några där-
med besläktade ord"28  den första kompositionsleden "till 

21  Gagnér a.a., s. 47. 
22  Forndalskt kort a framför -förbindelser kvarstår endast i övre 
Västerdalarne och Malung, i Älvdalen, Våmhus och Bonäs har det 
blivit en diftong, au, men i dalmålet i övrigt gått till å-Ijud, se L. 
Levander: Dalmålet 1, s. 97 f. 
23  Gagnér a.a., s. 51. 
24  1 förbindelsen -agn- har g tidigt gått över till 	och a står kvar, 
se L. Levander: Dalmålet 1; s. 94. 	 - 
23  C. Save: Några upplysningar om Dalmålet och Dalallmogens 
Folklynne. ((Tidskrift för litteratur 1852, s. 281.) Se Gagnér a.a., 
s. 45. 
26  Se L. Levander: Dalmålet II, s. 56 f. 
27  A. Noreen: Altschwedische Grammatik § 315: 2 b. 
23  Språkvetenskapliga sällskapets förhandlingar 1925-1927, s. 23 ff. 
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gag 'utbuktande, utstående i viss riktning' ". Efterleden 
anser också han vara fsv. ncef,  fvn. nef 'näsa', 'näbb', 
syftande på "den utskjutande formation som bildas genom 
Öster- och Västerdalälvarnas förening". Gagnér ansåg2 ° 

att Strömbäcks tolkning var oantagbar på grund av att 
namnet i alla medeltida originalurkunder skrivs Gang- och 
skrivningen Gagn- endast finns i några få medeltida av-
skrifter. Äldsta kända namnformen, Gagnceff 1325, före-
kommer i en vidimation från 1456. Gagnérs invändning 
är emellertid mycket diskutabel. Noreen anger övergången 
gn> )A som "Schon vorliterarisch"3° och man kan bland 
tidiga exempel från Dalarne anföra t.ex. —til ganghs" 'till 
gagn' i de bekanta Kopparbergsprivilegierna från 1347.' 
Enligt min mening faller därför inte Strömbäcks tolkning 
av detta språkligt formella skäl. Hur man närmare skall 
uppfatta den antagna förleden gag- är emellertid, åtmin-
stone för mig, oklart. 

1 den viktiga uppsatsen "Dalälven" 2  har Bror Lindén 
behandlat Västerdalälvens gamla namn, *Liura(n).  Öster-
dalälven skulle enligt Lindén ha betraktats som huvud-
flödet av de två älvarna och inte haft något särskilt namn 
utan enbart kallats "Älven"." Det är naturligt att Öster-
dalälven innan den faller ut i Siljan och där den är det 
helt dominerande vattendraget av de närboende kan kallas 
"Älven" och samma är förhållandet med Dalälven efter 
älvmötet och Västerdalälven längre upp från mötet räk-
nat. När älvarna möts, är de i stort sett lika breda och 
befolkningen i trakten av älvmötet kan inte utan miss-
förstånd använda benämningen "Älven" och därmed avse 
endast den östra (norra) flodarmen. Österdalälven bör vid 

1 NoB 1927, s. 177. 
A. Noreen: Altschwedische Grammatik § 258: 1. 

31  Sv. Diplomatarium 5, s. 636 or. 
1 NoB 1932, s. 159 ff. 
Lindén a.a., s. 164 f. 
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älvmötet ha haft ett eget namn, men det kan vara ovisst 
hur stor del av älven som burit namnet. Österdalälven 
avbryts ju av den stora sjön Siljan och är därför inte 
sammanhängande som Västerdalälven. Jag håller det för 
troligt att vattendraget har haft ett eget namn mellan 
Siljan och älvrnötet, medan den ovan Siljan kunde betrak-
tas som enbart "älven". 

Man kunde kanske därför våga gissningen att Gagnef är 
ett ursprungligt *Gagnarna? f eller  *Gagnunf,  där för-
leden är gen. *Gagnär  eller  *Gagnu  av ett ånamn *Gagnä 

eller *Gagna.  Ett sådant ånamn saknar inte paralleller. 
1. Lundahl har tolkat förleden i det västgötska Gagnån 
(<fsv. *Gaghnä)34 i Gustav Adolfs socken som fsv. gaghn 
n. 'gagn, nytta, fördel' och ansett den "åsyfta antingen 
den för äldre tid styrkta fiskrikedomen eller lämplighet 
för kvarndrift".35  1 Venjans socken, Dalarne, finns dess-
utom en å Gagnån från norr till sjön Kvåden. Namnet 
ingår i ett namnkomplex omfattande bl.a. Gagnsjön 
(Gangsjön G95), Gagnviken och Gagnborn. Om sjöns 
eller åns namn är det primära kan vara svårt att avgöra. 

1 Stora Tuna socken ligger en halvmil från Gagnefs rå 
gästgivargården Gagnbro (med genuint uttal gg'enbro). 
Namnet har tolkats som "den bro över ett därstädes i 
Dalälven utfallande vattendrag, över v il k e t s t o r a 
landsvägen till Gagnefs sn går fram". 
Tolkningen stöter på svårigheter rent formellt. Samman-
sättningar med namnet Gagnef har i ortens genuina 
dialekt både i Stora Tuna och Gagnef -s-. Det heter 
"Gangskari" 'Gagnefskarl', "Gangsmål" 'Gagnefsmål' för 
att nämna några exempel. För min del håller jag för 
troligare, att namnet är ett *Gag,2ubro  eller  *Gagnarbro  

"bron över ån *Gag1a  (Gagnä) ,  ett namn av samma 

11 1. Lundahl: Några västgötska ånamn. (NoB 1952, s. 75 fL) 
1. Lundahl a.a., s. 79. 
Gagnér a.a., s. 52. 
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vanliga typ som t.ex. Län gbro (De Len gebro 1314) över 
ån *Länga,  nu Li1lån. 7  

Hur det supponerade namnet *Gagna  (*Gagnä) för 
Österdalälven och samma namn för ån vid Gagnbro skall 
tolkas är ovisst. Det kanske är en parallell till det väst-
götska Gagnån men jag håller det för troligare att Gagn-
snarast här har den betydelse 'mot' som man känner från 
fvn. gagnmwli 'genmäle' el. t.ex. fvn. gagnlek5 f. 'genväg' 
och det liktydiga gagnstigr m. Besläktat är kanske också 
det antagna norska ånamnet *Gegn  i Gjengdalen (i 
Gi6egnarl5al 1300-t.) i Hyen sogn, Sogn o. Fjordane fylke, 
som emellertid av 0. Rygh med tvekan sammanställts med 
gagn n. 'hjälp, nytta'.38  

11 Se härom J. Sahigren i Örebro läns naturskyddsförenings års-
skrift 1936, s. 63 ff. 

Norske gaardnavne 12, s. 459, Norske elvenavne, s. 68. 



Något om namn på Söder 

Liten rapport från Nämnden för svensk 
språkvanvård 

Av Per Anders Fogeiström 

Namn kan ibland ha en otrolig livskraft, som Carl Ivar 
Ståhle påpekat i sin artikel om "Gamla gatunamn på 
Söder". Men en eftervärld som inte känner namnens 
ursprung tyder dem kanske fel, förvandlar dem så att de 
passar in i ett nytt mönster. 

När det gäller sådana förvandlingsnummer har Söder 
några ganska vackra exempel att bjuda på. Märkligast är 
väl historien om mjölnaren Helge. Helge Wichman (Wik-
man) Andersson levde vid mitten av 1600-talet och var 
också kyrkvärd i Katarina församling. Från denna syssla 
avsattes han sedan han tydligen förskingrat en del av 
kyrkokassan. Helge ägde en kvarn på Tjurberget och som 
så ofta fick kvarnen namn efter ägaren, den kallades 
Helgan. Långt senare revs kvarnen och där den stått 
anlades en liten park som kallades Helgalunden. Intill 
parken öppnade Sällskapet för kyrklig själavård 1906 en 
gudstjänstlokal som kallades Helgalundskapellet och 1918 
kunde man byta ut lokalen mot den nya Allhelgonakyrkan. 
Och på så sätt hade den förskingrande kyrkvärden till sist 
blivit helgon. 

En liknande upphöjelse har mäster Mikael varit föremål 
för. Denne mäster var inte - som Samuel eller Per - 
präst utan mästerman, bödel. Mikael Reisuer anställdes 
1635 och skötte hanteringen uppe på Stigberget som då 
kallades Galgberget. 1650 blev han emellertid själv avrät-
tad på "arbetsplatsen" av sin efterträdare, Mikael hade 
råkat sticka ihjäl en supbroder. Kvarteret där bödeins 
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stuga legat kallades först Mäster Mikael men senare en 
tid Sankt Mikael. Bödeln har också fått ge namn åt en 
gata, Mäster Mikaels gata, och en trappa, Mikaels trapp-
gränd (som dock numer återfått ett annat gammalt 
namn, Sista styverns trappor). Det är inget dåligt "efter-
mäle" om man betänker hur många kända stockholmare 
som inte alls uppmärksammats i namngivningen. 

Att Mikael en tid blev helgon berodde förmodligen på 
att man förväxlade bödeln med ärkeängeln. Hur som helst 
hade de två ju ändå det bart huggande svärdet gemensamt. 

1 sammanhanget kan väl nämnas att det ibland gjorts 
idoga försök att kalla Katarina kyrka för Sancta Catha-
rina. Vilket väl inte vore helt rätt eftersom kyrkan fått 
sitt namn efter Karl X Gustafs mor (Karl IX:s dotter) och 
inte efter något helgon. En dag kommer kanske någon att 
tala för namnformer som Sankt Oscar och Sancta 
Sophia... 

Ett förvandlingsnummer av annan art kan en annan 
herre från 1600-talets Söder bjuda på. Hans namn var 
Peter Crantz och hans egendom finns markerad i Holms 
tomtbok från 1670-talet som "Sal. Peter Crantz trädgård". 
Man kan undra om det är en avkomling till salig Peter 
som förekommer i en känd anekdot. Fattigvårdsinspektö-
ren Crantz kommer till en gammal sjuk skyddsling, knac-
kar på dörren, säger: Det är Crantz från fattigvårdsnämn-
den. Och den gamle sjuklingen svarar: Ställ den i farstun, 
jag är inte död än. 

Crantz' trädgård låg i nuvarande Stigbergsparken. När 
ett kvarter bildades där fick det namnet Crantzen, så 
småningom förenklat till Kransen. Omkring bildades och 
döptes kvarteren Buketten, Kronan, Grenen, Stammen 
etc. De finns kvar i dag men Kransen har försvunnit, 
blivit parkmark. 

Om ett felaktigt eller förvanskat namn blivit allmänt 
använt och godkänt tycks det vara så gott som omöjligt 
att genomföra en rättelse. 

WI 



Några blektorn 	från vilka man skulle hålla uppsikt 
över tyg som lagts ut för blekning - byggdes på 1700-
talet nära Hammarby sjö. Delar av dessa torn har ingått i 
senare byggnader som kallats Lilla och Stora Blecktornet. 
1 dagligt tal nämns husen Lilla och Stora Bleckan. Någon 
gång har även stavningen Bläck använts, som av Lilla 
Bläcktorns tobaksfabrik vid mitten av 1800-talet. När man 
i början av 1900-talet gav namn åt nya gator etc. i om-
rådet användes den felaktiga formen: Blecktornsbrinken, 
Blecktornsparken, Blecktornsplan, Blecktornsstigen. 

En gång gjorde jag en liten duplicerad förteckning över 
"Namn i Sofia". Min vän konstnären och författaren Stig 
Claesson ("Slas") förebrådde mig att jag glömt Tusse-
backen. Det var en bit av Borgmästaregatans förlängning 
upp i Vita bergen. Jag hade aldrig hört namnet och bad 
honom förklara dess ursprung - och fick då veta att i en 
av träkåkarna intill backen hade det funnits en hund som 
hette Tusse. Det var väl en förklaring inte bara till nam-
net utan också till min bristande kunskap. Min vän är elva 
år yngre än jag och ett hundliv är ju ganska kort, Tusse 
fanns säkert inte på min parktid. Och namnet Tusse-
backen har aldrig lyckats smyga sig in på någon karta eller 
i någon officiell förteckning, förmodligen inte på tryck 
överhuvudtaget. 

Många liknande inofficiella namn lever kort men 
kanske intensivt, dagligen brukade av t.ex. ungarna i några 
kvarter. Rudolf Värnlund nämner en hel del sådana namn 
från Högalidsbergen (i en tidningsartikel från 1920-talet). 
Han skriver att "varenda skreva och fläck hade sitt sär-
skilda namn, hämtat ur rövarböcker och barns frodiga 
fantasi, namn sådana som Örnnästet, Hyenahålan, Dödens 
topp". Hela området kallades De stora jaktmarkerna - 
men "heter nu helt prosaiskt Högalids församling". "Gytt-
jiga floden heter Högalidsgatan, där siouxernas offerlund 
låg ha vi nu Pålsundsgatan och Bakhållspasset i Salt- 



klipporna har fått lämna plats för Borgerskapets ålder-
domshem." 

"0 Manitou, din saga är slut nu, blekansiktena ha seg-
rat och byggt sitt tempel på Dödens topp! Och vart man 
än vänder blicken ser man deras väldiga wigwams av sten, 
långa, döda och släta fasader i sillsallatsfärger, perforerade 
med tusentals fönsteröppningar och på taken prydda med 
radioantenner och telefongalgar i stället för med pittoreska 
kråkfjädrar." 

Några andra "barnnamn" från Söder har jag hittat i 
några tryckta och otryckta skildringar av livet på 1860-
och 1870-talet. Det är t.ex. Schenasgränden för Ren-
stiernasgatans kälkbacke på Stigberget, Näsbultarbacken 
för nuvarande Lilla Erstagatans backe mot Fjällgatan 
(kanske kälkåkarna bultade näsan i staketet mot Stads-
gårds-stupet) och Runda Vicke för urinoaren vid Ersta-
gatan—Folkungagatan (nu borta). "Grevinnan i För-
gyllda hönsburen" kallades en dam som vid samma tid 
hade en kiosk intill Schenasgränden och Söderbergs trap-
por. 

Många namn har förmodligen endast levt en kort tid, 
använts bara av en generation eller en grupp människor i 
en trakt. Du Sudd kallade några konstnärer vid sekel-
skiftet huset de bodde i vid Åsögatan (det var tidigare 
Carl Larssons ateljé och de tre herrarnas stamlokus var 
restaurang Du Sud i Mariahissen). Doras barre benämndes 
på 1940-talet malmgården intill Fåfängan (den var flick-
hem då). Babels torn kallades i slutet av förra århundradet 
en frikyrkolokal som låg där Sofia kyrka senare byggdes 
(det "talades med tungor" i lokalen). Seniorberget hette 
en kulle intill Barnängen då Hillska skolan var inrymd 
där på 1840-talet, antagligen samlades skolans seniorer på 
berget. Hundra år senare omtalas delar av Vita bergen 
som Segelberget och Glasberget, på det förstnämnda seg-
lade man med pappersplan och drakar, på det senare låg 
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alltid krossat glas efter uteliggarnas flaskor. Klefbecks 
kulle kallar prästerna i Sofia en del av sluttningen upp mot 
kyrkan som gamle kyrkoherde Klefbeck gärna betraktade. 

Och nya namn kommer till. En del hoppas man kanske 
inte ska bli så långlivade - som Marihuanatorget (för 
Mariatorget) eller Dasslocket (för bebyggelsen över re-
ningsverket i Henriksdalsberget). 

En del av de icke fastställda namnen har väl längre livs-
tid och har också ibland omnämnts i skrifter av olika slag. 
Gropen (Blecktornsparken) och Tippen (i Vita bergen) 
t.ex. Eller Gröna går'n (Folkungagatan 182) och Upp-och-
nervända-huset (Åsögatan 200, huset hade förr fönster 
med spröjsare över nederdelen). Hagen kallades ett nu 
försvunnet hus vid Åsögatan, Lång- och Lill-katekesen 
ligger kvar på Mariabergets sluttning. Tandpetaren kalla-
des utsiktstornet av trä på Stigberget (rivet på 1870-talet), 
Gröna buren polisfinkan vid Hornstull. Det är namn som 
använts av flera generationer. 

Ett namn som väl allt färre minns är Varma rännan. 
Det var där kylvattnet från fabrikerna intill Barnängen 
fördes ut i Hammarby sjö. Den delen av sjön användes av 
många Södergrabbar för de första vårdoppen, där var ju 
vattnet varmast. De avslöjades alltid vid hemkomsten av 
mammorna eftersom pojkarna hade en svart rand kring 
halsen - man stoppade inte gärna huvudet under den 
oljebemängda ytan. 

Apropå Hammarby sjö: jag tror inte att namnet Mor-
mors holme återfinns på någon karta trots att det var en 
mycket omtyckt och ofta omtalad ö (nära nuvarande 
Sickla sluss). 

August Strindberg berättar i Gamla Stockholm, kapitlet 
"Slangord och bångmål", att han anskaffat en lista på 
sexhundra slangord. Listan innehåller främst "förklenande 
tillmälen i allmänhet samt öknamn på yrken" 	men 
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orden "äro dock till största delen av den art, att de icke 
kunna tryckas". 

Förmodligen och beklagligtvis har man nog många 
gånger ansett detsamma om inofficiella namn på gator och 
hus. Antagligen har därför bara de mera oskyldiga "fula" 
namnen bevarats. Ibland kan det vara fråga om hatnamn 

som Svältängen (för Barnängen) - ibland mera all-
mänt nedsättande benämningar. Som Lusknäppen (Stock-
holms bomulisfabrik på Reimersholme) eller Fyllbacken 
(den del av Götgatan där många krogar låg). 

Namn kan smitta av sig. Om en flicka från Götgatan 
berättas att hon vid en fest ute på Galgbacken vid Skans-
tull fick de flesta av de små pappersrosorna som kavalje-
rerna erhållit vid entrén och som de skulle placera på den 
flicka de tyckte var vackrast. Den vinnande flickan fick 
resten av sitt liv heta "Fyllbackens ros" - vilket kanske 
inte var så roligt. 

Några gånger har officiella namn ansetts vara så fula 
att de som bott vid en gata protesterat och bett om ett nytt 
namn. På Söder skedde så vid Kattrackargränden som så 
småningom fick heta Höga stigen. På Östermalm med-
förde liknande protester att den militäre bestraffaren, 
profossen, upphöjdes till major (Majorsgatan). 

Det var nog svårare att bli av med fula inofficiella 
namn, i sådana fall fanns ju ingen att klaga hos. Rackar-
bergen (som fått sitt namn av hästrackaren som bodde 
där) och Negerbyn (en grupp nödbostäder) fick väl be-
hålla namnen fram till det att Södersjukhuset byggdes. 
Benämningen Skandalhuset (det ansågs skymma Katarina 
kyrka) används väl numera sällan medan däremot Bar-
skrapan blivit ett alltmer nyttjat namn för skatteverkets 
hus. Foiksam-huset har jag hört kallas Folkskam - dock 
endast av anställda vid andra försäkringsbolag. 

Ibland "förfulas" namn av att anknytas till mindre 
trevliga företeelser. Det har ibland drabbat ägare av mark-
områden och hus, personer som varit helt oskyldiga till 
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den verksamhet de fått ge namn åt. Där fabrikör Pehr 
Dihiström haft sin klädesfabrik (Nytorgsgatan—Glasbruks-
gatan) öppnades i december 1844 Stockholms stads arbets-
inrättning för bostads- och arbets-lösa samt "arbets-
dömda". Det vanligaste namnet på inrättningen blev Dihi-
ströms och de intagna kallades dihiströmare. Andra be-
nämningar var Träffen - man möttes på inrättningen 
igen efter en tid i frihet - och Stockholms stads stryk-
inrättning. Dihiström-namnet hängde med längst, det 
följde till och med klienterna till Högalids vårdhem som 
1906 ersatte den gamla arbetsinrättningen. På Kungs-
holmen fanns en liknande försörjningsinrättning som kalla-
des Grubbens efter familjen Grubb som en gång ägt 
marken. 

1 någon mån drabbades väl också bryggaren Lorentz 
Sifvert av ett liknande öde eftersom hans bostadshus och 
bryggeri vid Tjärhovsgatan kom att användas som kurhus 
för prostituerade, kolerasjukhus m.m. Man talade om 
Sifvertska kasernen men sedan stadsvakten, de s.k. kor-
varna, placerats där döptes husen till Korvkasernen. Några 
krogar i närheten kallades Korvkrogen och Korv-Nilla. 
Den minnesgode stuvarbasen P. L. Lindgren har uppgivit 
att många av lokalerna inne i kasernen hade speciella 
namn under kurhustiden, han nämner Polisrummet, 7-
stjärnan, Gravkammaren, Himmelriket och Fläskoset. 

Någon gång har man också hittat på förskönande namn 
- men oftast har dessa väl en något ironisk klang. En 
fallfärdig träkåk vid Nytorget (nummer 47) omnämndes 
t.ex. som Mahognyvillan på 1870-talet. En liten kåk på 
Stigberget ovanför Tjärhovsgatan kallades Alphyddan och 
en annan Kråksiottet. På Karl XV:s tid när kungen kalla-
des "Kalle på fyrkanten" omtalas hamnarbetaren Karlsson 
som bodde i ett lusthus ovanför Stadsgården som "Kalle 
på åttkanten". 

De lustigaste namnen fick ofta kvarnar och krogar. 
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Kvarnnamnen - som Tjärbelgan, Kråkvilan, Hatten - 
kan väl nästan betraktas som officiella eftersom de före-
kom på kartorna. Bland öknamn på krogar kan nämnas 
Fläskoset och Mässingsstången vid Slussen (de låg i samma 
hus, en ledstång av mässing ledde till den krog som låg en 
trappa upp), Sista styvern som låg ytterst i öster bland alla 
Stadsgårdens krogar och Masis Knosis vid Kocksgatan—
Renstiernasgatan. Det sista namnet påstås ha tillkommit 
när värden på stället, en dalmas, hotade att "knosa" en 
bråkig gäst. 

Ja, allt kan döpas. Också träd: Fyll-Klaras björk vid 
maimgården som var hem för "fallna flickor" (Malm-
gårdsvägen), Getgubbens pil på Maria kyrkogård. 

Ofta har öknamn på personer ingått i namn på lokaler 
-som Gubben i Mån's hus, Skrapnosens butik, Malongen. 

Gubben i Mån var kogubbe och bodde med sina kor vid 
Stora Meijtens gränd på 1870-talet. Skrapnosen hade butik 
på östra Söder vid sekelskiftet och fick sitt namn därför 
att han så noga skrapade ur tunnor och av smörpapper. 
Malongen kallas ett 1600-talshus vid Nytorget efter en 
ägare på 1700-talet, fabrikören Madelung. 

Öknamn på personer utgör en djungel och det är säkrast 
att avstå från att gå vilse i den. Långa förteckningar har 
uppgjorts när det gäller öknamn på hamnarbetare. Lärare, 
poliser, dihlströmare, fotbollsspelare har ofta fått brokiga 
benämningar. Men det är en annan avdelning. 
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Carl Ivar och Anna-Greta 

Några synpunkter på tryckfördelningen i de 
sammansatta personnamnen 

Av Sigurd Fries 

1 de båda namnen i rubriken1  är tryckfördelningen inte 
densamma. 1 mansnamnet ligger huvudtrycket normalt på 
det senare av de båda namnen: Carl ivar, i kvinnonam-
net på det förra An'na-G reta. 

Redan Adolf Noreen har - givetvis, frestas man säga - 
i Vårt språk påpekat att det råder en skillnad i tryckför-
delningen mellan mansnamn och kvinnonamn, då de är 
sammansatta.' 1 sammansatta mansnamn står ofta det 
förra namnet "som upptakt till det andra". Noreen ger 
exemplen Karl Jo'han, Karl August, Karl Gus'taf, Fredrik 
Vil'helm, Viktor Emanuel, Gustaf A 'dolt. "Kvinnonamn 
däremot ha i motsvarande fall sin andra led trycksvag, 
t.ex. Anna Maria, An'na Lisa, Maj'a Gustava, Mari'e 
Louise, An'ne Charlotte." Men dessa regler gäller, menar 
Noreen, "endast i fall den ifrågavarande sammanställ-
ningen är vanlig och helst så stereotyperad, att den öfver-
gått till ett gruppord". 1 mindre vanliga namnsamman-
ställningar har varje namn huvudtryck. Noreen ger 
exemplen Johan Olof,  A 'dolt Got'thard, Dorote'a Vilhel-
mina och Ellen Oli'via. 

För uppgifter och synpunkter av stort värde för denna artikel 
tackar jag mina kolleger i Umeå Claes-Christian Elert och Roland 
Otterbjörk. Den senare har bI.a. låtit mig ta del av sitt rika 
personnamnsmaterial från de senaste hundra åren. 
2  Band 2, s. 326 f. - Rolf Pipping nämner företeelsen i Finsk 
tidskrift 52: 1, 1952, och karaktäriserar den som egendomlig och 
oförklarad. 
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De sammansatta personnamnen har ännu inte ägnats 
någon särskild undersökning. Av våra båda handböcker 
om personnamn, Ivar Modéers och Roland Otterbjörks,3  
nämner bara den senare dem.4  Säkert föreligger det i 
princip en kronologisk skillnad mellan de båda typer som 
Noreen nämner. Namnen med två huvudtryck - Johan 
Olof, Maria Eleono'ra - hör till ett äldre skikt än nam- 
nen med bara ett huvudtryck 	Carl Ivar, An'na-Greta. 
Det kan vara lämpligt att, i huvudsak i enlighet med 
Roland Otterbjörks framställning, kalla namn av den 
förra typen för parnamn och namn av den senare för 
dubbelnarnn. 5  

Att skilja mellan parnamn och dubbelnamn, om man 
bara har skriftliga belägg, är ofta omöjligt. Ett namn 
med bindestreck kan emellertid inte gärna vara annat än 
dubbelnamn. Men många namn utan bindestreck är dub- 
belnamn 	rubrikens Carl Ivar, i den mån det avser Carl 
Ivar Ståhle, är ett exempel härpå. Som framgått av cita-
ten, använde Adolf Noreen icke bindestreck i dubbel-
namn.' Då parnamnen inte hör hemma i denna under-
sökning, vore det önskvärt att kunna urskilja dem. Ett 

Modéers Svenska personnamn (Anthroponymica svecana, 5) och 
Otterbjörks Svenska förnamn (Skr. utg. av Nämnden för svensk 
språkvård, 29, 1964, ny uppi. 1970). 

Otterbjörk, s. 33 ff. o. 56 f. 
Otterbjörk (a.a., s. 56 f.) använder termerna inte helt på det 

viset. Dubbla tilltaisnamn kallar han parnamn, medan namn med 
bindestreck är dubbelnamn i egentlig mening. 
O  Band 2 av Vårt språk bär tryckåret 1907, men efterordet är 
skrivet 1910. - Bindestreckets tillkomsthistoria kan belysas av ett 
citat ur en novell av Anders Eje (i: Än klappar hjärtat) med 
handlingen förlagd till 1890-talet: "Det är betecknande för jur, fil. 
kand. Axel-Emil Klingstén, att hans första åtgärd som fri och 
självständig akademisk medborgare var att skjuta in ett binde-
streck mellan sina båda förnamn och förse efternamnets sista 
stavelse med accent." (Citerat efter G. Langenfelt, Dopnamnsval 
och modenamn, s. 157. 1: Almanack för alla 1944. Citatet påpekat 
för mig av R. Otterbjörk.) 
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försök till boskillnad mellan parnamn och dubbelnamn 
gör jag i det följande och bygger därvid på frekvensen av 
tvånamnskombinationer. Om parnamn har burits av kända 
personer, kan de kanske ibland avslöjas. Av parnamnen 
användes nämligen, som Otterbjörk påpekar,7  ofta bara 
ettdera av namnen vid tilltal. Det namnet bör man finna 
t.ex. i privatbrev. 

Adolf Noreen nämner vidare, att sammansatta mans-
namn med endast ett huvudtryck - alltså dubbelnamn 
kan ha trycket liggande på det första namnet, nämligen 
"i vissa dialekter och i dialektiskt färgadt riksspråk", och 
han ger några exempel från Värmland, bl.a. Erik Gustaf, 
Karl Petter, Lars Emil. Den för de flesta svenskar lätt 
komiska effekt som detta senare uttal ger, har tillvara-
tagits av skådespelaren Carl-Gustaf Lindstedt, som i några 
radio- och TV-program har kallat sig och kallats Carl 
Gustaf. 1 fortsättningen bortser jag från förhållandena i 
dialekterna (som emellertid förvisso vore väl värda att 
undersökas) och tar enbart fasta på hur dubbelnamnen 
behandlas i normalt riksspråk. 

Tryckfördelningen i ett dubbelnamn markerar alltså nam-
nets karaktär av mansnamn resp. kvinnonamn. Vi möter 
här ett egendomligt genus- eller snarare sexusskiljande 
element i svenskt riksspråk. Man undrar, hur denna 
markering har uppstått. 

Adolf Noreen ger en förklaring till skillnaden mellan de 
två typerna av dubbelnamn. Han betraktar tryckfördel-
ningen i typen An'na Lisa som den normala, "där Anna 

A.a., s. 57. 
A.a., s. 327. Se härom även G. Kallstenius dels i Värmländska 

bärgsiagsmålets ljudlära (1902) § 26, anm, dels i Översikt av 
Värmiancls svenska dialekter (1927) § 113, där han bl.a. säger, 
att Frödings betoning "Leile Karl-Jo'han" syns honom "deciderat 
ovärmländsk". Se även G. Rudberg, Namnskicket i ett Skaraborgs-
pastorat, s. 97. (Sv. lm. B. 44.) 
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såsom det förstkommande betraktats såsom hufvudsak och 
Lisa såsom ett mera oväsentligt tillägg". Den mot det 
normala avvikande tryckfördelningen i mansnamnen - 
typen Karl Johan - beror enligt Noreen på analogi från 
förbindelserna dopnamn + familjenamn eller dopnamn ± 
farsnamn, där dopnamnet alltid står i upptakt. Noreen ger 
bl.a. exemplen Emanuel Sve'denborg och Lars Nilsson. 
Kvinnonamn skulle inte, vid den tid tryckfördelningen 
konstituerades, tillräckligt ofta ha följts av familjenamn 
eller farsnamn. Enligt Noreen har alltså "typen Anna 
Nilsson (eller Nil'sdotter) ej varit så ofta hörd, att den 
lyckats besegra typen Anna Lisa". 

Det är möjligt - men enligt min mening knappast tro-
ligt - att det förhållande som Noreen nämner kan ha 
bidragit till den påfallande skillnaden i tryckfördelning. 
Jag tror att förklaringen främst är att söka i dubbelnam-
nens struktur under den tid då de blev vanliga. Men först 
några uppgifter om dubbelnamnens frekvens under de 
senaste hundra åren. 

1 Karin och Sven Norrmans Förteckning öfver svenska 
dopnamn (1888)° - den tidigaste större samlingen av 
samtida namn som vi har - har dubbelnamnen inte redo-
visats för sig utan splittrats och räknats in bland de 
enskilda namnen. Detta beror säkert helt enkelt på att 
dubbelnamn med bindestreck var så ytterligt få i det 
norrmanska materialet. Roland Otterbjörk har meddelat 
mig, att i hans dopnamnsmaterial från 1875, omfattande 
namn på 17 500 personer (8 900 män och 8 600 kvinnor), 
finns endast 3 dubbelnamn med bindestreck (2 Carl-Gustaf 
och 1 Lars-Erik). 

Ruben G:son Berg har ur adelskalendern för 1913 excer-
perat namnen på alla barn födda 1901-12.° Han lämnar 

Svenska landsmål VI.7. 
1 artikeln En förnamnsstudie. 1: Språk och stil 1913. Mina upp-

gifter härrör från s. 231 ff. 
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dessutom till jämförelse ur adelskalendern för 1880 upp-
gift om namnen på barn, födda 1870-79. Bergs urval är 
onekligen begränsat och speciellt men torde nog vara rätt 
representativt för namnskicket i vad vi nu kallar social-
grupp 1. Källan är dessutom lämplig av det skälet att till-
talsnamnen är särskilt markerade. Siffrorna ur Bergs 
material avser alltså otvivelaktigt tilltalsnamn, men det är 
inte säkert, att alla tvånamnskombinationerna är dubbel-
namn. (Se härom strax nedan.) Jag kan emellertid inte 
göra annat än räkna dem som dubbelnamn. Det visar sig 
att dubbelnamnen var betydligt populärare under 1900-
talets första årtionde än under 1870-talet. Av pojkar döpta 
1870-79 hade 2,3 °lo dubbelnamn. Under tiden 1901-12 
fick 5 % av pojkarna dubbelnamn. Endast 7 flickor fick 
dubbelnamn under 1870-talet, medan 29 fick dubbelnamn 
under åren 1901-12. 

Ruben G:son Bergs uppgifter stämmer rätt väl med 
Gudrun Österlunds i arbetet Lunds studenters tilltalsnamn 
under femtio år (1966). 1914 hade 1,7 % av de manliga 
och 2,4 010  av de kvinnliga studenterna dubbelnamn.'1  De 
flesta av dessa bör ha varit födda strax efter 1890, alltså 
i tiden ungefär mitt emellan Bergs båda kategorier. In-
slaget av dubbelnamn ökar därefter kraftigt men minskar 
sedan något. Av de manliga studenternas namn utgjorde 
enligt Gudrun Österlund dubbelnamnen 1914 1,7 010, 1924 
3,2%, 1934 7,2%, 1944 12,4%, 1954 14,3% och 1964 
12,7 %• Motsvarande siffror för kvinnliga dubbelnamn är 
1914 2,4%, 1924 3,2%, 1934 8,1%, 1944 12%, 1954 
10 % och 1964 9,4 %. Under 1920- och 1930-talen har för-
hållandevis fler barn än någonsin fått dubbelnamn. 

Ett utmärkt komplement till dessa uppgifter ur person-
namnslitteraturen har jag, vad gäller flicknamnen, fått ur 
Roland Otterbjörks opublicerade samlingar, som han har 

11 A.a., s. 30. - Det kan anmärkas, att det 1914 bara fanns 84 
kvinnliga studenter men 1 006 manliga. 
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låtit mig ta del av. Flickskolekataloger för 1880, 1900 och 
1920 visar att 

23 av 4 350 flickor (0,5 %) hade dubbelnamn 1880 (15 av 
dem hette Marie-Louise), 

22 av 5 000 flickor (0,4 %) hade dubbelnamn 1900, 
348 av 4 800 flickor (7,2 %) hade dubbelnamn 1920 (118 av 

dem hette Anna-Lisa, och Anna som första namn domi-
nerar kraftigt). 

Det här redovisade materialet från 1870 till 1964 utgörs 
av tilltaisnamn. Troligen är så gott som alla dubbelnamn. 
Berg tar detta för givet genom att genomgående förse 
sina namn med bindestreck. (1 källan 	adelskalendern 
har en del av namnen bindestreck, andra inte.) Gudrun 
Österlund talar bara om dubbelnamn. Roland Otterbjörks 
uppgifter avser huvudsakligen bindestrecksnamn. Det före-
faller mig rimligt att anta, att det är dubbelnamnen - 
först utan, senare med bindestreck - som växer fram 
under den tid vi här har granskat, dvs, de senaste hundra 
åren, och att tvånamnskombinationer dessförinnan, som 
alls inte var ovanliga,12  huvudsakligen var parnamn. Men 
det har säkert inte gått till så, att parnamnen vid en viss 
tid ersattes av dubbelnamn. Vissa tvånamnskombinatjoner 
kan tidigt ha varit dubbelnamn, medan andra har varit 
parnamn långt fram i tiden. Adolf Noreens i början 
citerade yttrande tyder på att parnamn inte var så ovan-
liga omkring 1910. För det aktuella syftet, att undersöka 
dubbelnamnens struktur under den tid då de blev vanliga, 
är det förmodligen tillräckligt att utgå ifrån läget vid 
1800-talets slut. 

Med dubbelnamnens struktur avser jag här stavelse-
antalet i de båda namn som ingår. Stavelserna markerar 
jag i fortsättningen med vågräta streck, och med ett 
snedstreck mellan dessa betecknar jag gränsen mellan 

12  Se t.ex. Berg, a.a., s. 231 ff. 
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namnen. Det har visat sig lämpligt att i frekvensunder-
sökningen ange, var huvudtrycket vid ortoepiskt uttal 
ligger i vart och ett av de båda namnen. Det är alltså inte 
tryckförhållandena inom dubbelnamnet som anges i den 
följande redovisningen. Rubrikens båda namn betecknas 

/ 1  - (Carl Ivar) och 1  - / 1  - ( Anna-Greta). Ann-Charlott 
betecknas 1  / - och Sven-Ernst / -'-. Jag anför Bergs 
och Österlunds material i tidsföljd. 

Mansnamn 

Pojkar födda 1870-79: 
/ 	- 36 (därav 30 Karl-) 

- / 	- 2 (Gösta-Fredrik, Rudoif-Hodder) 

Lundastudenter födda ca 1890-95: 
.1 / 1  - 17 (därav 11 Karl-, 2 Nils-) 

Lundastudenter födda ca 1900-05: 
1 - 47 (därav 27 Karl-, 9 Nils-) 

--/---- 1 

Pojkar födda 1901-12: 
/ 1  - 105 (därav 70 Karl-, 9 Jan-) 

/ -1  1 (Charles-Louis) 

/ 1 (Herved-Ulf) 
— / 1 (Marie-Carl) 

/ 2 (Bror-Carl, Sven-Ernst) 

Materialet är mycket enhetligt. Typen / - dominerar 
helt under dessa första decennier. Av typen - / 1  - före-
kommer endast några få namn. Karl- som första namn 
intar en mycket stark ställning. 
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Kvinnonamn 

Flickor födda 1870-79: 
2 (Man-Louise, Sofi-Louise) 
- 1 (Anna-Maria) 

1 (Ann-Sofi) 

Lundastudentskor födda ca 1890-95: 
1 (Marie-Louise) 

- / 1 1 (Anna-Greta) 

Lundastudentskor födda ca 1900-05: 
- / - 5 (därav 3 Anna-Lisa) 
- / - - 1 (A nna-Kam illa) 

Flickor födda 1901-12: 
- / 1 - 7 (därav 6 Anna-) 

- / 1 2 (Mary-Ann) 
- / - - 1 (Hedvig-Modesta) 

1 / - 7 (därav 6 Ann-Mani) 
-1  1 (Ann-Karolin) 

1 (Lis-Mary) 
1 9 (därav 8 Mani-Louise) 
- 1  1 (Sibyl-Margaret) 

Materialet är nu brokigare. Typerna - 1 / - 1 (Mani-
Louise), 1 / - 1 (Ann-Mani) och - / 1 - (Anna-Lisa) är 
dock förhållandevis vanliga, medan de övriga typerna 
bara har någon enstaka företrädare. Den typ som domi-
nerar bland mansnamnen, 1 / 1 -, företräds bara av ett 
enda, mycket säreget namn (Lis-Mary). Mot mansnamnens 
helt dominerande typ / 1 - står flera olika typer bland 
kvinnonamnen, som dock alla har det gemensamt, att de 
aldrig (ett säreget undantag finns) innehåller en förbin-
delse av två tryckstarka stavelser, som möter varandra i 
sammansättningsfogen. 
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Adolf Noreen har säkert rätt i att ett namn som Anna-
Lisa uppvisar den normala tryckfördelningen. Trycket 
skall rätteligen ligga på det första namnet i ett dubbel-
namn, liksom det ju normalt ligger på första leden i en 
appellativ sammansättning. Att mansnamnen avviker från 
denna huvudregel måste bero på deras struktur. Den bland 
dem helt dominerande typen 1  / 1  - skall enligt huvud-
regeln få tryckfördelningen huvudtryck + bitryck + svag-
tryck. Detta uttal finns, som nämnts, i vissa dialekter. 
Men tydligen har man velat undvika förbindelsen huvud-
tryck + bitryck. (Jfr omfördelningen av trycket i kaptén + 
Mcdm till kapten Ivtölm.) En tryckfördelning huvudtryck + 
svagtryck + bitryck skulle innebära ett våldförande av det 
senare namnet. Men ger man det andra namnet huvud-
tryck, får det första svagtryck. Tryckfördelningen i Carl 
ivar är densamma som i t.ex. ordet fördela, nämligen 
svagtryck + huvudtryck + svagtryck. 

Detta mönster 	enstavigt förstanamn i mansdubbel- 
namn (typen Carl ivar) och kvinnodubbelnamn, i vilka 
tryckstarka stavelser icke möter varandra i sammansätt- 
ningsfogen (typerna Anna-Greta och Ann-Marie) 	har 
sedan i stort sett följts fram till våra dagar. Gudrun Öster-
lund anför i tabeller de 8 mest frekventa förlederna i 
manliga resp. kvinnliga dubbelnamn (a.a., s. 34 o. 39). 
Bland mansnamnen förekommer i dessa tabeller under 
åren 1934, 1944, 1954 och 1964 med ett undantag endast 
enstaviga namn i förlederna. Det vanligaste namnet är 
Karl-. Undantaget utgörs av Gustav- som kommer på 
sjätte plats 1934, säkert som förled i Gustav-Adolf. För-
lederna i kvinnonamnen är både enstaviga och tvåstaviga. 
Anna- fortsätter att inta första plats 1934 och 1944 men 
avlöses sedan av Ann-. Det ovan angivna mönstret följs 
åtminstone i det åtkomliga materialet, nämligen i de 
vanligaste kvinnliga dubbelnamnen, som Gudrun Öster-
lund förtecknar i tabell 29. Endast Maj-Britt 1944 och 
1954 samt Maj-Lis 1954 avviker. 
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Valet av dubbelnamn är alltså i stor utsträckning regle-
rat genom detta en gång etablerade mönster. Man und-
viker i fortsättningen att ge pojkar dubbelnamn med två-
stavig förled och flickor dubbelnamn med tryckstarka 
stavelser intill varandra i sammansättningsfogen. Men det 
finns trots detta numera inte så få namn som är bildade 
mot detta mönster. De har blivit vanligare under dubbel-
namnens senare skede. Det är inte bara Gustav-Adolf, 
som ju intar en särställning, utan det är mans- och kvinno-
namn som Erik-Olof, Erik-Magnus, Arne-Christian, Maj-
Britt, Maj-Lis, Britt-Maj." Men dessa namn har fogat sig 
efter regeln: mansdubbelnamn har trycket på senare leden, 
kvinnodubbelnamn på förra leden. Man jan jämföra Maj-
Lis med ett av Pipping anfört Kurt-Rolf. Det semantiska 
segrar alltså över det fonologiska. Regeln mansdubbel-
namn har trycket på det senare namnet går före regeln 
tvåstavigt förstanamn har huvudtrycket, och regeln 
kvinnodubbelnamn har trycket på det första namnet går 
före regeln då de sammansatta namnens tryckstarka sia-
velser möts i sammansättningsfogen,  faller trycket på 
dubbelnamnets senare led. 

Bakom denna skillnad mellan mans- och kvinnodubbel-
namn ligger säkert det förhållandet, att Karl och Anna, 
såsom utomordentligt vanliga svenska namn, tidigt har 
kommit att dominera i dubbelnamnens förleder. De båda 
namnen i rubriken till denna artikel är alltså goda repre-
sentanter för svenska dubbelnamn. Men de är inte valda 
bara därför. 

13  Namnen härrör dels ur Gudrun Österlunds och Rolf Pippings 
ovan citerade arbeten, dels ur min egen bekantskapskrets. 

84 



2 Kor. 8:13 i Gustav Vasas Bibel 

Av Bertil Molde 

1 Gustav Vasas bibel lyder 2 Kor. 8: 13 på följande sätt: 
Jcke skeer thetta j then mening, at andre skola haft  ua 
noogh, och j trång, vthan at thet skal gå lijka til. Alla 
utgåvor av Luthers översättning av Nya testamentet (inki. 
de olika helbiblarna, liksom den lågtyska bibeln 1533-34) 
har här samma text, nämligen: Nicht geschicht das der 
meinung, Das die andern ruge haben, vnd jr träbsal, son-
dern das es gleich sey. (Här återgivet efter Wittenberg-
bibeln 1545.) 

Den svenska översättningens beroende av Luthers text 
är på detta ställe uppenbart. Dock finns det en påfallande 
skillnad. GVB har "andre skole baffua noogh" som mot-
svarighet till Luthers "die andern ruge haben", dvs. 
Luthers ruge motsvaras av noogh i GVB. Detta noogh 
innebär inte bara en avvikelse från Luthers text, utan det 
har satts in i GVB, som ersättning för lijsa i Nya testa-
mentet 1526. (NT 1526 har i övrigt samma text som GVB 
på detta ställe.) Vad kan ha legat bakom denna ändring 
i GVB? Det kan inte vara någon latinsk bibeltext. Vulgata 
har: non enim ut aliis sit remissio, vobis autem tribulatio, 
sed ex aequilitate, medan stället hos Erasmus lyder: Non 
enim, ut alijs relaxatio sit, uobis autem angustia, sed ut ex 
a?quabilitate. Vulgatas remissio eller Erasmus relaxatio 
kan knappast ha föranlett översättarna att ändra lijsa i 
NT 1526 till noogh i GVB. (Det vore f.ö. nästan upp-
seendeväckande om man här i GVB hade frångått både 
NT 1526 och Luther till förmån för en latinsk text.) Det 
kan också nämnas att den grekiska grundtexten här an- 
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vänder ordet ävrrn;, "lättnad" (jfr 1917 års översättning: 
hava lättnad resp. lida nöd). 

Orsaken till den ändring av texten i NT 1526 som skett 
i detta fall i GVB torde alltså icke stå att finna i någon av 
de andra bibeltexter som har kunnat användas av dem 
som hade ansvaret för texten i GVB. En förklaring måste 
i stället sökas i själva den i GVB föreliggande texten. 

Två förklaringsmöjligheter synes erbjuda sig. Den första 
och på sitt sätt enklaste är att GVB:s redaktörer har fäst 
sig vid motsatsen lijsa och trång i NT 1526 och utan att 
kontrollera med andra versioner har tolkat trång som lik-
tydigt med "brist" o.d. och därför funnit noogh ge bättre 
kontrastverkan än lijsa. Ordet trång synes förekomma 
endast på detta ställe i NT 1526 (och i GVB:s version av 
NT). Däremot finns ett delvis parallellt fall i 2 Kor. 4: 8 i 
både NT 1526 och GVB, där Luthers haben träbsal åter-
ges med warde trengde (1526: trenghde). Annars var 
substantivet trång inte ovanligt i 1500-talets svenska. 1 
Dahigrens glossarium finns exempel på detta ord i be-
tydelsen "trängsel" från Olaus Petris postilla och krönika, 
i betydelsen "trånghet, trångt rum" från Psaimboken 1572 
och i betydelsen "trångmål, nöd, brist" (hos Dahlgren är 
dessa betydelser sammanförda till ett moment) från Gustav 
Vasas registratur, från Olaus Petri (Sakr. 31 b), 2 Kor. 
8: 13, Laurentius Petris krönika ("stad uthi stoor trång 
och brist på fetalie") m.fl. 1 fornsvenskan synes ordet 
enligt Söderwalls ordbok inte ha varit särskilt vanligt i 
betydelsen "brist" 	där finns blott ett exempel på denna 
betydelse - medan det finns gott om exempel på ordet 
i betydelserna "trängsel" och "trångmål, betryck, veder-
möda". Översättarna av NT 1526 synes dock ha använt 
trång i betydelsen "trångmål, betryck, vedermöda", och 
att denna betydelse bör ha varit välkänd för reformations-
männen torde vara självklart. Detta hindrar inte att också 
betydelsen "brist" kan ha varit fullt aktuell för dem (här 
bortser jag från de många fall där det inte torde vara 



möjligt att avgöra om ordet har använts i den ena eller 
andra här diskuterade huvudbetydelsen; jfr citatet från 
Laurentius Petri ovan). Under alla förhållanden synes det 
vara tydligt att någon av dem som hade ansvaret för texten 
i GVB har uppfattat trång på detta ställe som betydande 
"brist" o.d., och det är det som har gjort att lijsa har 
bytts ut mot noogh. 

Det finns emellertid en annan, delvis sammanfallande 
förklaringsmöjlighet. Denna andra möjlighet är att lijsa i 
NT 1526 först (av bearbetaren) har bytts ut mot ordet ro, 
men med stavningen roogh. Substantivet lijsa förekommer 
på ytterligare ett ställe i NT 1526, nämligen i Apg. 24: 23, 
där Luther har ruge och GVB har ändrat till roo. Luthers 
ruge översätts annars alltid med roo eller roligheet i NT 
1526 och därefter i GVB (roo: Matt. 11: 29, 2 Kor. 2: 13, 
7: 5, Upp. 4: 8, 14: 11; roligheet 2 Tess. 1: 7, blott i GVB, 
NT 1526 har färlosning, Hebr. 3: 11, 18; 4: 1, 3, 3, 5, 8, 9, 
10, 11). Man borde därför ha anledning att vänta sig att 
det stod roo (möjligen roligheet) också i 2 Kor. 8: 13 i GVB. 

Om man emellertid tänker sig möjligheten av att det i 
den första versionen av texten i GVB här har stått roogh, 
är en svårighet ur världen 	den som rör den interna 
konkordansen i NT på svenska. Men är formen roogh 
sannolik vid denna tid? SAOB har inte någon form på 
utljudande g belagd från 1500-talet; det enda belägget 
från äldre tid är en skrivning rugh från 1625, vartill kom-
mer den dialektala sammansättningsformen rogdocka, lit-
terärt styrkt först 1900. Däremot är, naturligt nog, verb-
formen roga styrkt ända sedan 1500-talet enligt SAOB (c. 
1585), medan formen orogha förekommer redan i forn-
svenskan (Bir. 1: 252, jfr Söderwalls ordbok). Former som 
roga, orogha är ju exempel på den välkända regeln om in-
skott av konsonantiskt u som via frikativt g blir till g-ljud 
(se t.ex. Wessén, Svensk språkhistoria 1, § 56). Men man 
väntar sig inte ett sådant g i slutijud, endast i inljud före 
trycksvagt a eller i (e). Det finns dock en del (men betyd- 

87 



ligt yngre) exempel på att substantiv har försetts med ett 
"falskt" slutljudande g, t.ex. de folkliga formerna blog 
och snög (där g-t dock delvis kan förklaras som kvar-
stående från bestämda formerna blogen, snögen). En 
annan ordgrupp är emellertid av intresse i detta samman-
hang, och det är preteritumformer som fornsvenskans slo, 
do, lo och också la och sa, dvs. nusvenskans slog, dog, log 
respektive låg, såg. 1 dessa (och några andra) singulara 
preteritumformer har det slutljudande g-t kommit in 
genom påverkan från motsvarande pluralformer (där g-
ljudet, äldst frikativt g, ju är gammalt). De gamla singular-
formerna på vokal börjar vid sin sida få former på g mot 
slutet av medeltiden (i fornsvenskan saknas dock enligt 
Söderwall formen dog). 1 reformationstidens bibelspråk 
används både g-former och former utan g, t.ex. loogh 
1 Mos. 17: 17 i GVB, sågh Joh. 1: 48 i NT 1526 och GVB, 
men doo 22: 27 i NT 1526 (i GVB dominerar den svaga 
preteritumformen dödde). Det bör dock nämnas att 
SAOB:s äldsta belägg på formen dog är så sent som från 
Bureus Sumlen. Men man torde kunna säga att serien log, 
slog, låg, såg jämte den äldre formen tog (och kanske 
också dog - former som doghe och dogho finns i refor-
mationstidens bibelspråk) redan var väl etablerade i språ-
ket under 1500-talets första hälft. Det är ju den verb-
serien som senare har ryckt med sig också formen stod 
i stora delar av landet och gett en talspråklig variantform 
stog. Man kan ännu under första hälften av 1500-talet ha 
haft ett språksystem där för många en växling rådde 
mellan former med och utan g i dessa verbformer, och 
det kan kanske också ha rått vissa skillnader mellan 
mångas talade och skrivna språk. Det kan inte anses ute-
slutet att också en form roogh skulle kunna ha använts, 
antingen i verkligt levande tal eller som en (kanske hyper-
korrekt) skriftform för ro. En form roogh skulle ju ha 
haft stöd både av de här diskuterade verbformerna (att 
rimmet med ord som slog, log och tog kan ha spelat in är 



inte otänkbart) och av verbet (o)rog(h)a; möjlign kunde 
man också tänka sig ett visst inflytande från Luthers ruge. 

Det finns en ordform roogh belagd, som i Dahlgrens 
glossarium har tolkats som ordet ro. Beläggstället åter-
finns i Laurentius Petris "Om kyrkio stadgar och cere-
monier" från 1566 (tryckt 1587), där det på p. 35 a står 
"(Till kyrkobruk, som kunna undvaras, höra) monghanda 
offerliws . . ., Liusestakar, Blossstakar, Liusakronor, Re-
quiem, thet the haffua plägat kalla Roogh, rundt om kring 
medh Liusapipor" (citerat efter SAOB R 2459). Det är 
detta belägg på formen Roogh som återges i Dahlgrens 
glossarium, dock endast avsnittet "Requiem, thet the 

(påfviske) haffua plägat kalla Roogh". När citatet kortas 
så kraftigt är det lätt att förstå att Roogh har uppfattats 
som identiskt med ro. Det rör sig emellertid om ett helt 
annat ord, det ord som i SAOB återfinns som ror, sbst.2  
(R 2459) och som (enligt SAOB) betyder "ett slags ställ-
ning med (bår)täcke 1. baldakin o.d. som placerades över 
likbår 1. likkista o.d." Detta ord är känt sedan medeltiden 
i flera olika former (ro, rod, roder, rot,  roi, roogh, rog). 
1 nysvenskan är belägget från Laurentius Petri det enda 
där en form på g används, men liknande former finns 
styrkta från fornsvenskan (se artikeln rogh i Söderwalls 
ordbok och artikeln rot i supplementet till denna ordbok). 
För etymologin till detta ord ror hänvisas till SAOB. 
Ordets skiftande former är emellertid av intresse. For-
merna på g stämmer till eftertanke, även om de kanske 
snarast bör tolkas som uppkomna ur böjda former (vndher 
roghe, a roghe Bil. 275, 288, se Söderwall 2: 263). Redan 
under medeltiden fanns dock oböjd form med utijudande 
g (Arb Kr 160: rog, GU C 20, s. 450: roogh). Men ändå 
är g-formerna i klar minoritet enligt hittills tillgängligt 
material. Varför skriver då Laurentius Petri Roogh? Det 
ligger onekligen nära till hands att tänka sig att han har 
associerat detta ord med substantivet ro (som det skett i 
Dahlgrens glossarium några sekler senare), vilket då natur- 



ligtvis skulle ha berott på att han har tolkat det som lik-
tydigt med latinets requiem (ack. av requies). 

Jag anser att detta belägg Roogh från Laurentius Petri 
kan stödja teorin att formen roogh skulle kunna ha an-
vänts för ordet ro under reformationstiden. 

Men om formen roogh förekom, så tyder allt på att den 
bör ha varit mycket ovanlig. Om den då skulle ha använts 
i manuskriptet till GVB och - enligt vad man kunde ha 
anledning att vänta sig - då som ersättning för ordet lijsci 
i 2 Kor. 8: 13 i NT 1526, så ligger det nära till hands att 
gissa att en som bearbetade manuskriptet eller en sättare 
har funnit formen roogh egendomlig och kanske svår-
förståelig. Vederbörande kan också ha ansett den vara 
direkt felaktig. Om denne vederbörande var en sättare 
eller korrektor, är det kanske inte alltför djärvt att tänka 
sig att han helt enkelt har läst igenom textstället (utan 
att kollationera mot andra bibelversioner) och då tyckt 
sig finna att roogh kunde tänkas vara ett rent fel för 
noogh. Och så har ordet noogh satts in i stället 	och 
texten har verkligen blivit felaktig (och felet traderades 
f.ö. vidare till Karl XII:s bibel). Det är väl också tänkbart 
att sättaren, även om det har stått roogh i manuskriptet, 
direkt har läst fel, satt in det för honom så välbekanta 
ordet noogh i stället för det med säkerhet ovanliga roogh. 
Det egendomliga är ju att såväl ro(ogh) som noogh ger god 
mening åt texten - även om det är bara ro(ogh) som upp-
fyller kravet på trohet gentemot källorna. 

Jag har här försökt ge två förklaringsmöjligheter till 
felet i 2 Kor. 8: 13 i GVB. Naturligtvis bör jag till sist 
välja mellan de båda. Den första förklaringen (dvs, att 
noogh avsiktligt har valts som kontrast till trcing) har 
enkelhetens behag. Men den andra, mera komplicerade 
förklaringen är den som tilltalar mig mest. Huvudanled-
ningen till det är att den påfallande avvikelsen från såväl 
NT 1526 som Luther och latinska och grekiska texter får 
en psykologiskt rimlig förklaring. 
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Vila vid denna källa 

Några tolkningsproblem 

Av Lennart Moberg 

Fredmans epistel nr 82 "Vila vid denna källa" hör till de 
mest kända epistlarna. Den är också en av de mest svår-
tolkade. Tolkningsproblem möter på alla nivåer, från 
språkliga och sakliga detaljer till episteln som helhet. 

Senast har epistel 82 tagits upp till grundlig analys av 
Gun Widmark i den omfångsrika uppsatsen "Vila vid 
denna källa - en fredmansk pastoral" (1969).' Widmark 
tar fasta på genrebeteckningen "pastoral" och ställer som 
sin huvuduppgift att studera Bellmans poetiska teknik, då 
han formar en pastoral epistel. Stilläget i epistel 82 visar 
sig vara långt mindre enhetligt än man tänkt sig. Som 
vanligt blandar Bellman litterärt och vardagligt, högt och 
lågt. Men tekniken är mer raffinerad än någonsin. Där 
finns inslag av konventionellt höglitterär pastoral, elegant 
berättande conte, fränt realistisk fredmansk burlesk och 
i slutstrofen - ett slags pastoral opera. Allestädes när-
varande är parodin. Den är själva ränningen i den sti-
listiska väven. Bellman "leker med de flesta av tidens 
stilar men gör det så elegant att det är begripligt om han 
har tagits på alltför stort allvar" (a.a. s. 335). Den stilis-
tiska analysen leder till en delvis ny helhetsuppfattning av 
epistel 82. Grundtonen i avskedsepisteln är enligt Wid-
mark icke idyll och vemod. Syftet har i första hand varit 
att roa. "Episteldiktningen behåller sin särart in i det 
sista." 

1: Nordisk tidskrift, utgiven av Letterstedtska föreningen. Ny 
serie. Arg. 45, 1969, s. 304-337. 
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Efterföljande rader har tillkommit som marginalanteck-
ningar till Gun Widmarks i mitt tycke mästerliga studie 
över epistel 82. 1 allt väsentligt finner jag hennes fram-
ställning övertygande. När det gäller tolkningen av en-
skilda textställen skulle jag dock på några punkter vilja 
fortsätta diskussionen. 

Strof 1 
Klang hvad Buteljer, Ulla! 
1 våra Korgar öfverstfulla, 
Tömda i gräset rulla, 
Och känn hvad ångan dunstar fin, 

Enligt Gun Widmark kräver "en strikt formell analys" 
av de tre första raderna, att "Klang (="Skål!") hvad 
Buteljer, Ulla!" förs ihop med "Tömda i gräset rulla" och 
att "1 våra Korgar öfverstfulla" ses som ett inskott, syf-
tande på buteljerna (a.a. s. 312). Widmark fortsätter: 
"öfverstfulla kan inte gärna stå som attribut till korgar 
eftersom buteljerna inte på en gång kan befinna sig i 
överfulla korgar och ligga tömda i gräset. Vad Fredman 
vill påpeka torde vara att buteljerna var "öfverstfulla" i 
korgarna - vilket väl får uppfattas som en skämtsam 
överdrift - men nu ligger tömda i gräset." 

Det förefaller som om Risberg varit inne på liknande 
tankegångar, då han i jubileumsupplagan av epistlarna 
(1939) stryker kommatecknet efter "överstf ulla" och över-
sätter det sistnämnda ordet med "bräddfulla" (s. 283).2  1 
övrigt har jag inte i epistelkommentarerna funnit några 
uttalanden som klart anger hur man uppfattat samman-
hanget. Det är Gun Widmarks förtjänst att ha fäst upp- 

2  Hörnström—Källquist, Svensk antologi för gymnasiestudier 1 
(1955), s. 57, följer på denna punkt Risberg. 
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märksamheten på ett tolkningsproblem, som man hittills 
gått stillatigande förbi. 

Widmark framhåller själv att man med hennes tolkning 
"måste knyta ihop raderna på ett rätt onaturligt sätt", 
men hon finner detta nödvändigt för att texten skall få 
någon mening. Den lite tillkrånglade meningsbildningen 
utgör väl i och för sig inte något allvarligare hinder för 
tolkningen. Början på strof 3 har en likartad struktur: 
"Himmel! hvad denna Runden, / Af friska Löfträn sam-
manbunden, / Vidgar en plan i Lunden, / Med strödda 
gångar och behag." Men denna strof har i det hela en 
mer höglitterär och skriftspråklig prägel än den första, 
både i ordval och syntax. Min egen tveksamhet inför tolk-
ningen gäller i första hand innehållet. Den Fredman-
Bellman tillskrivna anmärkningen om de "öfverstfulla" 
buteljerna må uppfattas som en skämtsam överdrift 	är 
ändå inte skämtet lite för ansträngt och långsökt för att 
komma från det hållet? 

Nu finns det ju - som säkerligen mången läsare av 
epistel 82 insett - en möjlighet till "strikt formell analys" 
av de aktuella raderna, som tillfredsställer alla rimliga 
krav på enkelhet och naturlighet i syntax och innebörd. 
Den innebär, att raderna knyts ihop två och två. "Klang 
hvad Buteljer, Ulla! / 1 våra Korgar öfverstfulla" bildar 
en syntaktisk enhet, en utropssats utan predikat: "Klang 
(Skål), Ulla, vad (vilken massa) buteljer (vi har) i våra 
överfulla korgar!" Öfverst fulla blir då det naturliga attri-
butet till korgar. "Tömda i gräset rulla" uppfattar jag som 
en självständig sats med tömda (underförstått: buteljer) 
som subjekt. Det går alltså sats- och meningsgräns efter 
"öfverstfulla". 1 Fredmans blickfång ligger dels buteljerna 
i de ännu överfulla korgarna, dels de urdruckna flaskor 
som rullar omkring i gräset. 

Traditionellt grammatikalisk interpunktion hade krävt 
utropstecken (eller punkt) efter "öfverstfulla". Nu är 
emellertid originalupplagans interpunktion allt annat än 
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grammatikalisk.3  Framför allt användes kommatecknet 
mycket godtyckligt. Ofta står komma, där man skulle 
vänta sig punkt eller annat större skiljetecken, så t.ex. på 
ett annat ställe i det här aktuella partiet av epistel 82: 
"Och känn hvad ångan dunstar fin, / Ditt middags Vin / 
Sku vi ur krusen hälla". Vi skulle sätta punkt efter "fin". 

När Fredman ropar ut sitt "Klang, Ulla", så är det 
närmast med en sidoblick på de buteljer som ännu finns 
kvar i de överfulla korgarna. Man är väl rustad för fort-
satt backanal, och de urdruckna buteljer som rullar om-
kring i gräset - i och för sig ingen stimulerande syn för 
Fredman - förmår inte grumla feststämningen. 

Strof 3 
Ljufligt där löfven susa, 
1 svarta hvirflar grå och ljusa, 
Träden en skugga krusa, 
Inunder skyars fläkt och drag. 

Också här är problemet i första hand syntaktiskt. Närmast 
uppställer sig frågan, om 1 svarta hvirflar  grå och ljusa 
skall anknytas till den föregående raden eller till de båda 
efterföljande. Originalupplagans interpunktion lämnar oss 
som ofta i sticket. Hur man än analyserar de fyra raderna 
grammatiskt, framstår åtminstone kommat efter "krusa" 
som omotiverat. Vi får också - i analogi med en mängd 
andra fall - tänka oss möjligheten av punkt, där utgåvan 
har komma. 

1 sina Textkritiska studier till Fredmans epistlar (1938), 
s. 144 f., stryker Risberg kommat efter krusa och "för 

Risberg avger om originalupplagans interpunktion det hårda men 
inte helt oförtjänta omdömet, att den "är så vanvårdad att man 
knappast kan tro att en bildad person haft med den att göra" 
(Fredmans epistlar. Text och tydning, s. 49). 

Nordiska texter och undersökningar, 12. 
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tydlighetens skull" också efter ljusa. Härigenom avskiljes 
"Ljufligt där löfven susa" som en självständig sats och 
"1 svarta hvirflar grå och ljusa" blir inledningen till den 
andra huvudsatsen.5  "Meningen är ju", skriver Risberg, 
"att ljusspelet på sanden i gångarna vid lövens fläktande 
i träden däromkring ter sig som svarta, grå och ljusa 
fläckar, vilka ständigt skifta plats eller liksom "virvla" om, 
en mästerlig impressionistisk iakttagelse." 

Risberg ändrade emellertid snart uppfattning. 1 jubi-
leumsupplagan av epistlarna (1939) återger han de här 
aktuella raderna med annan interpunktion: 

Ljuvligt där löven susa 
i svarta virvlar, grå och ljusa, 
träden en skugga krusa 
inunder skyars fläkt och drag. 

Här delas sålunda texten upp i två symmetriska satser. 
Den första, Ljuvligt - ljusa, förses med följande kom-
mentar: "Bladens olika ljusstyrka, då de underifrån ses 
fläkta i olika dagrar." Risberg tänker sig alltså nu, att de 
svarta, grå och ljusa "virviarna" beskriver rörelsen och 
färgspelet i lövverket, sett underifrån. 

Också Lars Huldén vill hålla samman raderna ett och 
två. "Virviarna" med tillhörande färgadjektiv kan minst 
lika väl avse rörelserna och färgspelet i själva lövverket, 
underifrån sett, som skuggspelet på marken eller sand-
gångarna, framhåller han i polemik mot Risberg, vars 
senare uttolkning han tydligen förbisett.7  Huldén ger föl-
jande prosaomskrivning av de fyra raderna: "Lövet susar 

Samma interpunktion har Samlade skrifter af Carl Michael Bell-
man, utgifna af J. G. Carlén, 1 (1861), s. 322, och Sveriges 
national-litteratur 1500-1920, bd 4 (utg. av Nils Erdmann), s. 118. 
° Med samma interpunktion återges texten i Hörnström—Källquists 
och Tideström—Tarschys' gymnasieantologier. 

Lars Huldén, Ordstudier i Fredmans epistlar (SNF 54, 1963), 
s. 114 f. Jfr Huldéns utgåva av Fredmans epistlar (1964), s. 339. 
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ljuvligt i ett virvlande spel av svarta, giå och ljusa fläckar; 
träden krusar (på detta sätt) ut en skugga [på marken]s 

'Inunder skyars fläkt och drag'." 
Larsson—Hellquist, Ordbok till Fredmans epistlar (1967) 

tycks dela upp den här aktuella episteltexten på samma 
sätt som Huldén och Risberg (i jubileumsupplagan). Ra-
derna "Ljufligt där löfven susa, / 1 svarta hvirflar grå och 
ljusa" förser ordboken (art. grå) med följande kommentar: 
"om de rörliga skuggorna från löven än i hel- än i halv-
skugga, varvid de solbelysta fläckarna också ändrar plats." 
Det förefaller som om ordboken härmed åsyftar ljus- och 
skuggspelet på marken. Ordalagen ansluter sig i alla 
händelser nära till Risbergs utläggning i Textkritiska stu-
dier (se ovan). Men som både Risberg och Huldén insett, 
kan en tolkning i enlighet med Risbergs första förslag inte 
upprätthållas, om raderna föres samman så som ordboken 
gor.° 

Gun Widmark finner det osäkert, hur de fyra raderna 
skall föras ihop. Med någon tvekan följer hon Risberg, 
dvs, dennes senare tolkning, Huldén och epistelordboken 
och för samman de båda första raderna. 

Om man knyter "1 svarta hvirflar grå och ljusa" till 
föregående rad, uppstår emellertid, menar Widmark, ett 
nytt satssyntaktiskt problem. Är den första radens där 
demonstrativt eller relativt? Widmark föredrar att upp-
fatta det som relativt. Ett relativt där framhäver, att "det 
rör sig om två företeelser som uppträder parallellt och 
inte efter varandra: samtidigt med att löven susar krusas 
också trädens skugga" (a.a. s. 324). Resultatet blir emel-
lertid, som Widmark själv påpekar, en invecklad och 
svåröverskådlig meningsbyggnad. Det spetsställda och be-
tonade ljufligt  skiljes av den mellanliggande bisatsen från 

8  Förtydligande tillägg av L.M. 
° Epistelordbokens kommentar till de båda raderna är över huvud 
taget oklar. Hvirflar antas t.ex. beteckna "lätta luftdrag", en be-
tydelse som är svår att passa in i sammanhanget. 
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den efterställda huvudsatsen och dess predikat krusa, dit 
det formellt skulle höra. Framför allt frågar man sig: Kan 
Bellman ha tänkt och skrivit, att träden krusar en skugga 
ljuvligt? Både syntaktiskt och semantiskt hör "Ljufligt" 
naturligt samman med "löfven susa" (jfr "Flöjterna Ijuf-
ligt susa" ep. 29). 1 uttrycket Ljufligt där löfven  susa 
är adv. där utan tvivel demonstrativt. Därav följer att hela 
uttrycket utgör en huvudsats eller första delen av en sådan. 

De fyra raderna innehåller tydligen två huvudsatser. 
Problemet är var satsgränsen går. Tvä möjligheter finns: 
efter susa eller efter ljusa. Vi har alltså kommit tillbaka 
till den grundläggande syntaktiska frågan, vart raden 
1 svarta hvirflar  grd och ljusa skall föras. Lösningen av 
det problemet har vissa konsekvenser för tolkningen av 
de fyra raderna; jfr Risbergs båda tolkningsförslag. 

När Huldén för ihop raderna ett och två, sker det bl.a. 
med stöd av musiken: melodin tyder på att det är dessa 
rader som främst skall hållas samman (a.a. s. 114). Huldén 
utvecklar inte denna synpunkt närmare. Widmark invän-
der, att argumentet inte är absolut bindande. "Det är inte 
att vänta att Bellman överallt skall ha lyckats uppnå 
perfekt samordning mellan text och musik" (a.a. s. 323). 
Hon hänvisar till de välkända raderna i epistel 39 "Mol-
nen simma, / Qualm och dimma / Bådar solens bleka 
strimma". Här "antyder musiken en symmetri mellan 
rad ett och två. Textanalysen visar däremot otvetydigt att 
det går en satsgräns efter första raden, däremot inte efter 
andra. Texten kommer alltså att sakna den symmetri i 
innehållet som melodin framsuggererar och som Bellman 
i epistelns övriga strofer iakttar." 

Widmark berör här något mycket centralt i Bellmans 
konst: diktarens sätt att smälta samman poesi och musik 
till en enhet. Ämnet är stort och krävande, och det kan i 
detta sammanhang inte bli fråga om mer än några an-
språkslösa iakttagelser och synpunkter i anslutning till 
Widmarks uttalanden. 
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Om jag förstår Widmark rätt, menar hon att en perfekt 
samordning mellan text och musik i epistel 39 hade krävt 
att raden "Qualm och dimma" varit satsformad eftersom 
den korresponderande raden "Molnen simma" är det, dvs. 
den musikaliska symmetrin mellan småfraserna - de är 
identiska 	borde motsvaras av syntaktisk symmetri i 
texten. Hon antyder att detta krav 	ett strängt krav - 
tillgodoses i episteins övriga strofer. Så förhåller det sig 
emellertid inte. 

Den musikaliska fras, som fyller raderna "Molnen 
simma, / Qualm och dimma / Bådar solens bleka strim-
rna", förekommer åtta gånger i epistel 39, två gånger i 
varje strof. 1 minst halva antalet fall har texten samma 
meningsstruktur som i citatet ovan, dvs. satsgräns efter 
första raden, versbindning mellan andra och tredje: 
"Orren spelar, / Tömmar, selar, / Bonden åt sin fåle 
delar" (strof 1); "Pipan blossar, / Gubben trossar / Byg-
dens kämpar, barn och gossar" (strof 2); "Solen sticker, / 
Gumman qvicker,° / Vaknar och ur stopet dricker" (strof 
2); "Såg jag maken! / Isterhakan;'1  / Hänger på den gamla 
draken" (strof 4). 

Redan i anslaget till epistel 39 möter musikalisk paral-
lellism: den första radens melodi upprepas i andra raden, 
och den tredje radens melodi upprepas i fjärde raden. 
"Storm och böljor tystna ren, / Himla-hvalfvets matta 
sken / Mer och mer försvagas, / Ren det börjar dagas". 
Med dessa fyra rader korresponderar "Vädren spela fritt 
och täckt, / Fönstren ristas vid hvar fläkt, / Lönn och 
aspar susa, / Kärr och källor brusa". 1 det senare fallet 
har den musikaliska symmetrin sin motsvarighet i sats-
syntaxen. Så inte i det första fallet. Här kombineras den 
första radens fullständiga sats med versbindning mellan 

Qvicker är säkerligen adjektiv. 
Läs Isterhaken. 1790 års upplaga har semikolon efter "Ister-

hakan", ett av de många exemplen på originalupplagans brist-
fälliga interpunktion. 



raderna två och tre. Liknande variation finner man på 
motsvarande ställen i de övriga stroferna. 

Vad vi hittills iakttagit i "Storm och böljor" torde vara 
normalt i epistlarna, liksom annorstädes, och kan knap-
past betecknas som mindre perfekt samordning mellan 
text och musik. 

Det finns emellertid i epistel 39 djärvare grepp att dra 
fram. Epistelns strofer är långa, 25 rader. 1 musiken kan 
man urskilja ett antal inbördes avgränsade, mer eller 
mindre självständiga partier, som upprepas på bestämda 
platser i strofen och som vi kan kalla "storfraser". En 
sådan storfras är "Molnen simma, / Qualm och dimma / 
Bådar solens bleka strimma". En annan: "Ren med yfvig 
lugg, / Torparn uti mjugg, / Efter tobaks-elden snokar". 
Texten följer i regel musiken på så sätt att gränsen mel-
lan två musikaliska storfraser inte åtskiljer nära samman-
hörande led i språk och innehåll. Ett par påfallande undan-
tag kan dock noteras (strof 3): "Skogen skymtar mörk 
och blå, / Berg och kullar prydda stå, / Med båd' Lamb 
och qvigor; / Bygdens barn och pigor // Gå och valla, / 
Le och tralla" och "Tuppen i byn, / Flaksar och gal; / 
All naturen börjar vakna II Til ny glans och prål, / Nya 
göromål".'2  1 det sista exemplet har musiken fjärdedels-
paus framför "Til"! 

Bellmans sätt att gestalta den musikalisk-poetiska en-
heten låter sig inte fångas i en formel. Det varierar från 
epistel till epistel. Som vi sett kan det också växla inom 
en och samma epistel. Man kan anta att en rad faktorer 
varit bestämmande: melodins struktur, innehållet, stäm-
ningsläget och - inte minst - det tänkta dramatiska 
framförandet. Den bellmanska infallsrikedomen har man 
alltid att räkna med. Den som vill utnyttja melodin för 
att lösa syntaktiska problem i texten bör gå fram med den 
största försiktighet. 

12  De dubbla strecken markerar här dels radgräns, dels gräns mel-
lan musikaliska "storfraser". 
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"Storm och böljor" betecknas i musikbilagan som 
menuett. Musikens ömsom lugnt värdiga, ömsom lekfullt 
dansande rytmer harmonierar med textens morgonskild-
ring i dess olika faser. Avskedsepisteins andante har 
genomgående en lugnare och jämnare puls, större enkelhet 
i rytm och melodi. Det förefaller rimligt, att detta har 
haft konsekvenser också för textens formella gestaltning. 

"Vila vid denna källa" består av sex fjortonradiga 
strofer. Varje strof är uppbyggd av fyra huvuddelar, musi-
kaliska "storf raser" (vi kan bortse från strofens sista rad, 
som både i musik och text utgör en lätt variation av den 
näst sista raden): r. 1-4, 5-8, 9-11, 12-13. Var och en 
av dessa storfraser motsvaras i texten av en avgränsad hel-
het, så episteln igenom. Överklivningar av den typ vi iakt-
tagit i epistel 39 förekommer inte. 

1 detta sammanhang kan vi koncentrera oss på de båda 
första, fyrradiga storfraserna. De är identiska, dvs. melo-
din i r. 1-4 upprepas i r. 5-8. Melodin är uppbyggd av 
två fyrtaktiga "småfraser", som är identiskt lika fram till 
avrundningen av melodin i slutet på andra frasen. De båda 
småfraserna sammanfaller med versraderna två och två. 
1 det hela stämmer textens prosodi och satssyntax med den 
musikaliska fraseringen. Det går m.a.o. satsgräns eller 
därmed likvärdig gräns efter de jämna raderna. Däremot 
förekommer ofta versbindning mellan de udda och jämna 
raderna, t.ex. "Rödt Vin med Pimpinella / Och en nyss 
skuten Beccasin"; "Klang hvad Buteljer, (Illa! / 1 våra 
Korgar öfverstfulla"; "Ändtlig i detta gröna, / Får du 
mitt sista afsked röna"; "Fredman ser i minuten / Sig tu 
Naturens skuld förbruten" osv. 

En av epistelns tolv fyrradingar avviker från mönstret. 
Det är början på strof 4: "Nymphen, se hvar hon klifver, / 
Och så beställsarn i sin ifver, / Än Ägg och än Oliver, / 
Uppå en rosig tallrik bär". Den andra raden hör syntak-
tiskt närmast samman med fortsättningen. Som attributiv 
satsförkortning intar den dock en relativt självständig 
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ställning. Jfr början på strof 3: "Himmel! hvad denna 
Runden, / Af friska Löfträn sammanbunden, / Vidgar en 
plan i Lunden, / Med strödda gångar och behag". Sats-
förkortningen i andra raden anknyter emellertid i detta 
fall klart till den föregående raden. 

Bellmans sätt att organisera text och musik i epistel 82 
synes - med tillbörlig reservation - tillåta den slutsatsen, 
att den tredje strofens andra fyrradsparti skall läsas så 
som Risberg och Huldén föreslagit, dvs, som två sym-
metriskt byggda huvudsatser. Med traditionell interpunk-
tion kan texten återges på följande sätt: 

Ljufligt där löfven susa 
i svarta hvirflar grå och ljusa. 
Träden en skugga krusa 
inunder skyars fläkt och drag. 

1 de fyra radernas raffinerade trädstudie trängs intrycken, 
men dispositionen är klar och överskådlig. 1 tur och ord-
ning registreras det ljuvliga suset i löven, skugg- och färg-
spelet i trädkronorna och samspelet mellan lövens "virv-
lar" och skuggornas krusningar på marken under "skyars 
fläkt och drag". 

Strof 5 
Blåsen J Musikanter, 
Vid Eols blåst från berg och branter; 
Sjungen små Kärleks-Panter, 
Bland gamla Mostrars kält och gnag. 
Syskon! en sup vid disken, 
Och pro secundo en på Fisken; 
Krögarn, den Basilisken, 
Summerar Taflan full i dag. 

Klang Du och Jag! 
Klang Ullas amaranther, 

Af alla slag! 
Blåsen J Musikanter, 
Och hvar och en sin kallsup tag. 
Hvar en sin kallsup tag. 
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Efter att ha fått vara med om en picknick ute i det fria 
(de fyra första stroferna) befinner sig läsaren plötsligt mitt 
uppe i vad som tycks vara en krogscen 	för att i slut- 
strofen (den sjätte) vara tillbaka "i detta gröna", där 
Fredmans "sista afsked" till Ulla äger rum. "Man känner 
sig överraskad att i en så lantlig omgivning med en gång 
befinna sig i närheten av en krog", framhåller Afzelius. 
Han kan emellertid meddela, att det fanns ett känt värds-
hus vid Fiskartorpet till vars omgivningar han lokaliserar 
episteln. Gun Widmark vill inte gärna acceptera tanken 
på miljöbyte. Omnämnandet av krögaren kan förstås utan 
att man behöver dra in den närbelägna krogen som bak-
grund. Widmark anser det med Breitholtz rimligt, att det 
är själva utflyktens mat och dryck som har skrivits upp 
på tavlan, dvs, tagits på kredit hos någon krögare. Ej 
heller utropet "Syskon! en sup vid disken" behöver eni. 
Widmark innebära, att sällskapet befinner sig på en krog. 
Uttrycket "en sup vid disken" hör visserligen primärt 
hemma i krogmiljö, men i det uppsluppna fredmanska 
sällskapet har en överföring av uttrycket från krogen till 
festen i det gröna legat nära till hands. "Också utropet 
"Krögarn, den Basilisken, summerar Taflan full i dag" 
kunde f.ö. uppfattas på samma sätt. Det förmedlar i så 
fall uteslutande glädjen över förplägnadens storlek i en för 
sällskapet lämpad bild" (a.a. s. 327 f.). 

Widmark löser på ett elegant sätt problemet med den 
i sammanhanget oväntade krogscenen och räddar därmed 
en viss enhetlighet åt miljö och händelseförlopp. Hon 
underförstår tydligen att den i de fyra första strof erna 
skildrade picknicken inte är en frukost på tu man hand, 
som man på sina håll antagit, utan att sällskapet från 
början består av flera personer (jfr Widmark a.a. s. 305). 
Det går nog att i texten hämta stöd för en sådan upp- 

' 1: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 2, 1:a upp!. (1956), s. 
286; 2:a upp!. (1966), s. 289. 
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fattning. Redan i första strofen utropar Fredman: "Hör 
våra Valdthorns klang Cousine." Det fredmanska sällska-
pet är med, men till en början bara i periferin, som bak-
grund och ackompanjemang. 1 den breda skildringen av 
Ulla under utövande av sina värdinneplikter (strof 4) heter 
det, att hon "svettas i et kärt besvär", vilket väl får tas 
som en antydan om att hon har flera gäster att betjäna. 

De gnatiga gamla "mostrarna" har inte utan skäl be-
tecknats som ett "underligt inslag i den glada och triv-
samma picknicken" (Martin Ivarsson i Nysv. Studier 20, 
1940, s. 25). "Mostrarna är naturligtvis sladdertanter, som 
sedan de själva är ur leken missunnar de unga damerna 
deras fria liv", fastslår Afzelius.1  Enligt epistelordboken 
är moster här liktydigt med "gammal käring", och det är 
också Widmarks mening (s. 328). Hon polemiserar mot 
Huldén som tänker sig att mostrarna snarast är krog-
madammer (SNF 54, s. 106). "En så speciell användning 
av ordet moster har man emellertid inte skäl att förut-
sätta", heter det hos Widmark, varvid hon råkar förbise, 
att denna användning av ordet faktiskt är den enda säkert 
belagda i epistlarna, nämligen i ep. 47 ("Mosters Brunte 
på Wismar"), den ena av ordets båda förekomster. Om 
man föreställer sig krogscenen som en lek i det överför-
friskade sällskapet - deltagarna kan tänkas kreera olika 
roller i den tänkta krogmiljön - ter sig krogmadammer 
naturligare i sammanhanget än gamla käringar i största 
allmänhet. Som medspelare uppträder bl.a. krögaren, som 
"summerar Taflan full i dag". Vi behöver inte gå tillbaka 
till förberedelserna för festen för att motivera hans när-
varo. Bellman är ju i utpräglad grad en nuets, det inne-
varande ögonblickets diktare. Det är han också här. 

Kring Bellman, red, av L.-G. Eriksson, s. 73. 
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Strof 6 
Sista strofen betraktar Widmark som en fristående epilog 
till pastoralen. Träffande karakteriserar hon den som "ett 
stycke litterär teater" (a.a. s. 330). Inflytandet från den 
sceniska konsten, närmast operan, är särskilt påtagligt i de 
rader där "hjertats Gud", dvs. Kärleksguden, stiger ner 
och överräcker en vinlövskrans åt "Fröjas ätt", represen-
terad av Ulla Winblad. Något mera svävande uttalar sig 
Widmark om det närmaste föregående partiet: 

Fredman ser i minuten 
Sig Iii Naturens skuld förbruten, 
Clotho ren ur Surtouten, 
Afklipt en knapp vid Charons bud. 

Innebörden är klar: Fredman inser genast att han skall 
dö, sedan ödesgudinnan klippt en knapp ur hans syrtut 
"vid Charons bud".' Widmark frågar sig om inte "en 
ödesgudinnas sax som klipper i ett så vardagligt plagg som 
en syrtut" bör ha verkat komiskt för en 1700-talsmän-
niska. Det vågar man nog anta. Inte mindre gäller det 
om knappen som ersättning för den obol den fattige 
Fredman har att erlägga för färden över dödsfioden. Hela 
scenen är parodisk, och som Widmark påpekar är det lätt 
att lägga in lite dramatiskt agerande i den. Den kan - 
menar jag 	ses som ett utslag av samma leklynne som 
sällskapet utvecklar i krogscenen. Sista strofen står inte 
så isolerad från det föregående som det kan synas. Sam-
bandet är så till vida obrutet som leken i det gröna fort-
sätter, fast nu under andra former och mot en mörkare 
bakgrund. 

15 Det sistnämnda uttrycket betyder inte "på Charons befallning" 
utan "när Charon kallar". Epistelordbokens kommentar är här 
något oklar. Uttrycket diskuteras ingående av Huldén i SNF 54, 
s. 148. 
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Fredmans oormodade avsked 
Epistel 82 är inte bara Fredmans "sista afsked", den är 
också hans "Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla 
Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna", som 
underrubriken till episteln lyder. 

Varför betecknas avskedet i epistel 82 som oförmodat? 
Den förste som på allvar ställt frågan är Huldén.-  Enligt 
Huldén står svaret att hämta i den andra strofen. Svalan 
som flyger lågt, skatan som skrattar och kaffekitteln som 
sjuder känner Huldén igen från folkliga föreställningar 
om varsel om olyckor och död. Och Fredman har kunnat 
tyda tecknen, menar Huldén. Afzelius ställer sig helt av-
visande till Huldéns tolkning av andra strofen och för-
klarar epistelrubrikens "oförmodade" på ett helt annat 
sätt: Bellman hade ursprungligen räknat med en samling 
på hundra epistlar, men antalet hade "oförmodat" kom-
mit att stanna vid åttiotvå (Nordisk tidskr. 1965, s. 94). 
Afzelius' förklaring tas upp av epistelordboken (s. 160 f.). 
Gun Widmark invänder att man inte väntar sig "att i 
just denna direkt för trycket utformade epistel finna 
några för allmänheten obegripliga understuckna allusio-
ner". Häri kan man instämma. Widmark tar fasta på att 
Fredmans avsked i epistel 82 är det sista av flera. Redan 
i epistlarna 24 och 27 känner Fredman döden nalkas, och 
nr 79 "Charon i luren tutar" rubriceras direkt som av-
skedsepistel. "Den publik som var väl insatt i Fredmans 
värld - och dit hörde ju också den läsare som läst 
igenom epistelsamlingen - kunde alltså uppfatta det som 
tämligen oförmodat att han nu på allvar lämnade scenen 
- van som man var vid att han raskt återvände från 
dödsbädden till krogen" (a.a. s. 331). Men inte heller 
Widmarks förklaring går väl helt fri från invändningar. 
Läsaren måste ha gjort sig grundligt förtrogen med epistel-
samlingen för att ha någon möjlighet att uppfatta den 

16  SNF 54, s. 91ff. 
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lilla kvickhet Widmark vill läsa in i rubriken till epistel 
82. Är f.ö. of örmodad ett ord som spontant inställer sig 
under de av Widmark angivna förutsättningarna? 

Epistelrubrikerna, både de kortfattade och de mera 
utförliga, anknyter genomgående enkelt och naturligt till 
innehållet i episteln det gäller. Rubriken belyser texten 
och omvänt. Man behöver aldrig gå utanför episteln för 
att söka förklaringen till rubriken. Sambandet mellan text 
och rubrik förefaller mig enkelt och naturligt också i 
epistel 82. Det finns i denna "avskedsepistel" inte den 
minsta antydan om att Fredman skall dö förrän i slut-
strofen. Annorlunda ligger det till i den andra "avskeds-
episteln", nr 79, där Fredmans förestående bortgång be-
härskar hela episteln, från den första raden till den sista. 
För läsaren av epistel 82 kommer den slutliga upplös-
ningen helt oväntat. Inte ens Fredman själv verkar för-
beredd: 

Fredman ser i minuten 
Sig til Naturens skuld förbruten 

Fredmans insikt om att han skall dö kommer i minuten 
'i samma stund, på stunden, ögonblickligen'.'7  

Mot bakgrunden av epistelns komposition förefaller 
Bellmans rubricering av slutepisteln som Fredmans oför-
modade avsked helt adekvat. 

11 Jfr epistel 26: "Därpå så i minuten, / Fick jag et slag på truten". 
Se vidare epistelordboken och SAOB: M 1050. 
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Avledningar med förstavelserna be- och för-
i svenskan. Med synpunkter på avledningars 
behandling i en generativ grammatik 

Av Claes-Christian Elert 

1. Inledning 
Avledningar med förstavelserna be- och det trycksvaga 
för- i svenskan bildar ett omfattande ordbildningssystem 
med partiella syntaktiska och semantiska regelbunden-
heter samt en viss, men starkt begränsad produktivitet. 
Beskrivningen av ordbildningen med dessa prefix erbjuder 
ett konkret exempel på det slags problem som möter vid 
behandlingen av avledningar. Med utgångspunkt från 
iakttagelser av avledningar med be- och för- diskuteras 
vidare i denna uppsats avledningarnas plats och behand-
ling i en generativ grammatik. 

Det utmärkande för förstavelserna be- och för- är att 
de är trycksvaga och kombineras huvudsakligen med 
stamelement som förekommer i språket som självständiga 
ord av inhemskt ursprung. De skiljer sig därigenom från 
andra avledningsprefix i svenskan. Andra förstavelser 
som förekommer tillsammans med stammar av inhemskt 
ursprung, t.ex. an-, bi-, er-, o-, und-, van- m.fl., har näm-
ligen så gott som alltid tryckstyrka. De förstavelser som 
förutom be- och för- är trycksvaga, är samtliga av latinskt, 
romanskt eller grekiskt ursprung, och kombineras så gott 
som alltid med stammar av samma upprinnelse, t.ex. pre-
(-fekt, -miss), re- (-miss, -tur). Avledningen har inte skett 
i svenskan utan orden har inlånats som färdiga enheter. 
När pref ix av latinskt, romanskt eller grekiskt ursprung 
kombineras med stamelement av inhemskt ursprung, får 
de tryckstyrka, t.ex. i antikristen, pseudohändelse m.f 1. 
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2. Fonologiska synpunkter 
En egenskap som kännetecknar avledningar med de tryck-
svaga förstavelserna be- och för- i de flesta varianter i 
svenska, är att orden får akut tonaccent. 1 talspråk under-
går ord som är bildade med förstavelserna be- och för-
ofta reduktioner. Vokalen i förstavelsen be- reduceras i 
snabbt tal, något som är särskilt märkbart framför efter-
led som börjar med en konsonant som enligt svenskans 
fonotaktiska regler kan följa direkt efter /b/ i initial 
ställning, dvs. /j/, /1/ och /r/. Ex.: ['bjcl:pli] behjälplig, 
['bly:snhj] belysning och [bro :r] beror. Ordens akuta 
accent tjänar som en ledtråd för den hörande att identi-
fiera [b] som en form av förstavelsen be-. Tonaccenten 
har alltså här en av sina många sekundära funktioner i 
svenskan. Man kan jämföra uttalen [>(bru:sande]  bru-
sande och ['bru :sande] berusande. En total reduktion av 
/e/ förekommer också före vokal och /h/, särskilt i ord 
som förekommer i trycksvag position i satsen, t.ex. ['bø:va] 
behöva, använt som modalt hjälpverb, t.ex. [bøva x vcn:ta] 
att behöva vänta. Också för- reduceras till [f] och [fl, 
särskilt före konsonant, t.ex. [fo'k1a:ra] förklara, ['fr1e:ka] 
eller ['fne:ka] förneka. Vokalen i förstavelsen kan redu-
ceras framför stamelement som börjar med vokal, t.ex. 
['frak:ta] förakta (jfr [><frak:ta] frakta). 

1 de varianter av svenska där man upprätthåller skill-
naden mellan kort e och kort ä, har be- e-vokal i de ställ-
ningar i vilka ord, som har annan morfemuppbyggnad, 
har Id. Man skiljer där exempelvis i uttalet vokalerna i 
de första stavelserna i orden bestal [be-] (av bestjäla) och 
vestal [yes-] (Lyttkens & Wulff 1921, 32ff. o. 434). 

Ord som bildas med de trycksvaga förstavelserna be-
och för- har akut tonaccent i flertalet varianter av sven-
ska. Regeln upphävs emellertid om det föreligger grund 
för utlösandet av en annan regel, nämligen att grav ton-
accent ges åt sammansatta ord. Därigenom förklaras ut-
talet av ord som betalbar, förlossningssal osv, med grav 

108 



accent. Också när be- eller för- förenas med en stam som 
i och för sig är ett sammansatt ord, behandlas hela bild-
ningen som ett sammansatt ord. Tryckstyrkan faller på 
förstavelsen, och ordet får grav accent. Ex.: bearbeta, 
förorsaka, förorätta. Undantag och vacklande bruk kom-
plicerar bilden. Ordet förallmänliga har ett uttal med 
tryckstyrka på -all- vid sidan av ett (nu möjligen för-
åldrat) uttal med tryckstyrka på för-. Vacklan i fråga om 
tryckstyrkans plats i ett ord förekommer t.ex. i beledsaga 
(där trycket kan läggas antingen på be- eller -led-). 

1 begränsade delar av Mellansverige, såväl i folkmål 
som i regionala varianter av riksspråksuttal, förekommer 
det att avledningar på be- och för- uttalas med grav 
accent. Det gäller t.ex. Dalarna och åtminstone delar av 
Bergslagen. 1 SAOB:s uttalsuppgifter har förekomsten 
av grav accent i avledningar på be- och för- genomgående 
angivits med kommentaren "i Sveal. äv.". 1 folkmålet på 
några ställen har vissa vanliga ord avledda med be- fått 
framskjuten tryckaccent, t.ex. béhändig, bégrava (Bothius 
1918-26, 22 o. Lindgren 1940, 41). 

Den i svenskan ovanliga ordbildningsprocessen prefige-
ring medför automatiskt allitteration, något som kan an-
vändas stilistiskt. Man kan som exempel välja ett par 
lättidentifierade citat ur den svenska litteraturen: "be-
dårad, förlorad, förledd" och "till förväxling och för-
blandning".1  Ljudupprepningen och den likartade funk-
tionen hos för- i ordsammanställningarna ger en dubbel 
anaforisk effekt. 

3. Lexikal analys 
3.1 En beskrivning av förekomsten av avledningar med be-
och för- och deras betydelse finns i arbeten som behand- 

1  Ur E. A. Karlfeldt, Svarta Rudolf (Flora och Bellona, 1918) resp. 
E. Lindegren, Arioso (Sviter, 1947). 
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lar svensk ordbildning i översikt, t.ex. Hellquist 1922 (i 
inledningskapitlet om ordbildning samt i art. för-), Wessén 
(1943 [1958], 101 f.) och Söderbergh (1965). Utförligare 
analyser av avledningarna på be- och för- finns i A. 
Noreen, Värt språk (VII, 101 ff., be- särskilt 124 f., för-
127 ff.) samt särskilt i de artiklar som har ägnats åt pre-
fixen i SAOB. Artikeln för- är författad av Emil Olsson. 

Avsikten med den lexikala analysen av be- och för- i det 
följande avsnittet är en systematisk redovisning för de 
semantiska modifikationer av grundorden som avlednings-
processen medför. Exemplen är ett urval av de avled-
ningar som finns medtagna i Svenska akademiens ord-
lista (SAOL), nionde upplagan 1950. Analysen skall uppta 
alla de typer av modifikation som visar tendens att genom-
föras systematiskt, även sådana som förekommer endast 
i ett fåtal avledningar. Klassificeringen av avledningarna 
har i princip skett genom analys av betydelseskillnader 
genom prövning med synonyma utbytesord i olika kon-
texter. Den är sedvanlig i lexikonartiklar och har beskri-
vits av S. Ekbo och B. Loman med utgångspunkt från 
arbetet på SAOB (Ekbo & Loman 1965, 31). Den enhet 
vars betydelse klassificeras är i detta sammanhang själva 
prefixmorfemet. Det sker också en uppdelning av avled-
ningarna med hänsyn till om avledningens grundord är 
ett substantiv, adjektiv eller verb i denominativa, deadjek-
tiviska resp. deverbativa avledningar. Även om den upp-
delningen inte alltid kan ske efter helt klara principer, 
förefaller den meningsfull vid behandlingen av avled-
ningar på be- och för-. 

Sedan analysen av de avledningar som har en syste-
matiskt genomförd semantisk modifikation, har genom-
förts, återstår tre grupper av ord. Det är en där förhål-
landet mellan grundordets och avledningarnas betydelse 
icke kan sammanställas med andra, t.ex. besöka, bemöta, 
förmärka. En annan grupp är den, där den prefigerade 
bildningens betydelse inte har något iakttagbart samband 
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med grundordet alls, t.ex. bedarra, förröda. Den tredje 
gruppen är den där stammen icke identifieras med något 
morfem som förekommer ensamt eller i andra avledningar 
i språket, t.ex. bedröva, förnuft. 

Den historiska bakgrunden till systemet av avledningar 
på be- och för- berörs icke här. Den skulle kunna ge mate-
rial till ett slag av förklaring av de föreliggande fakta i 
det nuvarande språket. Dess huvuddrag är kända. Avled-
ningar med be- och för- har sedan tidig medeltid funnits 
i svenskan inlånade från andra germanska språk, särskilt 
lågtyskan (Wessén 1943 [1958], 101 f.). Stammorfemen har 
ofta varit eller förändrats till att bli identiska med in-
hemska morfem. De semantiska systemen har bildats på 
grundval av de inlånade orden. De har delvis utsatts för 
betydelseförskjutningar och formella anpassningar och 
gett mönster för inhemska nybildningar. Utvecklings-
gången och resultatet - en transplantation följd av själv-
ständig växt - har analogier bland andra affix inlånade 
från tyskan, t.ex. -mässig (Söderbergh 1964, 269 ff.). In-
låningen, produktionen av inhemska avledningar och den 
semantiska och formella anpassningen av lånorden för-
tjänar att studeras närmare. Avledningarna - det gäller 
inte minst verben - har ofta haft en abstrakt, t.o.m. vag 
betydelse. Det gör att de har utnyttjats i sådana språkliga 
eller situationella kontexter att de har varit mycket utsatta 
för betydelseomvandlingar. Upplysningar om allt detta 
finns i stor utsträckning färdiga i de stora ordboksarbetena. 

De inom språkvården hävdade kraven på konkretism, 
korthet och purism har samfällt gett anledning till attacker 
mot avledningarna på be- och för-. Exemplen är mång-
faldiga, från Viktor Rydbergs kamp mot de tyskklingande 
prefixen (Holm 1918, 45 ff.) till Erik Wellanders rekom-
mendation att utbyta orden anförskaffa, förhindra, för-
hyra, försälja m.fI. mot synonymerna anskaffa,  hindra 
osv, då man vill skriva en bättre kommittésvenska (Wel-
lander 1950, 29). Frestelsen att gripa till kurialstilens 
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onödigt prefigerade ord verkar inte längre vara så stor, 
och likaså har det direkta inflytandet från tyskan för-
svagats. Tiden bör vara mogen för en mer nyanserad 
inställning till avledningarna på be- och för-. En lexikal 
analys visar att dessa prefix ger vissa unika ordbildnings-
möjligheter, t.ex. vid bildandet av transitiva verb och verb 
med faktitiv betydelse (se nedan s. 117). Viktigt i samman-
hanget är också att dessa prefix kan kombineras med in-
hemska stammar. Det gör många avledningar på be- och 
för- till värdefulla alternativ till romanska lånord. 

3.2 Betydelsen och funktionen hos be-
i denominativa avledningar 

"förse med", ofta med specialiseringen "övertäcka 
med" det som uttrycks i stammorfemet (bildande av 
affektiva verb): befolka,  besif fra, betitla; perfekt particip 
bebrämad, befjädrad,  bevingad; specialbetydelser där inne-
börden "försedd med" ersätts av därmed sammanhängan-
de abstrakta egenskaper: begränsa, benåda, betona; perfekt 
particip behjärtad, beryktad. 

i deadjektiviska avledningar 
"göra så att något får den egenskap som uttrycks av 

det adjektiviska stammorfemet" (bildande av faktitiva 
verb): bedöva, befria,  betrygga; mer bildliga eller speciali-
serade betydelser i anslutning till det adjektiviska stam-
morfemets grundbetydelse: bemäktiga sig, bevärdiga; 
adjektivliknande stam utan motsvarande oavlett adjektiv: 
beediga, berättiga, besiktiga. 

i deverbativa avledningar 
avledning av stamverb som är transitivt och konstrue-

ras med direkt objekt och prepositionsuttryck (objekt-
adverbial). Avledningen med be- medför förändring av 
konstruktionssättet så att det blir ett skifte mellan de 
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båda objektsuttrycken, det direkta objektet och preposi-
tionsadverbialet. Det led vars relation med det oavledda 
verbet uttrycktes med prepositionsadverbial, blir direkt 
objekt i konstruktion med be-avledningen, och det led 
vars relation uttrycktes med direkt objekt, blir preposi-
tionsadverbial. Ex.: bebygga (jfr bebygga fältet med hus 
med bygga hus på fältet), behänga, belasta, belåna, be-
lägga, besk juta, beskylla, bespola, bespruta, beså, besätta 
(vissa betydelser). 

avledning med transitivt verb som konstrueras med 
direkt objekt och prepositionsuttryck till verb som 
konstrueras med direkt objekt och indirekt objekt (utan 
preposition): beröva, betaga. 

avledning med intransitiva verb med prepositions-
uttryck medförande förändring till transitiv konstruktion 
med direkt objekt motsvarande prepositionsuttrycket: be-
bo, befara, begapa, begrunda, bekika, beljuga, belysa, 
beresa, berida, besjunga, bestråla, besvara, bet itta, be-
träda, betvivla, betänka, beväxa. (Fler exempel hos 
Noreen, Vårt språk, V, 602-4.) E. Wellander har påpekat 
att det jämsides med transitivering kan förekomma en 
övergång från imperfektiv till perfektiv aktionsart. Han 
anför som exempel stiga 	bestiga (Wellander 1964, 
193o.233). 

perfekt particip med aktiv betydelse med specialbety-
delsen "(i positiv mening) tillräckligt mycket": belevad, 
beläst, berest, bevandrad. 

förändring till mer abstrakt, mindre specificerad be-
tydelse: beblanda, bedöma, befästa,  begripa, behålla, be-
klämd, beprövad, besk yddad, betro, betrycka, betrygga, 
betvinga, bevisa. 

ingen betydelseskillnad eller en försvagning av bety-
delsen i förhållande till grundverbet: be båda, beledsaga 
(jfr Holm 1918, 45), beprisa, bepryda, berusa, beskugga, 
beskåda, betjäna. 

ingen semantisk likhet mellan grundverb och avled- 
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ning: bef alla, begå, begynna, bekänna, belacka. 

(j) stammen saknar motsvarighet bland enskilda morfem 
och andra avledningar: begära, behaga, belamra. 

3.3 Betydelsen och funktionen hos för-
i denominativa avledningar 

"förvandla till" det som uttrycks av stammorfemet: 
förslava, förstena. Många hithörande verb är reflexiva 
eller deponens och får då vanligen en inkoativ eller ingres-
siv betydelse, "övergå till" (Noreen, 'VS, V, 613 ff.): 
förbrödra sig, förgasas. 

"förse med", ofta med specialiseringen "med ett täc-
kande ytlager av" den metall som anges av stammorfemet: 
försilvra, förkoppra, förniässinga. 

i deadjektiviska avledningar 
"göra så att något får den egenskap som uttrycks av 

det adjektiviska stammorfemet" (bildande av faktitiva 
verb): förandliga, förbittra, förniörka, förtunna. 

i deverbativa avledningar 
vid avledning av stamverb som är intransitivt (och 

som konstrueras med prepositionsuttryck): förändring till 
transitiv konstruktion med ett direkt objekt som mot-
svarar prepositionsuttrycket: förneka, förtiga. En grupp 
verb med användningsområde inom (äldre) teknik, med 
stammar som återgår på substantiv, bör nog ses som 
närmast avledda från denominativa verb, t.ex. förankra 
(från ankra), förpåla, förregla m.f 1. 

"utföra den i grundverbet uttryckta aktiviteten så att 
någon eller något kommer bort, på avvägar eller vilse 
eller förändras till det sämre": förföra,  förleda, förvisa, 
förvrida. 

"utföra den i grundmorfemet uttryckta verbalaktivite-
ten med grundlighet eller fullständighet" (exhaustiv be-
tydelse, se Noreen, VS, VII, 657): förbränna, förbruka, 

114 



förhärja. Närstående är verb med betydelsen "(långsamt) 
försvinna" (decessiva verb, Noreen, VS, V, 616): för-
flyktigas. 

den i grundmorfemet uttryckta verbalaktiviteten får 
någon speciell effekt (resultativa verb, Noreen, VS, V, 
657): förkväva, förlova, förordna. 

"utföra den i grundmorfemet uttryckta aktiviteten i 
så hög grad att den får skadlig effekt" (pejorativt resulta-
tiva verb, Noreen VS, V, 658): försitta, ofta reflexiva verb 
förbygga sig, försäga sig. 

den i grundmorfemet uttryckta aktiviteten får en mer 
abstrakt innebörd: fördunsta, förhöja, förskingra. 

(1) avledda perfekt particip med perfektiv innebörd: för-
legad, förtegen. (Se Wellander 1964, 233.) 
(k) motsatt betydelse: förakta (enda ex.) 
(1) ringa eller ingen betydelseförändring: förmärka, för-
mena (= mena) 

stammorfemet förekommer men har ingen semantisk 
likhet med avledningen: för faras, förmäla. 

stammorfemet saknar motsvarighet bland enskilda 
morfem eller andra avledningar: fördärva, förkovra sig, 
förvåna. 

Större delen av de substantiv som är avledda med be-
eller för- och som saknar motsvarighet bland verb, hör till 
(m) eller (n). Ex.: besked, förfång. 

Det kan inte uteslutas att det i vissa avledningar också på 
trycksvagt för- finns betydelseidentifikation eller -associa-
tion mellan prefixet och prepositionen för. Exempel är 
försörja, jfr sörja för, förtimra (= sätta timmer för). Som 
framgår av uppställningarna finns det i flera fall likheter 
mellan de betydelseförändringar som avledning med be-
medför och dem som följer med avledning med för-. Båda 
prefixen bildar affektiva verb [be- (a) och för- (b)] och 
deadjektiviska faktitiva verb [be- (b) och för- (c)]. De-
verbativa avledningar med be- och för- [be- (e) och för- 
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(d)] medför transitivering av intransitiva verb. Dessa verb 
utgör en intressant grupp vars syntaktisk-semantiska 
struktur vore värd ett närmare studium (jfr t.ex. Ander-
son 1967). Likaså förekommer be- och för-avledningar 
innebärande förvandling av intransitiva verb till transitiva 
konstruerade med två objekt. Slutligen kan nämnas att 
perfekt particip med aktiv betydelse bildas med båda 
prefixen. 

4. Nybildningar 
Förstavelsen för- uppträder i ett antal nybildningar. De 
är i allmänhet denominativa eller deadjektiviska verb 
med faktitiv betydelse. De flesta av de i det följande givna 
exemplen på nybildningar är hämtade ur den samling av 
nyord som upprättats vid Institutet för svensk språkvård. 
Bildningar med adjektiviskt grundord är förfegas, för-
folkliga, förgrda, förkyrkliga, församhälleliga, försnabba, 
förs pröda och föröstliga. De ansluter sig i stort sett till de 
etablerade deadjektiviska verbens syntaktiska och seman-
tiska system (se nedan 5). De denominativa nybildningarna 
har i flera fall specialbetydelsen "i alltför hög grad" eller 
annan pejorativ innebörd. Ex.: förbrackad, fördvärgning, 
förgangstring, förgubbning, förpopning (av musik), för-
slumina, förstruntad, försluddring (av språket). Substantiv 
betecknande metaller kan bilda för-avledningar då det 
finns ett tekniskt uttrycksbehov att beteckna att man 
överdrager föremål med metallen i fråga, t.ex. förrodia 
(överdraga med rhodium). Förhä stad (Dagens Nyheter 
1972; om tonårsflickor med hästintresse) måste vara en 
skämtsam ombildning av förhäxa. Ett par noterade nyord 
på för- är tydligen danismer eller norvagismer: förknytt 
och förhoppligen. Nybildningar av avledningar med pre-
fixet be- är mycket mer sällsynta än de med för-. Enda 
observationerna är begasa (har begasat växter; Forskning 
och Framsteg 1970), bebuskad (bevuxen med buskar; 
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Dagens Nyheter 1970) och slangordet benubbad (berusad; 
Gibson 1969). 

Förekomsten av sådana sporadiska nybildningar innebär 
inte att prefixen be- och för- skulle vara produktiva i 
egentlig mening. Även om exemplifieringen här endast 
redovisar en bråkdel av nybildningarna under de senaste 
årtiondena i det svenska språksamhället, är det ändå 
tydligt att det är fråga om en produktivitet av ett helt 
annat slag än när det gäller affix som det verbalsubstan-
tivbildande -andel-ende eller det till adjektiv lagda affixet 
-het. Nya avledningar på be- eller för- får mer ses som 
individuella satsningar gjorda med en viss språklig djärv- 
het 	på skämt eller allvar - i ett medvetet stilistiskt 
syfte. 

1 de icke-nordiska germanska språken har motsvarig-
heterna till be- och för- bevarat produktiviteten i större 
utsträckning. 1 modern tyska är bildandet av affektiva 
verb med prefixet be- och faktitiva verb med ver- fullt 
levande (Henzen 1965, 106 f.). 1 stort sett gäller detsamma 
nederländskan (Woordenboek der Nederlandsche taal, art. 
be- och ver-). 1 engelskan används be- för att bilda affek-
tiva verb, men fr.o.rn. 1800-talet görs nybildningar så gott 
som endast med en något förlöjligande konnotation, t.ex. 
bewhiskered "polisongförsedd" (The Oxford English dic-
tionary 7, 722). 

5. Exempel på utbildade ordbildningssystem 
Bland avledningarna på be- och för- finns exempel på 
system som genomförts med olika hög grad av kon-
sekvens. Ett ganska väl utbyggt system utgör t.ex. de 
faktitiva verben med adjektivisk stam och avledda med 
för-. Det finns omkring 100 sådana verb upptagna i SAOL. 
1 tabell 1 (s. 119) har de förtecknats arrangerade vertikalt 
i grupper. Grupperna är arrangerade i horisontella rader. 
Orden i varje grupp utgör motsatsord. Det finns också en 
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semantisk relation mellan orden i närliggande grupper. 
De horisontella raderna bildar skalor av betydelseförskjut-
ningar inom olika betydelseområden. Ett sådant betydelse-
område går från täthet, hastighet och andra tidsegenska-
per till kvalitet (god - dålig). Andra serier av verb berör 
rumsliga dimensioner, mänskliga och andliga egenskaper, 
ljus och verklighet. Det är dock att notera att många av 
verben enbart eller alternativt har en betydelse som inne-
bär en förskjutning från den faktitiva betydelse som är 
relaterad till adjektivstammens egentliga betydelse. Avled-
ningen förklena är exempelvis icke synonym med uttrycket 
"göra så att ngn (eller ngt) blir klen(t)". Utanför de an-
förda betydelseskalorna tillkommer några avledningar, 
nämligen de som är avledda av nationalitetsadjektiv samt 
ett antal övriga. Motsatsprincipen är emellertid väl genom-
förd; ofyllda luckor i systemet markeras i tabellen av 
tankstreck på några få ställen. 

Det visar sig att det är majoriteten av de vanligaste adjek-
tiven i svenskan som ingår i systemet av faktitiva verb 
bildade med för-.' Man kan som "högfrekventa adjektiv" 
beteckna dem som i frekvensundersökningen i svenskt 
tidningsspråk nådde frekvenstalet 100 (då samtliga böj-
ningsformer är inräknade), dvs, utgör 0,0001 av ordför-
rådet (Allén 1971). De är ca 75 ord. Man finner då att 
följande kategorier av "högfrekventa adjektiv" icke bildar 
faktitiva avledningar med för-: (a) Adjektiv med tryck på 
annan stavelse än den första, dvs, alla av romanskt 
ursprung, t.ex. intressant och personlig, samt en del andra, 
t.ex. väsentlig. (b) Adjektiv som utgör sammansatta ord, 
t.ex. nödvändig, omöjlig och åtskillig. Vidare är de adjek- 

Nils Fenins för-avledning i raden "ty de voro ju så förklokade 
alla" i "När skönheten kom till byn" (Goggles, 1938) bör ses inte 
bara som ett ironiskt motsatsord till fördummade. Det ger också 
med poetisk mångtydighet associationer till betydelsen "för hög 
grad" hos för- [för-  (h), s. 115 Ovan]. 
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Tabell 1. Verb avledda med för- och adjektivisk stam anordnade 
med hänsyn till semantisk närhet och kontrast. Adjektiv som 
arrangerats vertikalt i grupper, är synonymer och motsatsord. De 
horisontella raderna bildar skalor av betydelseförskjutning inom 
olika betydelseomräden. 

stora 	förin era 	förstärka 	- 	 förtynga 	försvåra 

minska förringa försvaga förslappa 	 - 
förena förvekliga förslöa 

förinta 

-härda 	förgrynuna(d)förgrova 	/örråa förplumpa 

-mjuka 	förmildra förf ina 
foradla 

-löjliga 	förödmjuka förenkla 	förenhetliga förbilliga 
fördyra 

forhärliga fordubbla 

-bittra 	fördystra fört jocka 	förtäta förtränga 

förijuva förtunna (förglesa) 

försimpla 

för fula 
försköna 

försnabba 
förlångsamma 

försena 	föreviga 	 förbättra -nya 	föryngra 

föråldra 

-länga 	(förhöja) 	fördjupa 
-korta 	förnedra 	förf lacka 

-mänskliga förklara 	förtydliga 
-manliga förmörka fördunkla 

försämra 	förvärra 

förinnerliga 	förandliga 
förytliga 

förkroppsliga förvärldslzga 
försinnliga 

förtorka 	förtrötta 	fördumma 
förkloka(de) 

for friska 

Övriga faktitiva verb avledda med för- och adjektivisk stam (ord-
nade approximativt i en skala av betydelseförskjutning) är förall-

Inänhiga, förstatliga, förf olkhiga, förborgerliga, förfärdiga,  förlossa, 
förlösa, förvilda, försäkra, förverkliga, förvissa, förf alska, förvränga, 
förorena, förblinda, förlama, förstumnma, förarga samt de som bildas 
av nationalitetsadjektiv. 
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tiv uteslutna, av vilka en faktitiv avledning med för- skulle 
konkurrera med en annan existerande bildning med denna 
betydelse. De utgörs av flera grupper: (c) Några för vilka 
dessa konkurrerande bildningar själva utgör avledningar 
med för-. Den regelbundna avledningen utesluts därför 
för adjektiven dålig (av försämra), fler, gammal, god, inre, 
kraftig, liten (små), ung, vacker och äldre. (d) Ett litet 
antal adjektiv utesluts av existensen av konkurrerande av-
ledningar på be-, nämligen fri (befria),  främre  (befrämja), 
rik (berika) och riktig (beriktiga), trots att avledningen 
medför betydelseförskjutningar i vissa fall. (e) Faktitiva 
avledningar förefaller att vara uteslutna av semantiska 
skäl vid ett antal adjektiv, t.ex. egen, enda, sist, själv och 
övrig. (f) Faktitiva avledningar bildas på annat sätt än 
med för- av följande "högfrekventa adjektiv": bred, full, 
glad, hel, kall, kristen, lätt, nära, rätt, snabb, vid och 
öppen. "Högfrekventa adjektiv" som inte motsvaras av 
några avledningar (men väl av sammansättningar) med 
faktitiv betydelse är följande: ensam, enskild, få, gemen-
sam, konstnärlig, låg, lämplig, märklig, olik, rolig, tidig, 
utländsk, viktig, väldig och värd. 

Bland morfofonematiska företeelser vid avledningen 
med för- kan nämnas att vokalen i adjektivstammen 
undergår omljud i ett antal fall, t.ex. förstärka, förtränga. 
Några avledningar hör mer eller mindre tydligt samman 
med komparativstammar, t.ex. förbättra, förmera, för-
minska, förmildra. 1 SAOL förekommer följande verb 
avledda med för- och nationalitetsadjektiv: fördanska, för-
finska, för franska, förnorska, förryska, förs panska, för-
svenska och fört yska. De är samtliga bildade av enstaviga 
adjektiv med suffixet -sk (ej -isk). Dessa fonologiska och 
morfologiska villkor för faktitiv avledning med för- av 
nationalitetsadjektiv bekräftas av andra bildningar som 
existerar, fastän de icke är upptagna i SAOL: förlapska, 
förskånska och förpolska. En bildning som förskotska 
förefaller icke omöjlig. Oacceptabla är däremot sådana 
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bildningar som f örkinesiska och *förtjeckiska.  Slutsatsen 
om villkoren för den berörda ordbildningstypen rubbas 
icke allvarligt av att ordet fören gelska finns upptaget i 
SAOB med beteckningen "föga br." (enda citerade exem-
pel från 1810) eller av förekomsten av en skämtsam form 
förbrittiga (= göra brittisk) i Dagens Nyheter 1969. 

Däremot kan begränsningarna för avledandet av fakti-
tiva verb med för- och adjektiv vara att beklaga ur språk-
vårdssynpunkt. Som C. 1. Ståhle har påpekat, intar lätt 
ett neolatinskt lånord platsen, när det inte är möjligt att 
fylla behovet av en faktitiv verbavledning med för- och 
ett inhemskt adjektiv (1962). Som exempel nämns effek-

tivisera som ersätter ett *förverksamma,  uteslutet av be-
gränsningen (b) enligt uppställningen ovan. Verbet *för.. 

engelska, nämnt ovan, ersätts på enahanda sätt av angli-

sera. Frånsett de invändningar man allmänt kan rikta mot 
många neolatinska lånord, går här också den morfolo-
giska samhörigheten mellan ett adjektiv och motsvarande 
faktitiva verb förlorad. En annan påfallande begränsning 
är att färgadjektiven inte ingår i faktitiva bildningar med 
för-. 1 den excerperade nyordssamlingen ingår ett enstaka 
undantag, förgråas. 3  

6. Avledningsprocessens plats 1 en generativ grammatik 
6.1 Transformationell  härledning och lexikal specificering 

av avledningar 
Avledning genom ordbildning utgör ytligt sett en avgrän-
sad del av grammatiken. 1 en grammatik där man strävar 

Faktitiva verb avledda med för- och ett färgadjektiv som stam 
skulle fylla ett uttrycksbehov i svenskan. Sammansättningar som 
grönjärga eller grönmdla är för specialiserade för att kunna mot-
svara verbalsubstantivet i boktiteln The greening of America 
(Charles A. Reich, 1970). Svårigheten verkar helt ha överväldigat 
den svenska översättaren som valt titeln "Mot en ny värld. Hur 
ungdomsrevolten skapar ett samhälle där livskvalitet går före 
ekonomisk framgång". 

121 



att integrera alla delar, måste emellertid de regler som 
styr avledningsprocesserna, få en adekvat inpiacering. Det 
innebär bl.a. att de på ett systematiskt sätt relateras till 
de regler som genererar synonyma uttryck samt till dem 
som medför likartade strukturförändringar. Det avledda 
ordet bör t.ex. kunna härledas ur samma grundstruktur 
som satser med samma innehåll och funktion, och det bör 
på någon nivå sammanställas med icke avledda ord med 
samma syntaktiska egenskaper. 

En avledning, t.ex. ett faktitivt verb bildat av för-, en 
adjektivisk stam och ett verbsuffix, kan ses som en 
transformationell härledning från en mening med två 
satser med följande struktur: 

X förskönar Y 	 (1) 

s 

NP 	PredP 

x vp s' 
/ 

gör NP PredP 

Aux 	VP 

V 	Pred 

vara 	Ad) 
bliva 

skön 

Den i det föregående beskrivna avledningen av faktitiva 
verb med för- och enkla eller avledda adjektivstammar 
kan sammanfattas i en generativ transformationsregel. 
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Topt FAKTITIV VERBALISERING AV ADJEKTIV 
(2) 
Strukturbeskrivning: se träddiagrammet, s. 122 
Strukturförändring: (1) - för + Ad)' + VbAf 
Villkor: Ad)' skall ha någon av de strukturer som speci-
ficeras med index i 2(a), 2(b) eller 2(c). För 2(a) och 2(b) 
krävs också lexikal markering. 

0 	 1 
Adj1550  KompAf([+ oMD]) 2 

[+OMUUD] 	 3 

Subst /(s)lig/ 	 4 
Adj(c)v(c)/k, 	 5 

[+ NATIONALITET] 

Siffrorna till höger markerar olika alternativa utdata för 
genereringen enligt formeln. Exempel på avledningar med 
adjektivstammar genererade enligt de olika alternativen: 
(1) förkorta, (2) förmera (utan omijud), förbättra (med 
omijud), (3) förlänga, (4) förväridsliga, förandliga, (5) för-
danska. 

Ordbildningen genom avledning har i förhållande till 
många andra grammatiska processer behandlats ganska 
sparsamt från den generativa grammatikens synpunkt. Ett 
i sammanhanget tidigt arbete om ordbildningens plats i en 
formal språkmodell med generativa grunddrag har skrivits 
av W. Motsch (1962). Chomsky berör avledningar i 
Aspects of the theory of syntax rätt kort och på ett spe-
ciellt sätt (1965, 184-192). Han noterar att avledningar 
medför större problem för den generativa grammatiken än 
ordböjningen, därför att den är "typically sporadic and 
quasi-productive" (184). De egenskaper hos avledningar 
som anförs och behandlas av Chomsky i detta arbete och 
av honom själv och andra i den fortsatta diskussionen (se 
nedan), är välkända från den traditionella behandlingen av 
ordbildningen. 

123 



1 skriften Remarks on nominalizations (1970) tar 
Chomsky upp avledningarnas problem på ett mer djup-
gående sätt (Chomsky 1970; arbetet spriddes dock i dupli-
cerad form flera år tidigare). Han dröjer där vid den 
skillnad i syntaktisk funktion som kan finnas mellan ytligt 
likartade avledningar. En grammatisk konstruktion som 
John is eager to please motsvaras av de likaledes gramma-
tikaliska John's being eager to please och John's eagerness 
to please. Men om adjektivet eager utbytes mot easy i 
dessa tre konstruktioner blir de båda första alternativen 
grammatikaliska meningar medan det tredje, såsom 
*John's  easiness to please, inte är det. Det innebär att 
man i språkbeskrivningen måste ange för eager m.fl. 
adjektiv, att de kan konstrueras med en infinitivisk sats-
förkortning. En sådan markering kan däremot inte ges 
adjektivet easy m.fl. Chomskys slutsats av dessa och lik-
nande komplikationer är, att avledningar av substantiv 
från adjektiv med -ness eller andra suffix måste redo-
visas i grammatikens lexikondel. Det gäller för större 
delen av avledningsprocesserna. Endast de avledningar för 
vilka det inte föreligger sådana lexikalt betingade inskränk-
ningar, t.ex. engelska verbalsubstantiv på -ing, konstrue-
rade med objekt eller predikativ (s.k. gerundives), kan 
härledas med transformationsregler. 

Redan innan Chomsky publicerat detta arbete hade 
olika lösningar av avledningarnas problem spritts i 
otryckta publikationer. P. Chapin hade föreslagit en 
modell för avledningars behandling i grammatikens trans-
formationsdel (Chapin 1967). Eftersom avledningarnas be-
tydelse icke regelbundet kan härledas ur deras komponen-
ters, är det fråga om betydelseomvandlande transforma-
tioner, ett instrument som den generativa teorin då annars 
hade övergivit. En annan lösning hade föreslagits av 
J. Gruber, som utgår från en annan generativ grammatik-
modell än den standardmodell, som föreslagits av Chomsky 
(Gruber 1967). 1 Grubers modell intar lexikon den centrala 
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platsen. 1 baskomponenten genereras inte bara den syn-
taktiska utan också den semantiska strukturen. De till 
enskilda ord eller grupper av ord knutna komplikationerna 
behandlas således på ett tidigt stadium i härledningen. 

F. Kiefer har i ett par arbeten behandlat avlednings-
processens problem generellt i stor utsträckning med ut-
gångspunkt och exemplifiering från svensk ordbildnings-
lära (1970, 1972). Han kommer till slutsatsen att proble-
men är av den art, att beskrivningen av dem till över-
vägande del måste ske i grammatikens lexikondel (1972, 
58 f.). U. Teleman ger i en modern översikt av svenskans 
ordböjning och ordbildning ett flertal exempel på avled-
ningar och sammansättningar med diskussion om deras 
behandling i en generativ grammatik (1970). 

6.2 A vledningsprocessens egenskaper exemplifierade med 
ord på be- och för- 

Orden på be- och för- ger exempel på ett flertal av de 
problem som möter vid beskrivningen av avledningar i 
grammatiken. Redan avgränsningen av begreppet avled-
ning från andra ordbildningsprocesser, såsom samman-
sättning, kan vara vansklig (t.ex. Bloomfield 1933, 282 ff., 
Kiefer 1972, 43 ff.). Det avspeglas i vacklan mellan tryck-
starkt och trycksvagt för- i vissa ord, t.ex. fördämma, 
förhållning (som musikalisk term), förskott. Det kan inte 
uteslutas att det i några verb med trycksvagt för- finns 
betydelseidentifikation mellan prefixet och prepositionen 
för. Exempel är försörja (jfr sörja för), förtimra (jfr sätta 
timmer för ngt). 

Bestämmandet av vilket stamelement som direkt eller 
indirekt utgör avledningens grundelement, sker icke alltid 
utan problem. Avledningen förhöja ansluter sig formellt 
till verbet höja men ingår samtidigt i ett system av verb 
avledda direkt från adjektiv (förstora, förkorta osv., se 
ovan 5). 
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Valet bland synonyma avledningssuff ix följer endast del-
vis regler. Som exempel kan nämnas de olika suffixen 
för feminina nomina agentis i beundrarinna och förkun-
nerska. Vidare medför i regel förekomsten av en avled-
ning med ett mer ovanligt avledningssuffix att avledningen 
med ett mer frekvent affix uteslutes, t.ex. *försökning 
utesluts av försök. Men undantag förekommer, t.ex. både 
förkovran och förkovring finns. 

Bekant från många språk är också en uppdelning av 
morfemförrådet med hänsyn till ursprunget (och de därav 
följande skillnaderna i fonologisk, särskilt fonotaktisk 
struktur). Ett välkänt exempel i svenskan och andra 
germanska språk är att inhemska och neolatinska ord 
konstrueras med olika serier av delvis synonyma affix. 
Det kan emellertid finnas andra, mer svårobserverbara 
samband mellan olika affix, vilket bör noteras i en explicit 
grammatik. Ett exempel från svenskan är att bland de 
verb som uttrycker mental verksamhet, fördelar sig suf-
fixen -else och -an så, att böjning som reflexivt verb eller 
deponens förutsätter motsvarande verbalsubstantiv på -else 

(t.ex. förarga sig - förargelse), medan aktiv böjning 
förutsätter -an (t.ex. bäva - bävan, förtrösta 	för- 
tröstan) (Loman 1961, 7). Stammens semantiska grupp-
tillhörighet kan bestämma valet bland synonyma suffix. 
-lek har i svenskan blivit dimensionsbetecknande adjektivs 
suffix vid substantivering med en viss tendens till nybild-
ning (Molde 1948, 115 f.). Ett stort antal exempel på lik-
nande regelbundenheter i bildningen av nomina agentis i 
olika varianter av svenska anförs av E. Lilie (1921) och 
E. Lagman (1958, 60 ff.). 

Samband mellan olika ordbildningstyper upprättas ock-
så genom retrograda bildningar. Då en viss sammansätt-
ning genom frekvent användning eller inlån införlivas i 
ordförrådet, öppnas möjlighet till vidare avledningsalter-
nativ. När t.ex. en sammansättning av ett visst substantiv 
+ ett visst verbalsubstantiv blir usuell, bildas lätt ett dit 
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hörande verb (Åkermalm 1965, 58 ff.). Ett exempel är 
hastighetsbegränsa, bildat till hastighetsbegränsning. 

6.3 Ett schema för avledningsprocessens behandling i 
grammatiken 

Genomgången av verb som är avledda med för- och en 
adjektivstam har visat att det förekommer regelbundna 
mönster. Större delen av de vanligaste inhemska adjekti-
ven visade sig utgöra stamelement i sådana avledningar. 
Inom gruppen av sådana avledningar kan semantiska 
regelbundenheter påvisas, demonstrerade exempelvis då 
verben arrangeras med hänsyn till semantiska likheter och 
kontraster som i tabell 1 (sid. 119). Liknande partiella 
system kan iakttas inom andra grupper av avledningar 
med be- och för-. 1 en explicit grammatik skall sådana 
regelbundenheter ges uttryck. Det bör ske på det sätt som 
förutsätts av grammatikens teoretiska ram. 1 en generativ 
grammatik sker det i form av generativa regler. 

Förekomsten av ett utbildat system förutsätter en gene-
rativ regel. Det är icke nödvändigt att systemet skall vara 
öppet, dvs, att den konstruktion som uttrycks genom 
regeln skall vara obegränsat produktiv. Begränsningarna 
i regeins tillämpning uttrycks genom blockeringar av olika 
slag. Ännu tydligare framstår detta att ett system mot-
svaras av regler, om man tar i betraktande reglernas inne-
börd för språkets hela kommunikativa funktion. En gene-
rativ regel är icke liktydig med en regel för produktion 
av grammatiska meningar. Den är också, och i lika hög 
grad, en regel för identifikation och analys av meningarna. 
En generativ grammatik skall enligt sin definition vara en 
modell för språket i hela kommunikationsprocessen, pro-
duktion, perception och inlärning. 

Förhållandena kan belysas med resonemang som utgår 
från avledningar med be- och för-. Några av dessa hör till 
språkets vanligaste ord, men flertalet är ovanliga ord, be- 
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gränsade både i fråga om sitt användningsområde i sam-
hället och genom sin stilistiska särart. Även om nybild-
ningarna, som det har visats ovan, är få och sällsynta, 
måste man förutsätta att det hos lyssnaren sker samma 
process vare sig ordet är nytt bara för honom, på grund 
av begränsningar i hans språkerfarenhet, eller är en ny-
bildning i hela det svenska språkets historia. Tolkningen 
kan inte ske med hänsyn till lexikal markering, eftersom 
en sådan förutsätter tidigare erfarenhet av ordet. 1 stället 
måste man förutsätta en försöksvis tolkning som prövas 
med hjälp av kontextuella ledtrådar. 

Tolkningen sker i stället inom ramen för de alternativ 
som beskrivits i den lexikala analysen av avledningarna 
(ovan s. 112 ff.). Vissa av de alternativa betydelserna av 
förstavelserna be- och för- har också, fastän de inte har 
någon högre grad av ordbildningsproduktivitet, en star-
kare ställning som mönster för tolkningen. Det är fram-
för allt de affektiva och transitiverande betydelserna hos 
avledningar med be- och de faktitiva och exhaustiva be-
tydelserna hos avledningar med för-. 

Ett exempel kan ges av ett ord som förtrusta. Det 
identifieras som en denominativ avledning till det enda 
morfem vilket avledningens stam kan hänföras till, 
substantivet trust. Såsom en denominativ avledning med 
för- är det rimligaste tolkningsalternativet att ordet har 
en faktitiv betydelse "göra något till en trust".4  På lik-
nande sätt kan andra denominativa och deadjektiviska 
för-avledningar tolkas som faktitiva verb. Isolerade eller 
i en mångtydig kontext kan givetvis misstag i tolkningen 
förekomma. Ett ovanligt ord som förständiga (= ålägga) 
kan tolkas som en synonym till föreviga (alltså såsom 
avlett av ständig), men knappast i ett sammanhang som 
"förständigas att erlägga böterna". 

1 det följande ges ett schema för behandlingen av avled- 

Ordet är upptaget i SAOL. 
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ningsprocesser inom en generativ grammatik exemplifierat 
med avledningar med be- och för-, men i princip giltigt 
för avledningar överhuvud taget. Det är icke integrerat 
i någon bestämd sammanfattande grammatisk modell. 
Problemet med avledningarnas beskrivning får ses som 
ett särfall av det mer allmänna problemet om beskriv-
ningen av det reguljära (som bör uttryckas i regler) och 
det accidentella i språket (som bör uttryckas enumerativt, 
exempelvis i en lexikal komponent). Schemat blir en sam-
manfattning av regelbundenheter och inskränkningar som 
uppträder i avledningsprocesserna. Det hänvisar till den 
skala av olika grad av regelbundenhet som finns mellan 
en generell regel och det helt nyckfulla i språket. Det 
antyder också förekomsten av ett mer komplicerat nät av 
beroenden mellan olika nivåer i språket än vad som kan 
tillgodoses i en grammatikmodell med starkt konsoliderade 
komponenter och ordnade regler. Existensen av regler med 
mindre omfattning undanröjer naturligtvis ändå inte det 
faktum att det finns en rest av företeelser i avlednings-
processerna som måste behandlas i form av en markering 
av det enskilda ordet, dvs. hänskjutas till lexikon. Men i 
varje slag av grammatik för vilken sökandet efter mya-
rians och explicitet står som principer, gäller det att redu-
cera den enumerativa lexikala komponenten till minimum. 

Schema för behandlingen av avledningsprocesser i 
gram matiken 

1. Generering av avledningar från satsformade bas-
strukturer med betydelsebevarande kontextkänsliga 
transformationsregler 

Det innebär alltså att ett avlett ords ytstruktur (dvs. 
stamelement jämte affix) ses som en härledning gjord 
med utgångspunkt från en eller flera enkla satser enligt 
en transformationsregel. Reglerna är denotativt betydelse- 

5—Nfss48 	 129 



bevarande, men generella modifikationer av stilistisk eller 
mycket allmän semantisk art inkluderas (t.ex. pejorativ 
konnotation). 

II. Villkor för utlösning av transformationsreglerna 

De villkor som avses är de som måste finnas som förut-
sättningar i den underliggande strukturen (dvs. satsfor-
made basstrukturerna) för att den transformation som en 
viss avledningsprocess innebär skall kunna äga rum. Vill-
koren styr alla de syntaktiska och semantiska egenskaper 
som produkten av transformationen, dvs, det avledda 
ordet, har. Exempel på sådana villkor, som kan gälla 
ensamma eller i kombinationer: 

stamelementets lexikala kategori, t.ex. ordklass. Be-
tydelsen av avledningar på be- och för- är i hög grad be-
stämd av stamelementets ordklass. Avledningar med be-

och substantivisk stam är exempelvis i huvudsak affektiva 
verb, medan be- jämte verbal stam bildar transitiverade 
verb. 

syntaktiska särdrag, t.ex. ett verbalt stamelements 
egenskap att vara transitivt eller intransitivt. 

semantiska särdrag, t.ex. ett adjektiviskt stamelement 
är ett nationalitetsadjektiv. 

morfofonematiska egenskaper, t.ex. att stammens av-
ledning är avledd med ett visst suffix (-(s)lig, -sk). 

fonologiskt definierade egenskaper, t.ex. enstavighet. 

III. Selekterade egenskaper i transformationsreglernas 
resultat (transformerna) 

Under denna rubrik ges exempel på speciella syntaktiska 
funktioner och generella semantiska förskjutningar hos 
de härledda avledningarna. Egenskaperna tillskrives de 
härledda avledningarna på grundval av de under II nämn-
da villkoren. 
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lexikal kategori, t.ex. avledningens ordklass. När det 
gäller avledningar på be- och för- är det framför allt 
verben (och deras avledningar) som utgör resultat av 
transformationsregler. Substantiv som är direkta be- och 
för-avledningar, är i större utsträckning lexikalt bestämda. 

allmänna syntaktiska egenskaper, t.ex. transitivitet 
eller intransitivitet. 

mer speciella syntaktiska egenskaper, t.ex. faktitiv 
funktion. 1 detta sammanhang kan hos verb avledda med 
be- och för- nämnas egenskapen att uttrycka ett utrustande 
eller ett vilse- eller bortförande. Ex. bemantla resp. för-
driva. 

semantisk-stilistiska egenskaper av generell natur, t.ex. 
pejorativ konnotation (förläst), eller stilistisk variation, 
exempelvis ett mer formellt stilvärde (anförskaffa, för-
sälja). 

upphävande av giltigheten av en mer generell regel, 
t.ex. avledning med ett visst suffix. Ex.: *förnekning  ute-
sluts på grund av förekomsten av förnekelse. 
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Om engelskans inflytande på svenskan 

Av Ragnhild Söderbergh 

En av våra sentida purister gjorde ca 1960 ett tempera-
mentsfullt inlägg i språkvårdsdebatten som han kallade 
"Svenska språkets engelska sjuka", där han liknade 
engelskans inflytande på svenskan under 1900-talet vid 
franskans påverkan på 1700-talssvenskan. Det finns också 
mindre subjektivt färgade vittnesbörd om engelskans stora 
betydelse, särskilt för ordförrådet, i våra dagars svenska. 

Martin Gellerstam har i "Jämförande vokabulärstudier 
i svensk morgonpress 1965" undersökt ett material på en 
miljon löpande ord och visat hur de utländska ettfrekvens-
orden där fördelar sig på olika språk. Orden har inordnats 
i grupperna engelska, tyska, romanska språk, klassiska 
språk och övriga språk. Av tabellerna framgår att grup-
pen engelska innefattar nära hälften av de utländska be-
läggen. 

Men detta starka engelska inflytande på svenskan är 
en ganska ny företeelse. Elof Hellquist skriver i "Det 
svenska ordförrådets ålder och ursprung" (1930): "Av de 
viktigare germanspråken torde engelskan vara det, som 
utövat det obetydligaste inflytandet på vårt ordförråd. 
Det är strängt taget först under 1900-talet och 1800-talets 
senare hälft som man kan tala om en påverkan i större 
skala, och då ... huvudsakligen på vissa begränsade om-
råden" (s. 808). 

Vad Hellquist här säger om engelskans inflytande på 
svenskans ordförråd gäller i stort sett också för engelskans 
inflytande på danskan, tyskan och franskan. Peter Skaut-
rup har i "Det danske sprogs historie" före 1870 som 
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engelska lånord noterat några personbeteckningar, ett 
fåtal ord för kläder, tyg och drycker samt några idrotts- 
termer. Från perioden 1870-1950 är exempelsamlingen 
däremot mycket stor, med tonvikt på de senare årtion-
dena. För tyskans del var det engelska inflytandet visser-
ligen något större under 1700- och 1800-talen, men också 
här kulminerar detta under 1900-talet, förklarligt nog 
dock inte förrän efter 1945. Broder Carstensen har i 
"Englische Einfliisse auf die Deutsche Sprache nach 1945" 
(1963) allsidigt belyst engelskans påverkan på ordförråd, 
morfologi och syntax i våra dagars tyska. 

Också i franskan kom de engelska lånorden in i mer 
märkbar omfattning först på 1700- och 1800-talen. På 
1900-talet blev emellertid inlånet så stort att Robert Frey 
(1943) ägnade företeelsen en avhandling med titeln "Das 
englische Lehnwort im modernsten Französisch". 

Drsaken till dessa parallella utvecklingar är givetvis att 
England under 1700- och 1800-talen hade blivit en domi-
nerande stormakt i sjöfart, handel, industri och politik, 
och som sådan kom att utöva inflytande på hela Europa. 
Under 1900-talet kom emellertid Englands roll att alltmer 
övertas av Amerika. Kanalerna för språklig påverkan blir 
då allt fler: tidningar, tidskrifter, film, radio, TV etc., 
vilket delvis förklarar den rekordartade utvecklingen 
under de sista årtiondena. 

Ser man språket med filologens eller historikerns ögon, 
är det framförallt innehållet som tilldrar sig intresset. 
Med detta betraktelsesätt kan språket framstå som en 
kulturens spegel, där de tidigaste engelska (anglosachsiska) 
lånen i medeltidens svenska - kyrka, abbot, kalk, skrud, 
mässa, skrift(ermål); bläck; kcil, ympa; såpa - ger oss en 
bild av den engelska missionens kulturgärning i Sverige på 
olika plan, medan 1700-talslånen avspeglar den engelske 
gentlemannen, hans liv, stil och värderingar - gentleman, 
klubb; rostbiff, pudding, ananas; mugg, porter, bål, grogg, 
rom, punsch, portvin, sherry; ian ter, robbert, whist; kom- 
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mitté, bill, pamfiett; mäss; brigg, kutter, logg, tatuera; 
jockey, bulldogg; mobb. Det enda i svenskan inlånade 
engelska adjektivet från denna tid, sentimental, hade 

genom Sternes "A Sentimental Journey" fått internatio-

nell spridning. 
Också 1800-talets engelska inlån i svenskan är kon-

centrerade till vissa ämnesområden, där Englands kultu-
rella inflytande varit som starkast: sjötermer (hiva, pir, 

rigg, trål, törna in etc.), idrottstermer (bandy, fotboll, 
golf, hockey, kricket, krocket, tennis, match, rekord, 
spurt, start etc.), beteckningar för klädespiagg och tyger, 
mat och dryck (cheviot, dom estik, pläd, pumps, pyjamas, 
slips, ulster; lunch, hotchpotch, pickles, curry, sandwich, 
cocktail, gin, toddy, whisky etc.), ord som rör handel, 
arbetsmarknad och politik (dumpa, export, import, kon-
cern, trust, check, jobb, bojkott, lockout, strejk, budget, 
konservativ). 

Beteckningar för livets materiella goda tycks dominera 
inlånen under 1800-talet: kom fort är karakteristiskt nog 
ett engelskt lån från denna tid. På den s.k. andliga od- 
lingens område är det däremot ont om engelska lånord, 
bortsett från sekteristbeteckningarna (dissenter, metodist, 
mormon, spiritist; jfr även godteinpiare och vegetarian). 

Amerika bidrar i början på 1900-talet med ord för 
olika modedanser (boston, foxtrot, charleston etc.). 

Trots den rekordartade ökning av engelska lånord i 
svenskan som vi fått uppleva under de sista årtiondena 
ligger tyngdpunkten fortfarande på vissa ämnesområden, 
t.ex. nöjesliv (festival, show, musical; pop, twist, band; 
jukebox, striptease), mode och kosmetik (jum per, jeans, 
dress, slippers, shorts, terylen, orlon, nylon, tweed; eye-
liner, roll on, spray, refill),  flyg (jet, terminal, helikopter, 

cockpit), datateknik (automation, databehandling, pro-
grammerare, bit, algol, fortran). 

Anlägger man däremot ett strängt lingvistiskt betrak-
telsesätt på engelskans inflytande på vårt språk blir det 
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helt andra ting som kommer i fokus för intresset. På vilka 
språkliga plan sker denna påverkan? 

Det är både språkets lexikon och språkets grammatik 
som påverkas, och i grammatiken berörs morfologin och 
syntaxen. Men grammatiken kan inte påverkas direkt utan 
bara sekundärt, genom tillskott till lexikon. 

Förutom de egentliga ordlånen, som vi redan behandlat 
ur innehållets synpunkt, finns det även andra mindre 
omedelbart iögonenfallande nyheter i svenska språkets 
lexikon som får skrivas på engelskans konto. Vi har länge 
i svenskan haft ett ord av romanskt ursprung, material, 
med betydelsen "råvara". På senare tid har detta ord 
under inflytande av det formellt motsvarande engelska 
ordet material börjat användas synonymt med ordet tyg: 
Bomull är som inarens populäraste material. På liknande 
sätt har atmosfär  jämte betydelserna "luftlager" och 
"luft" nu också fått nyansen "stämning": Stockholms 
restauranger saknar atmosfär.  Andra från engelskan ema-
nerande nya betydelser hos gamla ord är t.ex. accent 
"brytning (på främmande språk)" och kontrollera "utöva 
bestämmanderätt över". Sådana semantiska förändringar 
under påverkan av ett främmande språk brukar kallas 
b e t y d e 1 s e 1 å n. Därjämte finns det åtskilliga ännu 
mindre påfallande lån, de s.k. ö v e r s ä tt n i n g s 1 å n e ri, 
där ett engelskt ord, som betecknar ett begrepp som tidi-
gare saknat språkligt uttryck i svenskan, ej direkt lånats in 
utan i stället återgivits med svenskt språkgods. Ett sådant 
tillvägagångssätt faller sig speciellt naturligt vid samman- 
sättningar 	compound words - där lederna i det engel- 
ska ordet har snarlika motsvarigheter i svenskan: atom 
bomb - atombomb, footnote - fotnot, free lance - fri-
lans, world wide - världsvid etc. Också när endast den 
ena leden har svensk motsvarighet ligger ett överförande 
nära till hands: face-lifting - ansiktslyftning, Salvation 
Army 	Frälsningsarmén. Översättningslån där formell 
anknytning saknas är t.ex. tape recorder - bandspelare, 
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horse-tail 	hästsvans, brain wash 	hjärntvätt. Det är 
synnerligen vanligt att hela uttryck på detta sätt överförs 
från det ena språket till det andra, varvid förutsättningar 
skapas för en syntaktisk påverkan. Ex. make the best of 
göra det bästa av, the new deal - den nya given, in the 
long run 	i det långa loppet, live up to - leva upp till.' 

Vad de egentliga lånorden beträffar 	dvs, sådana ord 
som direkt överflyttats från det främmande språket - 
uppträder dessa till en början helt i främmande dräkt 
de brukar få behålla sin främmande stavning och i gör- 
ligaste mån sitt främmande uttal 	men småningom sker 
en anpassning, som brukar följa vissa regler och konven-
tioner. Hur framförallt engelska lånord anpassas till stav-
ning och uttal har för svenskans del klargjorts av Gösta 
Bergman, och för norskans - där de flesta regler har 
motsvarigheter i svenskan - av Aasta Stene. Samman-
fattningsvis kan här sägas, att det främst tycks vara de 
gamla och väletablerade lånen som utsatts för en mera 
långtgående försvenskning 	train har blivit träna, strike 
har blivit strejk. Hellquist anmärker att ordet gentleman 
i Dalins ordbok (1850) uppgivits ha uttalet "schä'ntle-
mann", dvs, med akut accent och med ett sje-ljud i ordets 
början som ansluter sig mer till den engelska affrikatan 
än det nuvarande svenska uttalet med j-Ijud. När Nils 
Bergsten skrev sin uppsats om engelska lånord i svenskan 
(1915) tycks endast det nuvarande mer försvenskade ut-
talet ha existerat. Det förefaller emellertid som om ten-
densen att försvenska blivit svagare i våra dagar. Man 
söker alltmer att approximera det engelska uttalet liksom 
man föredrar att behålla en engelsk stavning. Förutom 
det faktum att engelskan nu är så mycket mera allmänt 
känd och brukad i vårt land, får man även räkna med 
att rent språkpsykologiska faktorer här spelar in. Offi- 

Angående betydelselån och översättningslån från engelskan se 
nedan anförda arbeten av Gösta Bergman. 
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ciellt betraktas engelskan i dag som alla svenskars andra 
språk, i skolan läser man engelska redan från tredje eller 
fjärde klass. Det blir för många svenskar en prestigesak att 
visa att de verkligen behärskar engelska språket, en för-
svenskning skulle kunna antyda att man inte hörde till 
de kunnigas krets. Denna strävan efter korrekthet kan 
ibland ta sig rent patetiska uttryck. En dam som efter ett 
besök på Stadsteatern ätit supé på Restaurang Baldakinen 
i samma hus, stod några dagar senare vid busshållplatsen 
och berättade för en väninna om sin lyckade kväll: "Och 
sen gick vi på Bödidakin." 

1 och med att de engelska orden börjar användas i tal 
och skrift, kommer de in i grammatiska sammanhang och 
måste fungera morfologiskt. Då uppstår många intrikata 
problem, särskilt vad ordböjningen beträffar. Vi skall här 
antyda ett av dessa, nämligen substantivens böjning i obe-
stämd form pluralis. 

1 många fall kan de inlånade engelska substantiven in-
ordnas i det svenska deklinationssystemet: enstaviga och 
tvåstaviga med huvudtryck på första stavelsen brukar få 
ändelsen -ar (slipsar, buffertar),  likaså tvåstaviga och fler-
staviga som i singularis slutar på ändelsen -er (ulstrar, 
helikoptrar); två- och flerstaviga med tonvikten på sista 
stavelsen brukar få ändelsen -er (lockouter, intervjuer); 
ändelselös plural förekommer likaså, särskilt vid neutrala 
ord (trick). 2  Helt naturligt är det framförallt gamla lån 
som anpassat sig på detta sätt. På senare år har emeller-
tid märkts en tendens att inte endast bibehälla den engel-
ska pluralen i nya lån utan rentav att återin föra den i 
sådana ord som redan tidigare börjat böjas svenskt. Barbro 
Söderberg har påvisat denna tendens i sin trebetygsuppsats 
(1962) "Några synpunkter på pluralbildningen hos engel- 

2  För en utförligare behandling av denna fråga se Gösta Bergman 
"Om främmande ord och deras anpassning" (i: Dahlstedt—Bergmari 
—Ståhle "Främmande ord i nusvenskan"). 
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ska lånord i nusvenskt tidningsspråk". Liksom vid uttalet 
spelar säkert språkpsykologiska faktorer här stor roll. 
Men det är också troligt, att engelska för gemene man 
helt enkelt är "det främmande språket", och -s uppfattas 
som den ändelse man använder i flertal när man handskas 
med ord som förefaller främmande och märkliga. Barbro 
Söderberg ger ur sitt material även exempel på hur ord 
av annat ursprung än engelskt får -s i pluralis. Under 
engelskt inflytande håller vi i svenskan på att få en ny 
deklination dit vi förvisar svårhanterliga substantiv. 

För vårt ordbildningssystem tycks 	ytligt sett - 
engelskan inte ha betytt så mycket. Ett på 50-talet grasse-
rande -minded i ord som motorminded bekämpades seger-
rikt av den svenska ersättaren -sinnad (motorsinnad, lut t-
sinnad, klädsinnad). På liknande sätt ersattes airborne av 

luftburen som blev mönster för svenska nybildningar som 
hjulburen. 

Men om vi synar 60-talets mest livskraftiga ordbildnings-
typer i svenskan närmare och jämför med engelskan, så 
skall vi finna, att alldeles samma typer är på modet i 
amerikansk engelska, speciellt i tidningarnas och tidskrif-
ternas språk. Går vi till kontinenten upptäcker vi att dessa 
typer är högfrekventa också i tyskan. 

Hur skall nu detta tolkas? Har engelskan påverkat de 
övriga språken, eller är det en parallell mer eller mindre 
självständig utveckling i de olika språken och kan det då 
för svenskans del rentav vara så att impulserna utgår från 
tyskan? 

Broder Carstensen har i sin ovannämnda avhandling 
granskat den tyska ordbildningen ur denna synpunkt och 
kommit till följande resultat. 1 de flesta fall är det fråga 
om antingen i båda språken latenta ordbildningsmöjlig-
heter som sporadiskt realiserats i både engelskan och 
tyskan redan tidigare, eller för båda språken gemensamma 
tidigare inlånade latinska prefix eller suffix med svag 
representation. Dessa latenta möjligheter och tidiga lån 
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har plötsligt ökat kraftigt i frekvens i den amerikanska 
engelskan och på så sätt inspirerat en likadan utveckling 
i tyskan. 

Jag skall här mycket översiktligt ta upp de av Carsten-
sen behandlade typerna av detta slag som är gemensamma 
för engelskan, tyskan och svenskan, och där vi därför 
också i svenskan kan räkna med att det ytterst är fråga 
om engelsk påverkan (även om tyskan naturligtvis i 
enstaka fall kan ha förmedlat vissa representanter för 
typerna). 

Den stora förkärleken för initialord och ellipser får 
ytterst tillskrivas amerikanskt inflytande. De ordbildnings-
typer som innehåller förlederna anti-, all-, mmi-, multi-, 
super-, ulira-, ko- och topp- går tillbaka på engelska före- 
bilder (antiroman, allruin, minibil - jfr minicar 	multi- 
nationell, supermakterna, ultrakolonialism, koexistens, 
toppmodern). Efterleden -medveten (kläd-, kvalitets-, 
mode- och prismedveten) har sin motsvarighet i tyskans 
-bewusst och bägge är influerade av engelskans -conscious, 
liksom svenskans -säker, -trygg och -tålig (bryt-, fläck-, 
haik- och läcksäker; slag- och disktålig; brandtrygg) svarar 
mot tyskans -sicher, motsvarighet till den engelska ord-
bildningstypen -proof i t.ex. waterproof. 

Men också de många moderna avledningarna på ty. -er 
kan enligt Carstensen ha fått stöd från amerikansk 
engelska. 1 svenskan är motsvarigheten -are högproduktiv. 
Exempel på nybildningar i svenskan och engelskan som 
tillhör samma formella och semantiska kategorier är hel-
tidare och lowincomer, sixpounder och tvåäggare. 

1 engelskan kan som bekant ett substantiv oförändrat 
fungera som verb: a vacation - to vacation. 1 amerikansk 
engelska är typen synnerligen produktiv när det gäller att 
skapa nya verb: He jetted to Rome. She scootered her 
way down to Texas. Machine-gun the lower classes. 1 
svenskan behöver vi endast foga ett a till ett substantiv 
för att få ett verb. De i modern svenska nybildade verben 
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av denna typ har dock ofta direkta engelska förebilder: 
koda ett meddelande (code), toppa vallistan (top), burka 
grönsaker (can). Carstensen har konstaterat att de långa 
tyska verbformerna på -ieren numera ofta utbyts mot 
korta på -en med engelskan som inspirationskälla: parkie-
ren blir parken (eng. park), finischieren blir finischen 
(eng. finish). Samma tendens har Carl Ivar Ståhle konsta-
terat för svenskans del: pausa, skissa, blonda i st.f. pau-
sera, skissera, blondera. 3  

Också den av Åkermalm behandlade, i svenskan centra-
la typen retrogradering (ty. Ruchbildung, eng. back forma-
tion) kan vara engelskinspirerad - åtminstone är detta 
Carstensens åsikt vad tyskan beträffar. Man kan med 
engelskans typewrite, som är bildat med utgångspunkt i 
typewriter jämföra svenskans maskinskriva till maskin-
skrivning. 

Kortavledningarna eller avledningarna med nollsuffix 
är talrika i modern engelska, tyska och svenska. Nämnden 
för svensk språkvård har i sina ordförteckningar exempel 
som inriv, eftersläp, utlägg och skolavslut. Carstensen räk-
nar med en direkt engelsk påverkan på tyskan och tar upp 
exempel som Tre tf - Tre! ten jämfört med meet - meet-

ing. 
Hur ett engelskt ord inordnas i det svenska ordbildnings-

systemet är av stor betydelse för dess möjligheter att leva 
vidare i vårt språk. Ur Fritiof Wikströms rikhaltiga exem-
pelsamling i uppsatsen "Om idrottstermer och deras stabi-
lisering" (NSt 1970) kan man utläsa att champion och 
mästare konkurrerade på 80-talet, likaså start och avlopp. 
1 det första paret segrade det svenska mästare, i det senare 
det engelska start. En bidragande orsak till denna utgång 
är säkerligen att start och mästare varit överlägsna sina 
konkurrenter i ordbildningssystemet. Start bildar smidigt 

"De främmande orden och den svenska ordbildningen" (i: Dahl-
stedt—Bergman--Ståhle "Främmande ord i nusvenskan"). 
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sammansättningar som startlinje, start gräns, tjuvstart och 
har det lätthanterliga starta som korresponderande verb, 
medan avlopp ej har någon verbal motsvarighet; man fin-
ner i 80-talets idrottsspråk flera olika valhänta försök att 
uttrycka detta begrepp med rent svenska ord: sätta sig i 
gång, avgå, komma från stället. Mästare ingår i samman-
sättningarna världsmästare och europamästare och att 
skapa en motsvarande substantivavledning erbjuder inga 
problem: mästerskap. Till champion är det värre, varken 
championship eller championskap är en lyckad lösning. 

Slutligen skall några antydningar göras om engelskans 
inflytande på svenskans syntax. Bland de mera påfallande 
konstruktionerna under 1900-talet märks de artikellösa, 
som är vanliga i bl.a. sportspråk och tidningsrubriker:4  
Sexiga Eartha Kitt. Välsjungande Frank Sinatra. Finn-
Erik Vinje behandlar företeelsen i "Moderne norsk avis-
språk" och anger att konstruktionstypen med utelämnad 
bestämd artikel är svensk- och (amerikansk)engelskinspi-
rerad. För svenskans del syns det rimligt att räkna med 
engelsk påverkan. 

Inom verbsyntaxen är det tre företeelser som kan anta-
gas bero på engelskt inflytande: den ökade transitiveringen 
av verb, vissa nya förbindelser av verb och partikel samt 
slutligen den alltmer frekventa lösa sammansättningstypen 
som tränger fram på den fastas bekostnad. 

1 svenskan möter vi numera vissa ursprungligen intransi-
tiva verb i transitiv användning: Röda korset flyger hjälp-
sändningar till de katastrof drabbade områdena. Skall vi 
tala försäkringar? Carstensen har observerat samma ten-
dens i tyskan - Er flog die Statue nach Bonn - och vill 
tillskriva denna engelsk påverkan. Vinje har lagt märke 
till konstruktionstypen i norskan - 16-åring løy mann i 
fengsel. Stortingskomiteer reiser Norge på kryss og tvers 
- och i åtminstone ett av hans språkprov är det klar 

Se härom nedan anförda arbeten av Åkermalm. 
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engelsk påverkan: Mefisto  gror skjegg og pugger rolle på 
Filtvedt (jfr eng. grow a beard). 

En typ som uppmärksammats mycket av Erik Wellander 
är stanna till, sy upp, lugna ner sig (i st.f. stanna, sy, 
lugna sig), och där är det ofta möjligt att direkt peka på 
en engelsk "förlaga": stop up, calm down. Förbindelsen 
verb + partikel i engelskan har också bidragit till att lösa 
upp ett i det svenska skriftspråket mycket fast system, 
nämligen fördelningen av de fast och löst sammansatta 
verbformerna på olika kontexttyper. 1 konkret betydelse 
har vi hittills föredragit lös förbindelse, i bildlig eller över-
förd betydelse fast, vid sådana verb där bägge typerna 
existerar. Vi skriver komma ner/ned för trappan, bryta av 
käppen men nedkomma med en son, avbryta samtalet. Nu 
möter man ofta: Han får ta över firman när fadern slutat 
(eng. take over). Han ställde in sitt föredrag. Ungdomarna 
ställer ut på Konstakademien. Att enbart se denna ut-
veckling som en följd av engelsk påverkan är säkerligen 
oriktigt. För talspråket är den lösa förbindelsen den natur-
liga, och förskjutningen mot lös sammansättning får sättas 
i förbindelse med skriftspråkets successiva tillnärmning till 
talspråket under de senaste årtiondena. 

Ämnet engelskans påverkan på svenskan är mycket 
omfattande och ännu till stora delar outforskat. Särskilt 
gäller detta påverkan på syntaxen, ett givande men svårt 
fält, där vi behöver söka oss fram till lämpliga metoder. 
Men också om ordlånen skulle vi kunna få större kunskap 
genom att applicera nyare metoder, där språkpsykologiska 
och språksociologiska synpunkter fick större utrymme och 
där man mer än som hittills skett beaktade ordens funk-
tion i satsen och i kontexten i stort. 
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Varer svenske! 

Av Ebba Lindberg 

Denna uppsats vill försöka ge en antydan om hur man i 
våra skolor tillämpade en nationalistisk språkvård vid 
uppsatsskrivning på gymnasiet under 1800-talets senare del. 

Att vårda det svenska språkets svenskhet är en verk-
samhet som tar sig skiftande former under olika tider, 
dels därför att olika ideal är förhärskande, dels därför att 
begreppet svenskhet i språket inte så lätt låter sig definie-
ras. Carl Ivar Ståhle har i sin uppsats De främmande 
orden och den svenska ordbildningen pekat på de två 
centrala men sinsemellan skiljaktiga innehållsladdningarna 
i begreppet svenskhet, använt om språket: det kan avse 
ett språkelements historiska ursprung eller dess faktiska 
nutida förekomst i en svenskspråkig text eller ett svensk-
språkigt yttrande. (Vid den senare definitionen förutsätts 
att det inte rör sig om utomsvenska citat.) En historisk 
revy över hur termer som lånord, främmande ord m.fl. 
har använts ger Kari-Hampus Dahlstedt i sin uppsats Vad 
är främmande ord? En uppgift i Dahlstedts uppsats som 
har relevans för nedanstående framställning är påpekan-
dena (s. 6 och 10) att beteckningen främmande ord under 
1800-talet användes "medvetet om alla i svenskan nyttjade 
ord med utländsk upprinnelse" (s. 10) 	detta tydligen 
för att ge en negativ värdeladdning. 

De studentuppsatser från Stockholmsskolor som ligger till 
grund för denna studie är från åren 1864 (3 st.), 1870/71 
(20 st.) och 1880/81 (20 st.), alltså 43 uppsatser, var och 
en företrädd av en sexmeningstext, dvs. sammanlagt 258 
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meningar. (Ex. 7 i översikten nedan är dock hämtat utan-
för de sex slumpvis valda meningarna inom vederbörande 
uppsatstext. Utanför sexmeningstexterna har nämligen 
vissa stödfakta antecknats.) 

Anmärkning: Det använda materialet har insamlats för en syntak-
tisk beskrivning. Eftersom det fungerar bra som referensram - 
bl.a. ger det viss uppfattning om frekvens - har jag låtit materialet 
kvarstå oförändrat vid beskrivning av svenskhetssträvandena. 

Nedanstående översikt visar vilka lärarändringar i för-
svenskande riktning som gjorts. 

(Förklaringar till översikten: Siffran för elev avser de-
vens ordningsnummer i sin klassavdelning, L = latinring, 
R = realring, Sth gy = Stockholms gymnasium - den skola 
som 1881 efterträddes av Norra och Södra latin. Kur-
sivering i exemplen under rubriken "avfattning" mot-
svarar lärarunderstrykning i elevens text. Citationstecken 
kring uppgift i högerspalten innebär att det som läraren 
skrivit med rött i marginalen citeras; uppgift utan cita-
tionstecken avser lärarens omformulering av det som är 
kursiverat i spalten "avfattning". Kommentarer inom 
parentes i högerspalten är mina egna anmärkningar.) 

Anmärkningen vid det sista exemplet i översikten kan 
tänkas gälla fler av exemplen. Att ett visst svenskt (eller 
germanskt) ord satts in för ett romanskt uteslutande för 
sin svenskhets skull kan inte hävdas för andra exempel än 
6 och 7, där varken semantiska skäl eller kontextskäl kan 
differentiera till det svenska ordets förmån. Det intres-
santa är emellertid att svenskhet i så pass många fall ut-
tryckligen åberopas. Detta skedde dock bara under en 
kort period. De lärare som uttryckligen har dokumenterat 
sig som språkliga nationalister är bara tre 	en av dem 
är sålunda Arthur Hazelius. Den puristiskt intensiva perio-
den inträffade som synes ganska tidigt. Om detta lämnas 
utförligt besked i Karin Tarschys' avhandling "Svenska 
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Ex.nr År 
Elev och 
skola Lärare Avfattning 

Lärarändring och/eller 
anteckning i marginal 

1. 1864 1 Ny el Hazelius Det förra representeras af svärdet, "Bättre hade här varit en mera 
det senare af tungan eller pennan. svensk vändning, t.cx. det förras 

vapen är svärdet, det senares osv." 
2. 1864 1 Ny el Hazelius Genom svärdet kan man väl för en "germanism" 

tid skaffa sig gehör, 

3. 1870 4 Ny cl Kjerrström ... de högre voro fcodalherrar, och "Svenska!" 
sålunda äfven mäktige samt mccl 
gemensamma intressen fästade vid 
feodaladeln. 

4. 1871 2 Ny el Kjerrström ... kännetecknct på (len nyare tidens "svenska: skede" 
andra period är, att . 

5. 1871 2 Ny el Kjerrström 1 England hade dock Tudorernes "Styrelse" 
kraftfulla regeringar - 	förmått 
gifva staten stadga. 

6. 1871 18 Sth gy Fragh Allt ....r . . . djefvulens verk . . ., . . . ofördragsamhctcn . 
hvadan ock inioleransen med alla 
dess gräsliga frukter har varit och 
är orientalismens trogna följe. 

7. 1871 18 Sili gy Fragh . . . institutioner . . . ... inrättningar . 
8. 1871 15 Sth gy Fragh Adam representerade hela ... företrädde . 

menniskoslägtet, . 
9. 1880 R16 Sth gy Hd . . . konungen kastade sig in i det (sannolikt att undcrstrykn. 

hetaste ruinultet . . . innebär purism) 
10. 1880 L3 Ny el Sjöberg Det (= "barnet") tycker sig då äga ... borgen ... (skäl för ändring 

en viss garanti för sitt handlingssätt, kan vara huvudsakligen 
vol-fl i ni ck tS 



språket och litteraturen", kap. II, där även Artur 1-laze-
ljus' lärargärning och språkuppfattning skildras. Det fram-
går mycket tydligt i Tarschys' framställning, hur de nya 
riktningarna inom språkvården kring 1870 efterhand spred 
en ny normsyn bland lärarna. - Tyvärr omfattar mina 
excerpter inte 1870-talets fortsättning. En faktor av orga-
nisatorisk art, som kan ha spelat in vid sidan av ideolo-
gierna, är tillkomsten av Norra realläroverket 1876. 1-län-
genom fick man ett stående inslag av elever, som inte 
studerade latinsk retorik och latinsk periodbyggnad. Detta 
innebar också att inte så få elever nu behandlade natur-
vetenskapliga ämnen, t.ex. fysik, där en internationell 
terminologi i huvudsak var etablerad och ansågs riktig 
även i skolorna. 1 varje fall bär de naturvetenskapliga 
uppsatserna som börjar komma inget spår av att man 
försökt försvenska internationella naturvetenskapliga ter-
mer. (Den i förlöjligande sammanhang citerade diskussio-
nen om snudd och fylisnudd för tangent och co-tangent 
visar emellertid att frågan togs upp.) 

Försvenskningsnitet mattas sålunda efter hand, och 1890 
finns i mina excerpter inget enda belägg för en a k t i v 
försvenskande normering. 	Språknationalismen i Sverige 
fick karaktären av en ordförrådssvenskhet, den kom 
aldrig (som den gjorde i Danmark hos Sneedorff) att om-
fatta konstruktioner och meningsbildning. Det framgår 
också av de citerade ändringarna att man mest riktade in 
sig på lätt utbytbara ord. Ett drastiskt undantag från den 
tendensen är påpekandet om osvenskheten hos ordet 
intressen, ex. 3. Man tvingas där misstänka att inte bara 
vi sentida svenskar utan också den rättande läraren själv 
skulle gå bet på att hitta ett svenskt ersättningsord. 

Ändringar av den typ som visats ovan ger dock bara ett 
flyktigt intryck av ordförrådsideologin. Redan en första 
läsning av de 100-åriga uppsatserna visar att det inter-
nationella inslaget är ytterst knapphändigt. Jag ställde där- 
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för tre frågor, vars svar i tur och ordning kan förtydliga 
bilden. 

Vilka internationella ord finns i sexmeningstexterna 
t.o.m. 1881? 

Svaret blir att de latinsk-romanska ord som finns, nästan 
alla har karaktären av facktermer, sålunda läroboksord 
med väl avgränsad referent. Ord av denna kategori är 
hierarki (endast använt om kyrklig hierarki), feodaladel, 
kolonisation, privilegier, klimat, inkvisition, dualism, 
tyranni, vegetation, vegetabilisk. 

Man ersatte sålunda det mera "humanistiska" ordet 
kultur med odling men avstod från att ersätta klimat med 
väderskick e.d. och brydde sig inte heller om att motarbeta 
vegetation i botaniska texter, fastän det gått lätt att er-
sätta med växtlighet. En enda sexmeningstext (1880 Sthms 
gy e b9) inom fysikämnet innehåller de fackbetonade 
orden kvantitet, process, specifik  vikt, permanent magnet, 
magneto-elektrisk apparat. 

De nu framåtgående naturvetenskaperna företräddes till 
en början av ytterst anspråkslösa uppsatsämnen men 
släppte sålunda ändå igenom många internationella ord, 
vartill kom att de vande läsaren vid dessa ord och 	inte 
minst viktigt 	gav insikt om deras fördelar. Ord som 
inagnet och elektrisk ingick ju dessutom, till skillnad från 
hierarki o.d., i ett allmänt, relativt vardagligt ordförråd. 

Nästa fråga blev 

Vilka nu allmänna ord lyser med sin frånvaro i de 
tidiga uppsatserna? 

Jag sökte för ett svar på detta i årg. 1864 och 1870/7 1 
efter orden produkt, situation och kultur. Att just dessa 
tre ord valdes har följande motivering: det framgår vid 
läsningen att de begrepp som täcks av dessa ord påfal-
lande ofta åsyftas, men att själva orden sällan eller aldrig 
uppträder. Begreppens vanlighet sammanhänger med att 
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de har en hög abstraktionsnivå och att ord för sådana 
begrepp sålunda ofta utnyttjas i sammanfattande syfte. 
Orden refererar bl.a. till hur människor lever och agerar 
och till vad de frambringar. Det visade sig att ordet pro-
dukt förekommer en enda gång (1871 Sthms gy e31), be-
tecknande nog i en geografiuppsats. Det enkla ordet kultur 
saknas, men sammansättningen kulturtyp uppträder en 
gång (1871 Sthms gy e18), i en essäistiskt hållen uppsats 
över ett ämne i forntida allmän historia. Ordet situation 
saknas helt. 

Den tredje frågan blir sålunda 

3. Vilka germanska ord framträder som någorlunda 
direkta motsvarigheter till de tre orden under punkt 2? 

Produkt motsvaras av alster både i elevavfattning och 
lärares ändringar och kommentarer - ex. 1871 Sthms 
gy e2, 1870 Ny el elO, i sammanställningarna "växt-
världens alster" resp. "jordens alster". Det är sålunda 
fråga om uttryck på hög abstraktionsnivå; alster gränsar 
till allmänt stödord. Kultur ersatte man enligt samma för- 
modat arkaiserande grundsats med odling. 	Odling an- 
vänds ofta, men en rad andra ord motsvarar också kultur: 
bildning, (högre) utveckling, konsters och vetenskapers 
uppblomstring, materiell och andlig förkovran etc. Kultur 
nämns nämligen oftast i samband med "kulturell upp-
gång", något som var typiskt under dessa utvecklings-
optimismens glansdagar. Detta förhållande kommenteras 
närmare nedan. Situation motsvaras av ställning (ex. 1864 
e3, 1881 Sö la e22), tillstånd (1871 Ny el e6), läge (1871 
Sthms gy e40) o.d. Ordet position saknas givetvis också; 
även för det ordets betydelseinnehåll använder man ställ-
ning, läge. Ett belysande exempel på ordet ställning kan 
ges, från 1881 Sö la e22: 

Om vi antaga, att vi återfunnit - - barnet - - i en 
annan ställning än den, som blifvit omtalad - - 
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Ämnet hette "Exemplets makt", och det som avses är 
snarast "livssituation" eller "livsinriktning". 

Till de "valda" orden inom samma emotiva sfär som de 
nämnda kan även räknas grundsats för princip, och tids-

skif te, som vid sidan av skede står för period (1864 e2, 
1870 e3). 

Som antytts ovan är ordet utveckling ett nyckelord, det 
centrala begreppet i tidens samhälleliga credo. Det före-
träds av inte mindre än 36 belägg i årg. 1870/71, avseende 
ord tillhöriga lemmat utveckla/utveckling. Årgångens 
excerperade ordantal är 6 593, vilket innebär en frekvens 
för ord i lemmat utveckling av 0.5 procent, eller enklare 
uttryckt inemot en gång per sexmeningstext - dessa var ju 
40. Frekvenser av denna storleksordning företräds i de 
texter som Sture Allén använt för sin frekvensordbok av 
ord som konjunktionen men och pronominet sig. (Detta sagt 
endast för att ge en uppfattning om den centrala ställ-
ningen hos ordet utveckling.) Lärarna gallrar något, dock 
ganska obetydligt, bland förekomsterna av ordet. Å andra 
sidan förekommer också flera belägg av na•rbesläktade ord 
i elevernas texter, t.ex. framåtskridande, uppblomstring, 
förkovran, tillväxt. Endast en gång står ordet utveckling 
i en negativ kontext ("ohämmad utveckling"). Naturligt-
vis får också traditionen sin tribut, något som delvis fram-
gått av föregående. Det är kanske emellertid ett mera 
känt förhållande. Den samtidiga närvaron av dessa båda 
åskådningar är ju ingalunda paradoxal, utan vittnesbörden 
från studentuppsatserna bekräftar vad vi redan vet om 
tankeströmningarna på den tiden. 

Man kan också reflektera över det förhållandet, att 
Darwins utvecklingslära 	utgångspunkten för dåtidens 
kulturoptimism 	fick en svensk benämning hos oss. 
Kunde vi i ett mera internationellt språkklimat kanske ha 
fått ordet evolution registrerat i vårt vardagliga språkmed- 
vetande? Eller omvänt 	kunde vi ha fått in benäm- 
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ningen "Franska omvälvningen" eller "Franska omstört-
ningen" om det rått lika nationalistiska språkideal 1789 
som 1870? 

Flera av de här anförda nationella orden var givetvis ett 
slags emotiva honnörsord, något som framgår dels av 
den bruklighetsuppgift som ges i SAOB för alster, dels 
av den antydda fördelningen på orden mellan faktaupp-
satser och mindre faktabetonade, sådana där ännu det 
retoriska idealet med dess programmatiska vaghet dröjer 
kvar. Visserligen använder man medtävlare och inte 
konkurrent, samfärdsel och utförsel, inte kommunikatio-
ner och export. Men politisk förekommer (på grund av 
lättheten att bilda ordet; som substantiv påträffas både 
statskonst och politik). Och när framställningen lämnar de 
högsta abstraktionsnivåerna uppträder både representant, 
industri och social. 

Ordförrådspurismen var sålunda inte extrem i skolorna, 
även om man inser att mycken svenskhetsindoktrinering 
bedrivits innan man når fram till en avgångsuppsats så 
pass fri från "främmande smink" som de flesta ändå är. 

Uppgiften underlättades dock i hög grad av att eleverna 
inte läste just någonting utöver läxböckerna, vars texter i 
gengäld lärdes in ytterst noggrant. 

Att svenskheten som språklig grundsats snart avtog 
sätter jag sålunda i samband med att retorikidealet avtog 
och med att kravet på faktaredovisning alltid balanserade 
kravet på språklig "elegans". En del av de här behandlade 
orden var sannolikt för eleven helt enkelt statussymboler, 
och när statusladdningen blev obehövlig låg det nära till 
hands att ersätta sådana ord med ord som kändes normala. 

Däremot har jag inte funnit något som tyder på att 
man insett det orimliga i företaget att söka utrota vissa 
ord. Det gällde ju centrala betydelsebärande ord, oftast 
substantiv och verb. Att byta ut ett ord mot ett annat går 
i sådana fall inte utan att man rör vid hela det seman- 
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tiska fältet. Detta är sannolikt den djupaste anledningen 
till att ordf örsvenskningen rann ut i sanden. 
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Ensam delägare 

Av Erik Wellander 

En "Undrande" som kallar sig "Amatör på lagens om-
råde" skriver till mig och frågar: 

1 Svensk Författningssamling nr. 994 1970 står det i 
20 kapitlet 2 § tredje stycket följande, vilket i mina ögon 
ser egendomligt ut och skorrar i öronen: 

"Tiden för sökande av lagfart räknas dock, för den 
som är ensam delägare i dödsbo, från det bouppteckningen 
registrerades eller, om han först därefter blivit ensam 
delägare, från det så skedde, dock, om boets förvaltning 
omhänderhas av boutredningsman eller testamentsexeku-
tor eller om boet är avträtt till konkurs, ej i något fall 
tidigare än från det egendomen utgavs till ägaren." 

5 §: "Söker dödsbo eller arvinge som är ensam delägare 
i dödsbo lagfart på förvärv av egendom från den döde, 
anses inregistrerad bouppteckning efter denne såsom 
fångeshandling." 

Enligt mitt förmenande fordras det minst två (2) perso-
ner för att man skall kunna tala om delägarskap. Jag 
anser att det i första fallet skulle stått "Ensam ägare till 
dödsbo" och "blivit ensam ägare". 

1 5 § skall det väl stå "som är ensam ägare". Om någon 
ensamstående förälder avlider och efterlämnar endast en 
arvinge, bör väl i rimlighetens namn denne kallas ensam 
ägare till dödsboet och icke kallas ensam delägare. 

Vilket är riktigt, vad jag framfört eller vad SFS 994 
säger? 

Naturligtvis är anmärkningen riktig, ensam delägare är 
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en "contradictio in adjecto", uttrycket innebär en själv-
motsägelse. Men det måste ses mot bakgrunden av det 
större sammanhang i vilket det ingår. 1 det föregående 
har säkerligen ordet delägare ofta brukats riktigt, alltså i 
pluralis, på samma sätt som exempelvis i lagens kapitel 
"Om laga skifte och om ägodelningsrätt i stad". Så står 
författaren plötsligt inför behovet av motsvarande singu-
lara ord, och då använder han, tanklöst, delägare med 
attributet ensam. 

Dylik tanklöshet är ej ovanlig, den är orsaken till många 
betydelseskridningar. Det finns nära besläktade fall. 

Vad verbet dela betyder är väl känt: Dela ljuvt och lett. 
Sen draga vi lott eller dela som bröder. Denna betydelse 
kommer till sin rätt även i sammansättningar: Tältstödens 
pelare delade av synkretsen i fält. itudela. Dela upp män-
niskor i partier. Plötsligt lyfter  hela flocken, delar upp sig 
i mindre flockar. Dela ut allmosor. Carina Ari brukade 
själv dela ut medaljer och stipendier. Sam fundet för Hem-
bygdsvård delar i år ut sin plakett till 13 hembygdsvdrdare 
i landet. Vetenskapsakademiens priser utdelades av 
konungen vid akademiens högtidssammankomst på fre-
dagen. 

När utdela på detta sätt vanemässigt används med inne-
börden 'vid en högtidlig akt förläna' så bleknar emellertid 
föreställningen om delandet bort, och plötsligt brukas 
verbet, tanklöst, med objekt i singularis: Konungen delar 
ut akademiens medalj till professor Einar Raif. Ivar Lo-
Johansson delar ut sitt stipendium till Nils Arne Ohlsson. 
SF firade tillkomsten av den nya biograf en med att dela 
ut ett stipendium. Skulle Solsjenitsyn ändra sig ... är jag 
beredd att när som helst resa till Moskva och dela ut priset 
på ambassaden. 

Det är inte alltid just premier och priser och stipendier 
som utdelas: En örfil  utlöser kedjereaktioner långt utan-
för skolan där örfilen  delades ut. Läraren har inför  rätta 
medgett att han utdelat aga mot den 12-årige pojken. 
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Phil griper tag i vakten innan denne hinner utdela döds-
stöten. 

En liknande utveckling kan iakttas vid andra samman-
sättningar: Pablo Neruda har tilldelats 1971 års Nobelpris 
i litteratur. Bara när det blir tal om att fördela någon 
landshövdingepost börjar ryktena surra. 

Verbet para används ofta bildligt i betydelsen 'bilda ett 
par': Lär dig att ormens list med duvans fromhet para. 
En man som själv alltid parat idealism med ekonomiskt 
sinnelag. 1 själva verket var Kerrman högmodig, en egen-
skap som ofta  paras med blyghet. Han bars i sitt arbete 
av en djup känsla för elevernas bästa, parad med en klar 
uppfattning av det politiskt möjliga. 

Enligt SAOB betecknar para särskilt i vitter stil "för-
enandet av två (ngn gg flera) egenskaper 1. tillstånd 
1. handlingar o.d.". Helt i överensstämmelse med ordets 
egentliga innebörd heter det alltså: Hennes fina intellekt 
parades med ett konstnärligt temperament, men ofta 
vidgas bruket, tanklöst: Hennes vitalitet och fina intellekt 
parades med ett konstnärligt temperament, och likaså 
Med sällsynt medfödd begåvning paras hos honom en 
oerhörd energi och ett brinnande intresse. Här har det i 
par ingående begreppet 'två' tappats bort. 

Det är denna tanklösa utvidgning av ett i sig själv riktigt 
språkbruk som ger betydelseforskningen så många sensa-
tioner: Man kunde alltjämt känna igen fartyget från förr 
ehuru det nu fått grått skrov, kortare master och akter-
salongen borttagen, dvs, det har fått skrov och master men 
inte aktersalong. Det körkort han nyss fått fick han nu 
indraget, dvs, han fick det inte, han miste det. Finansiärer-
na ville ha uppvisningen struken, dvs, de ville inte ha den. 
När han kom hem fann han fågeln utflugen, dvs, han 
fann den inte. En demonstration mot förhållanden som 
man vill se undanröjda, dvs, man vill inte se dem. Nu 
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föreslås ännu ett kansliråd indra get, dvs, det föreslås inte. 
Denna tanklöshet förklarar också missbruket av tack 

vare, som nu trots det uppenbart ologiska i sammanställ- 
ningen alltjämt vinner mark. Det heter Tack vare polisens 
vaksamhet lyckades man avslöja ligan, men man skriver 
även Tack vare bristande renlighet överfördes smittan från 
patient till patient. 

1 sådana uttryck som lägga ned pennan, vapnen, arbetet 
uttunnas den konkreta betydelsen 'lägga ned' till ett mera 
abstrakt 'upphöra att ägna sig åt', och man skriver, med 
objekt som alls icke kan läggas ner, exempelvis lägga ner 
en gruva, lägga ner flygplatsen. 

En vanlig omskrivning för födas, komma till världen är 

i poetiskt språk se dagens ljus. Betydelsen är klart åskådlig, 
men hur mycket därav lever kvar när det talas om den 
tidskrift där hans artiklar först sett dagens ljus? 

En dödsannons avslutas ofta stereotypt med orden sörjd 

av . . . barnbarn och barnbarns barn 	sörjer verkligen 
dessa små, eller betyder sörjd av endast detsamma som 

efterlämnande? 
1 Dagens Nyheter den 21 juli 1972 manas statsminister 

Olof Palme inte mindre än fem gånger uttryckligen att 
tala ur skägget. 

Den vetenskapliga facktermen för dylik tanklöshet är 
k at a kr es. 
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Gabeisbergers brakylogi 

Av Hans Karigren 

"Fatta Er kort", det rådet har redaktionschefer och andra 
livserfarna personer ofta utdelat, och en god del av vad 
som kallas redigering består i att man skär ner en i för-
hållande till sitt innehåll0  alltför voluminös text. Ändå är 
brakylogien eller konsten att ge det kortaste möjliga språk-
liga uttrycket åt en tanke skamligt försummad av språk-
vetenskapens teoretiker. En ansats till en systematisering 
av hur man bär sig åt för att utan informationsförlust 
krympa en given text görs av Franz Xaver Gabeisberger, 
som också torde vara den som präglat uttrycket brakylogi. 
Det är om honom och hans tankar i ämnet som denna 
lilla uppsats skall handla.' 

När Gabelsberger berörde problemet var hans syfte att 
instruera den som vill lära sig protokollföra debatter. 1 
sitt stora verk, Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst 
oder Stenographie, Munchen 1834, ger han både prak-
tiska anvisningar om stenografering och teoretiska moti-
veringar för det stenografiska system som han hade 
konstruerat. Men han stannar inte vid i inskränkt me-
ning skrifttekniska problem utan behandlar också frågan 
hur texten kan göras mera kortfattad. 

O  "Dåliga författare te sig aldrig mångordiga, i strikt bemärkelse; 
de te sig aldrig fåordiga heller: den sak de säga med femton ord 
och den sak de säga med tre stå på samma nivå och förbli exakt 
lika njutbara, alldenstund hundra procent av de använda orden i 
båda fallen äro överflödiga." (Frans G. Bengtsson, Lakonismer, s. 1, 
i De långhåriga Merovingerna.) 

Ett annat, men besläktat problem behandlas i förf., Konsten att 
undertrycka information, Språkvård nr 1, ss. 8 ff., Stockholm 1971. 
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Gabelsberger skiljer mellan skriftförkortning och skriv-
förkortning. 

Med skriftförkortning förstår Gabelsberger "den för-
enkling av skriften i förhållande till vanlig skrift som kan 
ernås genom att tilldela språkljuden kortare, lättskrivnare2  
och smidigare skriftdrag (bokstäver)". Redan skriftför-
kortningen bygger förutom på analys av det grafiska tec-
kenmaterialet på språkanalys: för att välja beteckningar 
för olika språkljud måste man veta hur ofta dessa upp-
träder i olika kombinationer (deras "iterations- och 
kombinationsförhållanden" för att bruka Gabeisbergers 
egna ord) och vilken "funktion" de har i språket. 

Med skrivförkortning menade han "utelämnandet av 
allt minderväsentligt i den språkliga beteckningen". Skriv- 
förkortning innebär således att sådana delar av eller 
distinktioner4  i det språkliga uttrycket lämnas obeteck- 

2  Detta är inte självklarheter. Gabelsberger var den förste som i 
teori och praktik systematiskt beaktade skillnaden mellan korthet 
och lättskrivenhet (Schreibflössigkeit): han ville inte göra skriften 
så kort utan så bekväm som möjligt och utgick därför bland annat 
från handens naturliga arbetssätt. Hans insikt på denna punkt 
vållade en kopernikansk vändning i stenografiens utveckling. 

Gabelsberger hade inte läst Troubetskoy men han är inte så naiv 
att han identifierar språkljud med bokstav eller ljud med vad vi 
skulle kalla fonem. Han söker det väsentliga i ljudens "funktion" 
men med en ursäkt för det ofullgångna i vad han kan meddela om 
de "begriffweckenden Sprachklang-Formationen" i språket lämnar 
han allt annat än aningslös ämnet: "Um dieses umständlich zu 
erläutern, wäre es nöthig, ein eigenes Buch iber die phonische 

Bedeutsamkeit der Sprache, und zwar je einer gegebenen, zu schrei-
ben, und hiebey all dasjenige auszuscheiden, was im Sprachklange 
einerseits zu Bezeichnung in den einzelnen Sylben und Worten, 
andererseits auch in deren Verbindung untereinander zu Sätzen 
und Perioden in der That wesentlich, was entbehrlich oder gar 
äberflössig ist." (a.a. 1, s. 125.) Det skulle dröja ungefär ett sekel 

innan den boken blev skriven. 
Förenklingen kan bestå i att olika språkliga element betecknas 

lika: den gemensamma beteckningen kan då bli enklare än de 
mera specificerade. Man vinner, kunde man säga, på paradigma- 

160 



nade som kan rekonstrueras ur resten och bygger på 
"principen att skilja det väsentliga från det minderväsent-
liga i språket". 

Skrivförkortning sker på olika nivåer. Dels är det fråga 
om ordförkortning: enstaka bokstäver eller stavelser kan 
ofta utelämnas i ett ord var ordet än förekommer. Man 
kan således skriva upphet i stället för uppmärksamhet, 
överstämma i stället för överensstämma därför att upphet 
och överstämma inte är ord i språket. Gabelsberger går 
igenom en rad principer för ordförkortning, utnyttjande 
både tillfälliga luckor i ordförrådet och, framför allt, 
generella regelmässigheter i ordbildningen. 

Men Gabelsberger nöjer sig inte med en stenografi som 
arbetar ord för ord. Han inför vid sidan av ordförkort-
ningarna något som sedermera kom att kallas satsförkort-
ningar, varvid det är beroendena mellan orden han ut-
nyttjar. Denna av syntax och semantik betingade redun-
dans tillgodogör sig Gabelsberger antingen så, att något 
eller några ord förkortas starkare än vad som vore möj-
ligt om orden skulle läsas ett och ett, eller så, att vissa ord 
helt sonika utelämnas för att vid läsning suppleras med 
ledning av omgivningen. 

Den enklaste formen av sådana sammanhangsförkort-
ningar är vad Gabelsberger kallar grammatikaliska för-
kortningar. 1 två systematiska kapitel, "Grammatikalische 
Schreibkiirzung auf Grund der deutschen Deklination" 
och "Grammatikalische Schreibkärzung auf Grund der 
deutschen Konjugation" går han fall för fall 	kasus för 
kasus, deklination för deklination, tempus för tempus - 
igenom vilka ändelser man kan utelämna och vilka form-
ord man kan slopa eller blott antyda. Han övertygar en 

tisk reduktion lika väl som på syntagmatisk. 1 många fall, framför 
allt de sammansatta verbuttrycken, duger sålunda ge som beteck-
ning både för gehabt och gewesen, påpekar Gabelsberger. Den som 
kan sin tyska grammatik behöver inte tveka om rätta läsningen av 
låt oss säga geliebt ge zu sein och eine Geliebie ge zu haben. 
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om vad svenska skolpojkar sedan generationer har miss-
tänkt, nämligen att tysk text innehåller en mängd gram-
matiska ingredienser som inte är till nytta för någon och 
att uttryck som "ob sie geliebt worden seyn werden" eller 
"einem schlauen Weibe" är onödigt omständliga även för 
en tysk. Men sanningen att säga har vi i svenskan lika 
mycket onödigt gods i vårt formsystem: om framförställd 
artikel står utsatt är, för att ta ett enda exempel, både 
substantivets och adjektivets alla ändelser överflödiga så 
när som på genitiv-s. 

Gabelsberger slopar inte på apotekarmanér alla ändel-
ser. Hade han föreslagit en sådan barbarisk språkstymp-
ung - vilket många stenografikonstrukto••rer försökt sig 
på, bl.a. svensken Melin tre kvarts århundrade senare - 
hade han inte behövt skriva långa utredningar om saken. 
Han ringaktar inte alla ändelser. Einem schlauen Weibe 
skriver han sålunda einem schlau Weib, och i vissa andra 
fall, varom mera nedan, stryker han rent av hela ordet 
utom just ändelsen. 

Det är nu skäligen enkla syntaktiska och morfologiska 
regler som vägleder vid läsningen av dessa grammatika-
liska förkortningar. Men Gabelsberger spelar också på 
mera komplicerade syntaktiska och semantiska samband. 
Och här närmar vi oss det ämne som nämns i rubriken 
till denna uppsats. Den brakylogiska skrivförkortningen 
omfattar syntaktisk koncentration genom satsförkort-
ningar, genom elliptiska konstruktioner där småord ute-
lämnats och förhållandet mellan begreppen framgår av 
begreppsordens av logiska och språkliga skäl betingade 
inbördes ordning, genom uteslutning av utsmyckningar, 
förstärkande uttryck, och upprepningar, utelämnande av 
mellan- och eftersatser som av stilistiska eller logiska skäl 
ger sig själva, osv.' Detta låter abstrakt, men Gabelsberger 
redovisar inte bara en analys av hur textförkortningen går 

A.a., del 1, s. 140. 
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till utan lämnar också utförliga exempel. Så unnar han 
också sig och sina läsare 548 ss. i kvartoformat, varav 406 
egenhändigt med största elegans och precision graverade 
litografiska sidor. 

Låt oss dra fördel av denna konkretisering och se mera 
i detalj på de förkortningsprinciper jämte några av de 
exempel Gabelsberger själv anför. 3  Man hör att exemplen 
är autentiska; de låter bortsett från en och annan olikhet 
i ordförråd och satsbyggnad till ton och innehåll för-
vånansvärt moderna. Svenskan och tyskan är så lika, i 
princip och de flesta detaljer, att vi kan anse det följande 
som en beskrivning även av svenskan i detta hänseende. 

1 exemplen nedan markerar vi med kursiv de ord och 
orddelar som enligt Gabelsbergers förslag skrivs ut. Övriga 
ord och orddelar vill Gabelsberger alltså utelämna. Ord-
förkortning avseende medtagna ord - såsom att Gesetz 
skrivs Gtz eller Regierung skrivs Reung - har däremot 
icke noterats i denna transkription. 

Exempelmeningarna under varje rubrik illustrerar, helt 
naturligt, ofta flera förkortningsregler samtidigt. 

Artiklar kan ofta utelämnas: 
Die Stände des Reiches bewilligten der Regierung die 
nöthigen Summen zum Zwecke der Anlegung eines 
neuen Kan ales. 
Pronomina kan ofta utelämnas: 
Wer sich selbst entleibt, versändigt sich an seinem 
Schöp ter, an der Natur und an sich selbst. 
Prepositioner kan ofta utelämnas: 
Es ist dieses schon in der Ständerversammling vom 
Jahre 1825 zur Sprache gekommen. 
Ich babe schon bei einer anderen Gelegenheit be-
merkt, dass zu wönschen wäre, die königl. Staats-
Regierung mässte an die Stände des Reiches ein Ge- 

8  A.a., del II, ss. 3 15-339. 
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setz gelangen lassen, durch weiches dem Uebel auf 
eine zuverlässige Weise abgeholfen wärde. 

Man bör lägga märke till att Gabeisberger inte urskill-
ningslöst sakar alla formord: observera t.ex. att dem fram-
för Uebel behålls. 

Wir fahren heute fort in der Berathung iiber das 
Pressegesetz in Bezug auf Vergehen und Verbrechen 
durch die Presse. 
Hjälpverb kan ofta undertryckas eller skrivas kortare: 
Ich wärde mich sogleich verteidiget haben, wenn ich 
gegenwärtig gewesen wäre. 
Icke sällan kan huvudverbet självt undertryckas: 
Wenn es die Zeit gestatten wärde, wollte ich noch 
mehr dartiber sagen. 
Ein furchtbarer Hagel zerstörte die Saat. 

Läsaren har måhända sagt sig att vad Gabelsberger och 
denna kommentars författare hittills har haft att säga om 
"brakylogiska" förkortningar varit idel självklarheter; om 
denna paragraf gäller i vart fall icke det omdömet. Man 
slopar förvisso icke spontant - utan träning i gabels- 
bergerskt skrivsätt 	just huvudverbet om man vill göra 
egna knapphändiga men begripliga notiser; börjar man 
fundera på satslära och semantik blir man än mindre be-
redd att offra just dessa huvudord. 

Gabelberger utvecklar i ett senare arbete denna tanke, 
och vi skall strax återkomma till den saken. 

Ett adjektiv kan ofta ersätta en hel sats: 
Eine Regierung, weiche dem Despotismus huldiget, 
kann sich in Europa, wo die Zivilisation ihre Heimat 
begrändet hat, nicht mehr halten. - Despotisch Re-
gierung kann sich im zivilisierten Europa nicht mehr 
halten. 

Just denna mening - osann då som nu - vållade Gabels-
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berger obehag. De härskande, för vilka stenografi över 
huvud taget gärna associerades med krav på långtgående 
folkstyre, såg denna exempelmening som belägg för att 
Gabeisberger vore en farlig demagog. 1 själva verket var 
meningen tagen ur en uppsats om Turkiet och anspelade 
inte alls på hemmapolitiken, men Gabeisberger hade som 
sagt otur.7  Vi skulle gärna ha velat kunna säga, att Gabels-
bergers exempel och problem ter sig föråldrade åtminstone 
på den punkten. 

Just sambandet mellan adjektiv och hela satser är intres-
sant, inte minst med tanke på senare tiders syntaktiska 
beskrivning av attribut som reducerade satser. Det sam-
bandet är inte så teoretiskt som man kanske kan före-
ställa sig! 

Satser som anger en jämförelse kan ofta återföras på 
en komparativ eller superlativ: 
Innere Streitigkeiten können dem Staate Gefahren 
bringen, welche oft mehr zu fiirchten sind als das 
Eindringen der Feinde von aussen - innere Streitig-
keiten können dem Staate of t gefährlicher werden 
als... 
En sats med objektbisats kan ofta sammandras till en 
enkel sats: 
Ich ho/fe,  dass nun alle Anstände beseitiget seyn wer-
den. ich wänsche nur, dass unsere Beratung ein er-
freuliches Resultat herbeyfiihren möge. 

Det vore åter lockande att mera utförligt diskutera för-
hållandet mellan den praktiska likvärdigheten och den 
teoretiska. Vi nöjer oss med att påpeka att det som sedan 
gammalt kallats satsförkortning och som i modern syntax 
beskrivs genom att härledas ur en längre konstruktion här 
faktiskt uppkommer genom förkortning av ett alltför 
långt uttryck. 

Olof Werling Melin, Stenografiens historia, del 2, Stockholm 1929, 
s. 67 f. 
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9-10. Bisatser och infinitivuttryck kan ofta ersättas av 
prepositionsuttryck: 
Statt dass er eine bestimmte Erklärung abgegeben 
hätte, gab er nur ausweichende Antworten. 

Infinitivuttryck med um zu motsvaras därvid mestadels av 
substantiv med zu: 

Wir sind nicht bloss berufen, um die Steuern zu be-
willigen, sondern auch um Einsicht in den Staats-
haushalt zu nehmen, und die nöthigen Erinnerungen 
zu machen, damit die Lasten des Volkes möglichst 
erleichtert werden - nicht bloss beru ten zum Steuer-
bewilligen sondern zur Einsichtn ahme, Erinnerungen 
und Voiksiastenerleich terung. 
Negativa satser kan ersättas av adjektiv med un- eller 
-los: 
Ohne im Mindesten vorbereitet gewesen zu sein, 
betrat er die Rednerbuhne - unvorbereit et 
Kinder, deren Eltern kein Vermögen besitzen, werden 
auf Kosten der Gemeinde unterrichtet und erhalten 
auch die nöthigen Schulböcher, ohne etwas dafur 
zahlen zu mössen - Kinder vermögenloser Eltern wer-
den auf Gemeindekosten unterrichtet und erhalten 
auch Schulbächer unentgeldlich. Er stand da, ohne 
mehr ein Auge zu wenden, ohne mehr ein Wort zu 
sagen - Er stand da unverwandten Auges, sprachios. 
Inledande och utfyllande satser som lätt förstås av 
sammanhanget faller helt bort: 
Was ist das fur ein Gegenstand, der jetzt besprochen 
wird? - Was wird jetzt besprochen? 
1 uttryck som betecknar en slutledning kan "ergo"t 
företräda hela konklusionen: 
In Gemässheit der Verfassungs-Urkunde  Titul VIII 
§ 28 kann ein Gegenstand, woräber sich beide Kam- 
mern in ihren Beschliissen nicht vereinigen konnten, 
in derselben Sitzung nicht wieder zur Sprache ge- 
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brachi werden; nachdem sich nun iiber die vorliegende 
Angelegenheit die beyden Kammern nicht vereiniget 
haben, so kann dieser Gegenstand im Verlaufe der 
gegenwärtigen Ständerversammlung auch nicht mehr 
in Berathung gezogen worden. 

Här blev det inte mycket kvar i den gabeisbergerska skrif-
ten (helst som av de behållna orden alla utom fyra i sig 
är mer eller mindre hårt förkortade; det är ju antingen 
frekventa småord eller fackord i det parlamentariska språ-
ket), men han markerar dock här en lucka före och 
efter so. 

Die Bedenken, welche zu meinem Antrage Veranlas-
sung gegeben haben, finde ich durch die gefällige 
Aufklärung von Seite des Herrn Regierungskommis-
särs vollkommen gehoben, mithin stehe ich von mej-
nem Antrage wieder ab - Veranlassung zu meinem 
Antrag durch Kommissär gehoben, mithin... 
Ofta räcker ett enstaka ord för att representera en 
mellan- eller utfyllnadssats: 
Der Gegenstand, welcher auf die heutige Tages-
Ordnung gesetzt wurde, ist von solcher Wichtigkeit, 
dass er unsere ganze Aufmerksamkeit  in Anspruch 
zu nehmen geeignet ist. 
Citat ur kända och tillgängliga dokument anges bara 
genom citatets början och slut. 
Ordspråk och bevingade ord anges, såvitt de är full-
komligt kända för den skrivande, endast med några 
stickord jämte en markering av att uttrycket för-
kortats: 
Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica 
veritas. 

Såsom för moderna svenska läsare måhända mera natur-
liga exempel kan följande anföras, med det förkortnings-
sätt som i Gabelsbergers efterföljd faktiskt brukats och 
lärts ut: 
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Långa år får sona vad stunden brutit. 
Till den kraft och verkan det hava kan 
Stundom slumrar även den store Homeros 
Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta 
Det vore en nåd att stilla bedja om. 

17 Mycket ofta kan stående vändningar ersättas av ett 
enkelt uttryck: 
1 stället för 
Es steht nicht in meinen Kräften, 	1 
Meine physische Kraft reicht nicht zu, 
Es steht nicht in meinem Vermögen, 
Es liegt nicht in meiner Macht/Gewalt, 
Es ist mir nicht möglich, 	 dieses 
Ich wiirde mich vergebens bemtihen, 	auszufUhren 
Ich bin nicht im Stande, 
Ich föhle mich zu schwach, 
Ich bin nicht fähig, 

kan man sätta Ich kann nicht dieses ausfuhren. 

Participialkonstruktioner ger väsentlig förkortning: 
Zu den Grunden, weiche bereits angeföhrt worden 
sind, erlaube ich mir, noch folgenden beyzufilgen -* zu 
bereits angefuhrten  Grunden nach folgenden. 
Participialkonstruktionen kan i sin tur ersättas av 
kortare uttryck, nämligen med 

preposition jämte substantiv: 
Nachdem das Protokoll verlesen war, eröffnete das 
Präsidium die Berathung Liber. . . -> Nach verlesenem 
Protokoll. . . - Nach Protokoll. 

ett genitivuttryck: 
Die Ursache, wodurch diese Abänderung veranlasst 
worden ist.. . - Die Ursache dieser A bänderung ... 

ett adjektiv: 
Oh sie gleich im gegenwärtigen Augenblicke unsere 
Freunde zu seyn scheinen, werden sie doch nicht 
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ermangeln, bey Gelegenheiten, wo wir allenfalls in 
eine kritische Lage geworfen werden, gegen uns zu 
handeln - Jetzt scheinbare Freunde, doch in kriti-
scher Lage gegen uns 

ett adverb: 
Wenn wir alle diese Thatsachen zusammennehmen, 50 

ergibt sich - alles zusammen ergibt. 
särskilda korta vändningar: 

Wenn wir einmal nach Hause gekehrt seyn werden, 
wird uns das Volk zur Rechenschaft ziehen - Daheim 
wird uns das Voik... 
Många gånger kan en sats förkortas genom omvand-
ung från passivum till aktivum eller genom lämplig 
ändring av tempus: 
Sind die Summen, weiche von den Ständen des Reichs 
bewilligt wurden, von Seite der kgl. Staats-Regierung 
auch zu den gehörigen Zwechen verwendet worden? - 
Hat die Regierung die bewilligten Summen auch ge-
hörig verwendet? 
Upprepningar kan ofta undvikas: 
Wurden die Bedingungen ein gehalten oder wurden 
sie nicht eingehalten? 
Onödiga förstärkningar, pleonasmer och tautologier 
avlägsnas och uttrycket återförs till sin vederbörliga 
enkelhet: 
Färchten Sie nicht, meine Herren, dass ich mit un- 
verantwortlicher Verschwendung der Zeit Ihre Ge- 
duld durch blosse Widerholung der bereits vorge- 
brachten Griinde und Gegengriinde in Bezug auf den 
zur Berathung angesetzten Gegenstand ungeböhrlich 
in Anspruch nehmen, und dadurch den langsamen 
Gang unserer Debatte noch mehr hinauszögern 
werde! 

Gabelsberger har valt ett elakt exempel, som låter äkta 
och dessvärre alls icke föråldrat. Han gör under denna 
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punkt inte längre min av att anvisa uttryck varur origina-
let låter sig rekonstruera. Med oförblommerad subjektivi-
tet talar han om "onödiga" utstofferingar och "veder-
börlig" (gehörig) enkelhet; han förutsätter nämligen en 
omdömesgill läsare. 

Alla artighetsfraser kan man avstå från: 
Die Nachricht, welche uns der Herr Staats-Minister 
so eben mitzutheilen die Göte hatte, hat mich auf die 
angenehmste Weise uberrascht - Die Nachricht des 
Ministers hat mich angenehmst uberrascht 
Fraser som hör samman med de föreskrivna eller 
gängse arbetsformerna i den debatterande försam-
lingen förenklas till det yttersta. 

Senares tar Gabelsberger fasta på tanken att det är just 
huvudverbets stam som är redundant. Betraktar man ett 
enstaka ord är dess stamstavelse den väsentligaste delen 
men i satssammanhanget kan det begrepp som stammen 
anger ofta vara självklart medan ändelsen, som anger för-
hållandet mellan begreppen, blir för läsningen mera 
väsentlig.° Gabelsberger utvecklar på denna grund vad 
han kallar predikatförkortningar. 

Först om terminologien. Gabelsberger betraktar varje 
sats som logiskt sett sammansatt av tre delar, subjekt, 

Neue Vervollkommnungen in der deutschen Redezeichenkunst 
oder Stenographie. Mit Erläuterungen uber das von ihm wieder 
aufgefundene Prinzip des Abbreviatur-Verfahrens in der römischen 
Stenographie, bekannt unter dem Namen Tironische Noten, Mun-
chen 1843. 
o På motsvarande sätt kan i andra ordklasser ordstammen bli 
självklar och ändelsen ensam räcka som företrädare for ordet. Det 
blev emellertid just predikatsförkortningarna som kom att spela 
någon roll. Gabelsberger diskuterar dock utförligt andra möjlig-
heter i Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst oder Steno-
graphie, andra (posthuma) upplagan, Mttnchen 1850, vilket är en 
helt annan bok än första upplagan. 

Neue Vervollkommnungen, del 1, s. 84. 
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predikat och kopula, varvid kopulan antingen är någon 
form av verbet vara eller också utgörs av verbets ändelse 
och hjälpverb. Det är predikatet i denna mening som 
Gabeisberger förkortar. 

Den handling som subjektet utför eller undergår, fram-
går ofta av subjektets natur och de beledsagande omstän-
digheterna så väl, att predikatet blir överflödigt eller bara 
behöver antydas. Ofta räcker det med att ge huvudverbets 
ändelser, som markerar att ett verb över huvud taget 
förekommit, för att man av sig själv skall finna det till 
subjektet passande predikatet. 1 andra fall lämnar Gabels-
berger läsaren en vink om predikatet, t.ex. genom att för-
stavelsen och/eller någon karakteristisk del av stammen 
(klangförkortning) i verbet skrivs ut jämte ändelsen. Ju 
flera bestämningar, i form av adverbial och objekt, som 
huvudverbet har med desto större tillförsikt kan man för-
korta detta. 

Vid läsningen, lugnar Gabelsberger,1  behöver man bara 
utgå från frågor som: Vad gör subjektet i sin mest natur-
liga verksamhet? eller Vad händer med subjektet? Vad 
sker med subjektet under dessa omständigheter och be-
tingelser? Står det solen -er, gräset -er, lejonet -er, osv. 
betyder detta uppenbarligen att solen lyser, gräset växer, 
lejonet ryter etc.; vad skulle de annars ha för sig? 

Ju flera bestämningar i form av adverbial och objekt 
som huvudverbet har, med desto större tillförsikt kan 
man förkorta detta, även om det inte i och för sig är 
något vanligt ord: Behaglig -t er auf dem Sopha seine 
Pfeife Tabak måste naturligen läsas som Behaglich 
schmaucht... 

Är verbet däremot något för omständigheterna mera 
uppseendeväckande måste det skrivas ut. Står det Er kaut 
den ganzen Tag tiber Tabak är detta, säger Gabelsberger, 
åtminstone för en tysk mera oväntat; först om tuggandet 

s. 134. 
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är nämnt i texten kan man i fortsättningen låta Tabak -en 

beteckna Tabak kauen. 
Gabelsberger har här satt fingret på något mycket 

väsentligt i de språkliga mekanismerna: hur redundansen 
hos ett och samma uttryck växlar med kontexten, både 
med det omedelbara grannskapet och med sammanhanget 
i stort. Den betingade sannolikheten, så skulle en senare 
skola ha uttryckt det, avviker starkt från den obetingade. 
Morfemet joch (ok) är onekligen genomsnittligen låg-
frekvent men kan ändå ibland ha en så hög betingad 
sannolikhet att det helt kan utgå: Alexander der Grosse 

hat die halbe Welt unter-t. Och han anger ett sätt att 

utnyttja denna redundans. 
Det rytande lejonet och den tuggade tobaken är nu 

kanske exempel av det välvalda snarare än övertygande 
slag som är så vanligt inom allmän språkvetenskap. Låt 
oss för att göra Gabelsberger rättvisa citera åtminstone 
några andra:'2  

Die Zeitungen liefern hieruber die widersprechend-

sten Nachrichten 
Ich bin nicht so reich, dass ich viel wegschenken kann 

Ermädet von unserer Reise gingen wir bald schlafen 
Wer wird auf ein solches Vergnägen gerne Verzicht 

leisten? 
Diesem Antrage kann ich nicht beistirnmen. 

Här om inte förr kanske läsaren känner ett behov av 
svenska exempel. Även om principerna är gemensamma 
för alla språk och även om svenskan överensstämmer med 
tyskan också genom att ha rikligt med verbalpartiklar, 

12  Besläktad är förkortningen av sammansatta ord - Gabelsberger, 
Anleitung, andra upplagan, s. 124 ff., - där en avledningsändelse 
hos ett led företräder hela detta. Sålunda anger -en (en anläggning 
för) visst slag av verksamhet, vilken entydigt bestäms av samman-
sättningens förled: bränns'ins-eri, Iran-en, tobaks-eri, tapet-eni, st il-

en, glas-eri etc. 
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sviktar nog känslan för rätt verb till rätt substantiv när 
man lämnat modersmålets trygga grund. Just kopplingen 
mellan verb och objekt i fraser som instämma i ett yrkan-
de, vidtaga en åtgärd, intaga en ståndpunkt m.fl. är ju 
högst konventionell. 

Följande är några övningsexempel ur en svensk lärobok 
i gabelsbergersk stenografi: 

Hvarmed har de be-t alla dessa utgifter? 
Jag miss-er honom för delaktighet i detta brott 
Jag miss-ar honom hans framgång 
Jag miss-er mig ofta på hans person 
En frisk dryck veder-er 
Detta öfverens-er ej med min åsikt 
Han af-er ett fyrverkeri 
Han af-er ett väl motiver yttrande 
Han af-ar ett pistolskott 
Han är en drif tig industri-are 

Även dessa meningar kan nog fungera som test på 
språkkunskaper och språkkänsla, men jag tror att gissug-
heten är så mycket bättre på modersmålet att jag nöjer 
mig med att ge facit till exemplet med fyrverkeri: bränn. 

Och så här ser ett par meningar ur Fältskärns berät-
telser ut med samma läroboks skrivsätt; jag markerar bara 
satsförkortningar, varvid symbolen = betecknar upprep-
ning av någonting strax förut nämnt: 

Tilly, den förfärliga gamle korpralen, hade in-t i Sach-
sen, och konungen -de honom. Två gånger redan 
hade de -tts, tigern hade manat lejonet till kamp, 
men = rörde sig icke. 

Listan över förkortningsprinciper kan synas vara en brokig 
blandning. Man reagerar kanske mot blandningen av sti-
listisk åderlåtning och uteslutning av sådant som visser-
ligen är obehövligt för förståelsen men som ändå är nöd-
vändigt för att texten skall vara språkligt korrekt. Men 
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det är lättare att mästra mästaren än att bättra verket. 
Försöker vi dela in de förkortade uttrycken i sådana som 
är språkligt acceptabla och sådana som är gabeisbergerska 
artefakter visar det sig att detta alls icke är så lätt. 

Många uttryck är nämligen acceptabla uttryck i ett 
språk utan att vara grammatikaliska i vanlig bemärkelse. 
Om man tilltalar en medgångtrafikant med orden "Plån-
boken, annars ..... är detta ett både begripligt och språk- 
ligt oklanderligt yttrande, men någon grammatikalisk me- 
ning är det förvisso icke. Vi behöver om vår språklära 
skall behandla även sådana fragmentariska uttryck, och 
de är i praktiskt språkbruk legio, förutom en grammatik 
i inskränkt bemärkelse också en reduktionslära som talar 
om på vad sätt och hur mycket man vid behov får stympa 
det som är meningar enligt den inskränkta grammatiken. 
Dessa regler är till en del av annan art än den inskränkta 
grammatikens; de måste troligen i större utsträckning hän-
visa till sunt förnuft. 

Vilka sådana reduktioner som anses acceptabla beror 
på stilart och situation. Vad Gabelsberger söker göra är, 
kan man säga, att formulera en sådan reduktionslära för 
gabelsbergersk stenografi. Där är som synes toleransen 
mot reduktioner utomordentligt hög; i princip är allt till-
låtet som är begripligt vid läsningen. 1 vad mån accepteras 
liknande kortformer av meningar i annan stil? 

1 vårdat tryck, t.ex. i det protokollspråk varmed för-
handlingarna "ordagrant" återges, är toleransen mycket 
lägre. Men var gränsen går är svårt att exakt säga. Tung-
rodda satsförkortningar är, även om de a.helt gramma-
tikaliska, inte alltid acceptabla, och många elliptiska 
konstruktioner är helt skriftspråksmässiga. 

1 skriven text utan officiell status 	låt oss säga privat- 
brev eller privata minnesanteckningar 	är toleransen 
högre än i annat skriftspråk och flera av Gabelsbergers 
brakylogiska grepp verkar kanske bekanta för dem som 
försökt skriva fort med långskrift och funnit sin hjärna 
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vara snabbare än handen. De begränsningar som folk 
ålägger sig även i slarviga kladdar är dock mera påfal-
lande än djärvheterna. Det är inte ovanligt att folk som 
icke lärt sig stenografi hävdar att de utbildat en egen 
stenografi. Ser man på hur de skriver, visar det sig att 
de tycker det är mycket vågat när de skriver oxå för också 
eller ±ning för ökning men att de på det hela taget är 
enormt konventionella: de är mycket aktsamma om även 
uppenbart redundanta småord och de känner inget annat 
sätt att förkorta långa ord än att skriva en bit av början. 
Någon systematisk studie av hur språket uppträder till 
vardags på den enskildes notisblock är dock icke bekant. 

Talspråket slutligen synes vara minst tolerant mot re-
duktioner av här beskrivna slag. Vissa typer av stymp- 
ningar 	främst avbrutna meningar - är visserligen i 
naturligt tal, i synnerhet samtal, särdeles vanliga. "Då så" 
är t.ex. ett vanligt yttrande. Men de allra flesta som gör 
meningen formellt ogrammatikalisk synes vara sällsynta 
eller helt omöjliga i tal. Småord och ändelser kan visser-
ligen uttalas sluddrigt och därmed ibland försvinna i ut-
talet men i princip" kan de sällan hoppas över. Tillfälliga 
förkortningar av ord - när det inte är fråga om bildning 
av nya, kortare ord - är nästan okänd i talspråket. "X 
på dål.hum. hela f.m." kan någon skriva på sitt almanacks-
blad, men skvallrar man om herr X så bildar man inte 
utan vidare dålhum. 1 den mån snarlika uttryck före-
kommer i tal - polmag, hum-be - förutsätter de en väl 
inarbetad förkortning i skriften." 

Även om det nu är allt annat än klart och mycket litet 

Principen att skilja mellan vad som är utelämnat och vad som 
är ohörbart är dock, det medges, något grumlig. Vi avstår dock här 
från försök till precisering. 

Det gamla problemet om ursprunget till utelämnat har och hade 
i svenskans sammansatta tempus bör kanske ses mot bakgrunden 
av sådana allmänna iakttagelser: det är en förenkling av ett slag 
som man bör vänta sig i skrift men inte i tal. 
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studerat vilka meningsfragment som i olika situationer 
accepteras som språkliga uttryck är det just på förhållan-
det mellan kortformerna och språknormen som värdet 
av de brakylogiska förfarandena beror. Betraktelsesättet 
blir därvid olika om vi vill undergivet registrera och om 
vi vill redigera texten. 

För ren registrering - för att fånga talet i dess flykt 
som det hette före bandspelarens tid 	är de förkortnings- 
metoder mest givande som ger upphov till någonting som 
i annan text icke är acceptabelt. Först om kortformen 
tydligt avviker från acceptabelt talarspråk, ger den själv 
till känna att det är en förkortning som måste upplösas 
om man vill ha den ursprungliga texten registrerad. 

Somliga av kortformerna bär nu vittne om vad de 
undergått; det gäller inte bara dem som blivit ogramma-
tikaliska genom behandlingen utan också sådana som fått 
en för sammanhanget främmande stilvalör, t.ex. exempel 
9-10 ovan med ordet Volkslcistenerleichterung. Vi kan 
säga, att de reversibla förkortningarna fungerar entydigt, 
inte trots utan därför att de av ett eller annat skäl är 
orimliga i den ursprungliga textens språkbruk. 

1 andra fall har det givna uttrycket omvandlats till ett 
annat - synonymt eller homojosemt' - som i och för 
sig ligger inom det aktuella språkets ram. Ingenting ger 
då längre vid handen att, än mindre hur, uttrycket måste 
bearbetas för att återställas i annat skick. Dessa är då ur 
rent stenografisk synpunkt mindre lyckadeY' Man kan inte 
taga Gabelsberger på orden, säger med rätta Melin a.a. 
del 2, s. 77, när han begär att stenografen med sådant 
underlag skall kunna ordagrant återge talarens anförande. 
Man får i stället förutsätta, anser Melin, att Gabelsberger 

Jfr Homojosemi, Förhandlingar vi4 Kvals sjöburna seminarier i 
oktober 1972 (under tryckning). 

Likaväl som SJ inte duger som stenografisk förkortning för 
Statens Järnvägar! 
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avsett att visa "hur en stenograf skall bära sig åt, om 
han på grund av särskilda svårigheter eller bristande för-
måga, icke kan ordagrant följa talaren. Bättre då att få 
med det viktigaste, än att på måfå utesluta stora delar av 
det hela." Den sista slutsatsen är inte så säker: det kan 
också hända att upptecknaren 	oavsett om han offi- 
ciellt uppger sig föra ett ordagrant protokoll eller ej - 
inte vill skriva så yvigt i protokollet som talet faktiskt löd. 
Ser man närmare efter finner man att texten, där en ny, 
i gängse skrift acceptabel formulering blivit resultatet av 
operationen, i de flesta fallen genom åderlåtningen blivit 
stilistiskt njutbarare och ofta snarast tydligare! 

Det betyder, som vi nyss konstaterade, nu alls icke att 
uttrycken skall ligga inom ramen för det grammatikaliska. 
Också här, där vi inte bygger på kontrasten mellan ett 
talarspråk och ett stenografiskt hjälpspråk, gäller det att 
många av de förkortade uttrycken gör tjänst just därför 
att de inte är korrekta enligt den mera "inskränkta gram- 
matiken". Om grammatiska regler 	i denna "inskränk- 
ta", mera formella mening 	liksom om så många andra 
normer gäller att de inte nödvändigtvis är till för att följas. 

Härom vore mycket mera att säga, både av praktisk och 
mera filosofisk art. En konsekvent omskrivningsgramma-
tik till tjänst för den som i ena eller andra funktionen 
"redigerar" egna eller andras alster väntar ännu på sin 
författare. En anspråkslös men tankeväckande början för 
svenska språkets del har gjorts i elementära skrivanvis-
ningar av Nils Frick,'7  och åtskilliga iakttagelser och än 
flera råd har pedagoger av olika halt under årens lopp 
strött omkring sig i ämnet, men på det hela taget har 
påfallande litet blivit skrivet om hur man gör när man 
fattar sig kort. 

Läsaren kan nu undra om dessa förkortningsregler, hur 
sinnrika de än är i princip, kunnat tillämpas för sitt upp- 

17  Begriplig svenska, Örebro 1965. 
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givna ändamål, av en stenograf som skriver för brinnande 
livet. Hinner en jäktad skrivare ägna så mycket tanke-
arbete åt att förenkla skrivarbetet? Eller är hela det åter-
givna resonemanget "av enbart akademiskt intresse" som 
det med ett ohövligt uttryck brukar heta bland dem som 
saknar teoretiskt perspektiv på sin verksamhet. 

Må jag, innan jag besvarar den frågan, med några ord 
berätta vem denne Gabeisberger var. Minst av allt var 
han en kammarlärd, och några möjligheter till akade-
miska utsvävningar bestods honom under hans 60-åriga 
levnad aldrig. Han föddes år 1789 i Miinchen som son till 
en hovblåsinstrumentmakare. Han blev jämte syskon 
faderlös vid späda år och blev tidigt tvungen att försörja 
sig och en rad anförvanter med underbetalt och trivialt 
skrivarbete i statliga verk. Det var endast tack vare sin 
förmåga att anlägga principiella synpunkter på sitt prak-
tiska arbete som han kom till att göra en bestående insats. 
Han var praktikern som satte in sin uppgift i ett vidare 
sammanhang, inte teoretikern som sökte en tillämpning 
för sina "skrivbordsprodukter", för att nu återigen ta till 
en glosa präglad av dem som inte förstår vad som kan 
uträttas av stillasittande människor som bara läser och 
skriver men i gengäld tänker. 

Han kämpade hela livet med dålig ekonomi, bräcklig 
hälsa och något som om det inte gällt så allvarliga ting 
skulle kunna kallas kronisk otur. Han bedrev framgångs-
rika studier i en klosterskola, men studierna avbröts ge-
nom att klostren i landet stängdes. Efter några gymnasie-
år därefter måste han lämna gymnasiet på grund av en 
svår sjukdom. Av ekonomiska skäl vågade han inte full-
följa studierna utan påbörjade en folkskollärarutbildning 
som han också av sjukdom tvingades uppge. Som tjugo-
åring fick han arbete som skrivbiträde och innehade sedan 
underordnade kanslistbefattningar i 40 år. Han befordra-
des ej; tvärtom blev han, troligen just på grund av att 
han genom samvetsgrant arbete fått en tidigare hög för- 
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mans förtroende, vid ett politiskt regimskifte bortrationa-
liserad. Hans arbete med stenografien skedde på fritid, 
den fritid han eljest skulle ha ägnat åt mera inkomst- 
bringande extraknäck 	litografering 	och böckerna 
kostade honom stora belopp. Ett stort antal graverade 
stenar till första upplagan av hans bok måste han vid 
nytryck gravera om därför att de förstörts av utrinnande 
syra. Osv., osv., i stort och smått. Hans ende son dog 
vid unga år och själv avled han 1849 genom ett slaganfall, 
året före en ivrigt emotsedd pensionsålder. 

Hans livsomständigheter ter sig med andra ord som 
ganska ogynnsamma för långsiktig forskning, inte bara 
om man jämför med nutida forskares villkor. Ogynn-
samma, utom i ett avseende: de lämnade inte mycket ut-
rymme för påfund "av enbart akademiskt intresse". 

Gabeisbergers konstruktioner har fungerat. Hans steno-
grafisystem har använts i en lång rad länder inom den 
"tyska" kulturkretsen, till vilken i detta sammanhang 
också Skandinavien och Östeuropa bör räknas. Det brukas 
alltjämt på många håll, och alla de stenografiska system 
som i dag förekommer inom detta område bygger mer 
eller mindre på gabelsbergerska principer. 

Gabelsbergers förkortningsmetoder fungerar de också. 
Bevisligen kan omdömesgillt folk förfara just så som han 
beskriver, både vid debattstenografering och vid t.ex. kor-
respondens stenografikunniga vänner emellan. 

Den gabelsbergerska förkortningsläran är emellertid 
omstridd. Gentemot hans vidsträckta bruk av "fria för-
kortningar" har hävdats att det är mera praktiskt att 
skaffa sig ett förråd av "fasta förkortningar", dvs, en gång 
för alla inlärda förkortade beteckningar för ord eller 
undantagsvis - fraser. Det tar för lång tid, har det sagts, 
att vid skrivningen fundera ut en lagom förkortad ordbild 
eller med förstånd sålla bort obehövliga ord. Gabeisberger 
var medveten om att hans förkortningssystem inte läm-
pade sig för den som inte kunde överblicka språkliga och 
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innehålismässiga sammanhang. Men en sådan mekanisk 
Buchstäbler, sade han, kan i alla fall inte bli en bra 
(debatt)stenograf. Denna hans iakttagelse bekräftas av all 
senare erfarenhet. 

Det är säkerligen omöjligt att skriva i tillnärmelsevis 
den takt en talare talar, lika väl som det torde vara ogör-
ligt att läsa innantill flytande, om man betraktar orden 
ett och ett. Man måste tillgodogöra sig den "redundans" 
som består i sambanden mellan orden om det skall gå 
undan. Med en skrivteknik sådan som t.ex. maskinskriv-
ningens, där varje ord om man inte förkortar skrivs lika 
explicit när det är självklart som när det är överraskande, 
finns det inga chanser att skriva snabbt. Men det finns 
andra sätt än Gabeisbergers att utnyttja redundansen. 

Om en driven handskrivare 	stenograf eller ej 
inte förkortar i takt med ordens "informationsbelastning" 
gör han vid stigande hastighet en medveten eller omed-
veten anpassning av tydligheten till behovet: somliga ord 
skrivs mera avslipat med bortfall av en del grafiska 
distinktioner, andra skrivs med ett kvalitativt eftertryck. 
Redan ett pedantiskt utförande av en ordbild blir då en 
signal till läsaren att ordet för den skrivande tedde sig 
som i sammanhanget påfallande. Det blir, medvetet eller 
omedvetet, samma slag av bedömningar som dem Gabels-
berger försökt formulera regler för men reduktionen sker 
"steglöst". Det hela bygger till syvende och sidst på att 
den skrivande har förmåga att sätta sig in i mottagarens 
situation och sätta in sin ansträngning strategiskt." 

Denna anpassningsmekanism är nu precis densamma 
som vi alla lärt oss att behärska i talet.1° Där lämnar man 

Jfr förf., Konsten att skriva otydligt, i Stenografens fackavdel-
ning, nr 1, ss. 1ff., Stockholm 1963. 

Jfr förf., Speech Rate and Information Theory, i Proc, of Fourth 
Intern. Congr. of Phonetic Sciences, Haag 1962, av vilken också 
framgår att de rent matematiska begreppen redundans och informa-
tion måste tas med en nypa salt i språkvetenskaplig tillämpning. 
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i allmänhet heller inte gärna bort några delar samtidigt 
som resten uttalas tydligt. Tänk bara på hur en upprörd 
röst skulle uttala Tänka sig. Han tuggar tobak! Han tug-
gar tobak i sängen! Ordet tuggar realiseras helt olika 
första och andra gången. Nog reduceras det andra gången, 
men hur upprörd vederbörande än är, lär tuggar aldrig 
reduceras till ett klart uttalat tugg eller -ar och heller inte 
utelämnas - annat än om också han utelämnas - trots 
att det inte alls behövs för begripligheten. 

Reduktionsmekanismer finns i allt naturligt språk. Den 
gabelsbergerska skriften överensstämmer vad sådana meka-
nismer beträffar med den konventionella skriften snarare 
än med talet. Den kan i detta hänseende sägas vara mera 
skriftspråklig än skriftspråket. 
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Meningens mening 

Av Margareta Westman 

1 de flesta språkliga beskrivningar framhålls meningent 
som den grundläggande grammatiska och syntaktiska en-
heten. N. Chomsky säger t.ex. i Aspects of the Theory of 
Syntax (s. 8) att en generativ grammatik helt enkelt är 
ett system av regler som på ett explicit och väldefinierat 
sätt "assigns structural descriptions to sentences". Direkt 
ut säger J. Lyons i introduction to Theoretical Linguistics 
(s. 176): "The sentence is the maximum unit of gram-
matical analysis: that is, it is the largest unit that the 
linguist recognizes in order to account for the distribu-
tional relations of selection and exclusion that are found 
to hold in the language he is describing." Den här upp-
fattningen är inte speciell för amerikanska eller engelska 
språkforskare. 1 Vårt svenska språk säger Elias Wessén i 
inledningen till syntaxkapitlet (s. 143): "Syntaxen är den 
del av grammatiken, som avser att beskriva ordens för-
bindelser med varandra, i talspråk och i skriftspråk, sär-
skilt deras föreningar till satser, och vidare satsernas 
arter och inbördes förhållanden inom meningen." 

1 mera formaliserade framställningar är den här upp-
fattningen mycket påtaglig. En menings grammatikalitet 
och acceptabilitet bestäms enbart av den fristående me-
ningens överensstämmelse med allmänna regler. Meningen 
bedöms alltid isolerad, t.o.m. när det gäller dess betydelse. 
Därav många utsagor om en menings omöjlighet, t.ex. 

1 denna uppsats använder jag ordet mening på flera av de olika 
sätt som svenskan tillåter i den fasta förvissningen att varje svensk-
språkig läsare varje gång kan sluta sig till ordets rätta mening. 
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Bierwischs (1970; s. 167) om meningen "His typewriter 
has bad intentions.", eller samme forskares tal om ambi-
guitet, flertydighet, hos meningen: "If he comes, 1 will ask 
Bill." Det första av Bierwischs exempel blir ju alldeles 
rimligt i ett sammanhang där det finns utsatt eller under-
förstått något s.k. världsskapande uttryck av typen 
"drömma", "inbilla sig" eller där det står klart att skri-
benten tillskriver en skrivmaskin dess ägares egenskaper. 
Den andra meningen är inte flertydig annat än så som 
alla pronomen är flertydiga, dvs. i sitt sammanhang syftar 
he på Oskar eller Tom eller, om ingen annan är rimligare, 
på den i samma mening nämnde Bill. 

Detta sätt att resonera på grundval av den enskilda 
meningen har sina brister. Det går antagligen inte att 
göra en grammatik för isolerade meningar 	hur exakt 
och uttömmande den än må vara 	och sedan vänta sig 
att man med denna grammatik skall kunna bilda 	eller, 
om det föredras, generera 	endast sådant som den in- 
födde (ideale) talaren skulle vilja erkänna som språk. 

Insikten om att man inte kan inskränka sig till studiet 
av meningen och dess delar om man vill göra en allsidig 
beskrivning av ett språk har lett till olika varianter av 
den nya inriktning som kallas textlingvistik. Som före-
språkare för denna syn säger t.ex. Halliday (1970: s. 
160 f.): "The basic unit of language in use is not a word 
or a sentence but a 'text'; and the 'textual' component in 
language is the set of options by means of which a speaker 
or writer is enabled to create texts—to use the language 
in a way that is relevant to the context." Textlingvistik 
(som bl.a. tjeckiska forskare har arbetat med, se t.ex. 
Fried (1972); på svenska Enkvist, arb. under utg. 1973) kan 
innebära studiet av hur språket används i olika situationer, 
hur ett ämne utvecklas i en text, hur given information 
relateras till nya upplysningar, i texten och inom me-
ningen, men den kan också röra de mer formella länkarna 
mellan meningarna i en sammanhängande text. 
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Redan dessa formella länkar har både praktisk och 
teoretisk betydelse och jag tänkte diskutera några typfall. 
En starkt bindande faktor i ett språk som svenskan är 
bruket av bestämd form i motsats till obestämd. Den be-
stämda formen har en del specialanvändningar men den 
viktigaste och vanligaste är den anaforiska användningen 
(jfr Hansen, 1927: s. 37-38). Hur viktig den är visar 
följande exempel som antas utgöra en kort berättelse eller 
notis: 

1. Det var stor demonstration i går kväll på Gustav Adolfs torg. 
Massor av folk deltog i demonstrationen och ännu fler var ute och 
tittade på. Överallt trängdes människor och åskådaren klättrade 
upp på Norrbros räcke men halkade och föll i Strömmen. Polis 
och brandkår kom dit med båtar och frälsarkransar. Så småningom 
lyckades de få upp mannen som var medtagen men snart kvick-
nade till. 

En notis som den ovanstående är lite konstig om den står 
helt fristående. Konstigheten är inte semantisk utan det 
är den bestämda formen åskådaren som är oklar. Att det 
bara fanns en åskådare är uteslutet genom upplysningarna 
i det föregående. En annan förklaring till formen skulle 
kunna vara att det redan är känt att någon som var där 
ramlade i. Han kan t.ex. ha varit förmiddagens allmänna 
samtalsämne. Men i så fall är denna lilla text inte själv-
ständig på den punkten. Om åskådaren ändras till en 
åskådare blir texten som den står helt klar. Normalt upp-
fattar man aldrig som läsare eller lyssnare ett val av be-
stämd form som något slags språkfel utan man tar den 
som signal på att företeelsen tydligen är känd - även om 
man själv inte skulle veta riktigt vilket som avses. Om 
däremot notisen ovan berättades av en person som inte 
fullt ut behärskar språket skulle man som lyssnare kanske 
anta att han menade en åskådare. Poängen är att valet av 
form i ett sådant här fall aldrig kan avgöras utan att me-
ningen sätts i ett sammanhang. 
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En sak, idé, händelse eller företeelse kan göras känd på 
flera vis. Och det är en punkt där man om man i sin 
analys bara ser till den enskilda meningen - eller till 
meningsparet 	lätt kan ta miste. Det gäller t.ex. Z. 
Vendler (1971) som i uppsatsen Singular terrns diskuterar 
just den bestämda artikeln. Han förklarar den som tecken 
på en utelämnad men ur sammanhanget supplerbar nöd-
vändig relativsats till substantivet. Felet ligger i att han 
menar att det måste vara samma uttryck som nämns andra 
gången för att bestämda artikeln skall ha den här funk-
tionen. Det enda som krävs är ju att det som substantivet 
syftar på har nämnts på något sätt tidigar& eller med Aage 
Hansens ord (ibid.): "Imidlertid er det ikke nødvendigt, 
at selve ordet er mevnt i det foregaaende; det er til-
strkke1igt, at et ord med lignende betydning, eller ogsaa 
at ordets begrebsindhold, allerede er mevnet." Exempel på 
hur bestämdhet kan plockas ut på flera sätt: 

2. Nu har vi arbetat i 6 år med att lära vår cockerspaniel att sitta. 
/Hunden är så enormt envis. 
/Tiden har verkligen gått fort. 
/Arbetet har gått trögt ibland. 
/Igår fick vi belöningen. 
/Det ligger en hel del i ordspråket. 

Vilken som helst av meningarna efter strecken eller flera 

Det måste inte vara tidigare - ett gammalt effektfullt berättar-
knep är att börja med substantiv i bestämd form som först i det 
följande får sin förklaring eller bestämning. Skillnaden är att 
medan den vanliga användningen verkar bekräftande på läsaren: 
"det är just den åskådaren som nämndes förut som nämns nu", 
så väcker det omvända bruket läsarens nyfikenhet: "här berättas 
om åskådaren, jag känner inte till någon åskådare, vad är det för 
åskådare?" På liknande sätt kan en text inledas med pronomen 
utan annu uttryckt syftning eller med en samordnande konjunk-
tion utan något led före, i avsikt att stimulera läsarens fantasi 
och nyfikenhet. - 1 fortsättningen berörs dock endast standard-
fallen. 
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av dem kan följa på den första. Detta måste, såvitt jag 
begriper, innebära att för att kunna ge rätt form åt 
nominaifraserna i en mening måste man i reglerna för 
dess konstruktion ta med en komponent som känner till 
både form och innehåll åtminstone hos den text som 
föregår meningen. 

Ungefär på samma sätt är det med pronominaliseringar-
na. Teoretiska lingvister som Chomsky (1965: s. 145-147), 
J. R. Ross och R. Langacker (se J. McCawley 1971: s. 

226) räknar med att pronomen i tredje person härleds 
genom en transformation som ersätter den ena av två 
identiska nominalfraser med ett pronomen. Denna upp-
fattning synes mig vara en följd av att man hållit sig 
inom meningens ram. Det är dock en av de viktigaste 
länkarna mellan meningar som anaforiska pronomen är. 
Ett exempel på sådan användning kan belysa frågan om 
vad pronomenet står för: 

3. Napoleon var en mycket tjock kejsare. Den korsikanske advo-
katsonen hade nämligen en formidabel hunger hela sitt liv och 
åt jämt. Hans porträtt däremot visar ofta bilden av den magre 
örnen på jakt. 

Dessa meningar hänger tätt samman. Att Napoleon och 

den korsikanske advokatsonen är samma person förutsätts 
läsaren känna till, men om han inte vet det, kan han 
förstå det genom nämligen som sätter konstaterandet om 

tjock som en följd av beteendet åt jämt. Hans i tredje 
meningen refererar bakåt till en nämnd manlig person, 
och då är det egentligen omöjligt att avgöra om det är på 
Napoleon eller på den korsikanske advokatsonen som 

Hans syftar. Det är på den person som menas med de 
olika benämningarna som pronomenet syftar. Identiteten 
behöver alltså inte vara lexikalisk men måste vara refe-
rentiell, dvs, det ord som pronomenet "ersätter" måste 
vara ett som har identisk referent med (= har samma 
syftning som) ett eller flera ord i det föregående. (Det här 

186 



resonemanget tycks f.ö. stämma med vad E. Bach (1968) 
och J. McCawley (1968) med andra utgångspunkter menar 
om referentiell identitet i motsats till Chomskys krav på 
även lexikalisk identitet för pronominalisering; i svensk 
tillämpning av Ö. Dahl, 1971: s. 77-80.) För att kunna 
ge reglerna för när norninalfraser kan bestå av pronomen 
måste man återigen räkna med en komponent som håller 
reda på föregående text. 

Skilda typer av formella meningslänkar förekommer 
inte bara en och en. Ofta finns flera olika i samma me-
ning. Man kan ta ett exempel som: 

4. Men han gjorde inte s. 

Ensam har meningen synnerligen vag betydelse, ungefär 
så här: "Någon som är/var manlig lät bli att utföra någon 
handling på ett visst sätt, vilket var oväntat på något 
sätt." Men i ett sammanhang kan meningen betyda t.ex.: 
"Den spelgalne Oskar for inte till Solvalla och satte 
14000 på Nipping Nell." Och omvänt skulle väl i någon 
typ av generativ meningsgrammatik meningen om Oskar 
kunna transformeras till exempel 4. ovan. 

När det gäller de rent språkliga banden mellan me-
ningar är det just ett fält där de semantiska och de syn-
taktiska reglerna fokuseras. Banden är naturligtvis ofta 
lexikaliska, samma ord upprepas, eller också används 
synonymer, antonymer, hyponymer, preciseringar, för-
vaganden, specificeringar, förallmänliganden eller ord som 
på annat sätt associerar till redan nämnda. Men banden 
kan också vara rent formella. De viktigaste formella mo-
ment i en mening - särskilt i början av en mer kompli- 
cerad mening 	som inte kan avgöras utan att föregående 
meningar tolkats är följande. Observera att listan är 
ytterst schematisk: 

a. Möjligheten att använda och valet mellan olika ana-
foriska, komparativa och - i sht i skriftspråk - deiktiska 
pronomen. 
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Valet mellan bestämd och obestämd form hos 
substantiven. (Här bortses från kravet på bestämd form 
hos substantiv med olika typer av attribut och från olika 
lexikaliska användningar av bestämd form.) 

Möjligheten att använda och valet mellan olika pro-
nominella och konjunktionella adverb, som där, då, därför 

resp. också, annars, så. 

(Naturligtvis kan punkterna a—c också bestämmas av 
sådant som förekommer i samma mening.) 

Möjligheten att använda och valet mellan olika in-
ledande samordnande konjunktioner. 

På alla dessa punkter (a—d) kan meningarna i en text 
hänga ihop och man kan nog våga påstå att någon av 
punkterna aktualiseras i nästan varje mening i en vanlig 
sammanhängande sakprosetext och på så sätt binder me-
ningen till någon föregående mening som oftast men inte 
alls alltid är den närmast föregående. 

1 det inledningsvis citerade arbetet försöker Lyons för-
klara problemet med meningens oavhängighet på så sätt 
att ordet "sentence" har två betydelser, en abstrakt och 
grammatisk-teoretisk som språkmannen använder för att 
redogöra för förhållandena ("distributional relations") 
mellan de olika språkliga företeelserna i yttranden. Den 
andra skulle då vara den gamla vanliga meningen. Jag är 
osäker på om jag rätt förstått Lyons men jag kan inte se 
annat än att denna uppdelning skulle innebära att man 
för att fullt ut beskriva t.ex. reglerna för pronominalisa-
tion måste räkna med mycket långa meningar, verkligen 
mycket långa, kanske tom. så långa att allt som står i 
en bok skulle kunna utgöra en (teoretisk) mening. Ännu 
besvärligare blir det om man dessutom laborerar med be-
greppen djupstruktur och ytstruktur, ty det skulle inne- 
bära att delar av en "menings" djupstruktur måste reali-
seras i en ytstruktur innan resten av "meningen" har 
någon struktur alls. Eller, enklare uttryckt: 1 ett samtal 
bestäms den andra repliken på något sätt av den första 
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och den tredje av den andra etc. Detta gäller både inne-
håll och form. Replikerna hänger ihop, bl.a. genom bruk 
av tredje personens pronomen eller samordnande konjunk- 
tioner etc, och detta skulle då föranleda analyseraren att 
betrakta hela samtalet som en mening, vars djupstruktur 
omformas till ytstruktur successivt. Med ett sådant grepp 
om saken skulle man förlora den möjlighet till beskriv- 
ning 	om också begränsad - som den vanliga använd- 
ningen av "sentence" onekligen ger. Jag tror att den 
vanliga, syntaktiska meningen bör behållas som beskriv-
ningsenhet men då måste också modellen med djup- och 
ytstruktur för varje mening utökas med en komponent 
som håller reda på vad som föregått den enskilda me-
ningen i texten. 

Meningen, makrosyntagmen, the sentence eller vad man 
vill kalla den är naturligtvis en fundamental enhet i språ-
ket men det är inte den "högsta". Helt vill jag därför inte 
hålla med Diderichsen när han i Elementar Dansk Gram-
matik (§ 78) säger: "En Setning med Hovedstnings-
struktur staar normalt sarordnet, dvs. uden at vere Led 
af en større Helhed. Som Regel er Hovedstninger stillet 
sammen parvis eller i mindre Grupper (,,Perioder") af 
nrt sammenhørende Setninger, og disse Perioder føjes 
saa atter sammen til stØrre Afsnit eller Kapitler. For 
denne Sammenstilling af Hovedsetninger i Perioder ge1-
der ikke faste grammatiske Regler som for Bistningers 
Funktion i Oversetningen; en uendelig Rigdom af stilis-
tiske Midler tages her i Brug af den gode Skribent, og 
man burde ved Undervisningen i Modersmaalet i langt 
højere Grad end sedvanligt koncentrere Opm2erksom-
heden om denne Side af de Tekster, der analyseres. 1 
Fremstillingen af Syntaksen maa man imidlertid md-
skrnke sig til at fremkeve enkelte Forbindelsesformer af 
egentlig grammatisk Karakter." 

Jag tror alltså tvärtom att det är möjligt - men svårt 
- att kartlägga de sätt som meningar hänger ihop på 
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och att småningom komma fram till reglerna för deras 
användning. (Här i uppsatsen har bara antytts några av 
de enklaste bland de rent formella.) Om man med gram-
matik verkligen menar en beskrivning eller modell av 
språket kan jag inte inse hur en sådan kan vara möjlig 
utan att de textlingvistiska aspekterna tas med. 1 teori 
men framför allt i praktik måste vi alltså göra klart för 
oss att ingen meningsgrammatik ensam kan klara upp-
giften att vara en heltäckande beskrivning av ett språk. 
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Brott, paus, planering 

Av Bengt Lom an 

Inledning 

Syftet med följande uppsats är att skissera ett program 
för undersökning av förhållandet mellan syntaktiska och 
prosodiska gränser i spontant talspråk. 

Material för en sådan undersökning föreligger bl.a. i 
form av de talspråkstranskriptioner som utförts vid pro- 
jektet Talsyntax. Dessa transkriptioner utgörs av orda-
granna utskrif ter av inspelningar med viss social, regional 
och stilistisk spridning. Transkriptionerna har utförts med 
en modifierad normalortografi, vari bl.a. beaktats konso-
nantsubstjtutjoner samt konsonant- och stavelsereduktjo-
ner. Dessutom har markerats vissa prosodiska drag, i 
första hand pauser och s.k. fallton och stigton. Pauserna 
kan vara antingen fyllda eller ofyllda. Fyllningarna repre-
senteras i transkriptionerna av det s.k. tvekijudet eh 
i förekommande fall följt av ett (p); en ofylld paus marke-
ras endast med (p). Med fallton och stigton menas här de 
två karakteristiska intonationsfenomen som kan följas 
från den sista betonade stavelsen i en prosodisk fras och 
till frasens slut; om frasens sista stavelse är betonad faller 
givetvis sluttonen som helhet inom denna stavelse. Fall-
tonen kännetecknas av fallande ton, ofta kombinerad med 
ett förlångsammande av uttalet; stigtonen givetvis av en 
stigande ton. För dessa fenomen har i transkriptionerna 
valts symbolerna L resp. T. Som sammanfattande benäm-
ning används termen junktur. - Vid en fortsatt under-
sökning bör även betoningsförhållandena beaktas. 
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Eftersom utskriften är ordagrann och - inom vissa 
gränser - ljudtrogen, så kan därur även utläsas sådana 
prosodiska störningar som stamningar, meningslösa repe-
titioner av ord och ordsekvenser samt brott. Brotten kan 
bestå dels i att en påbörjad syntaktisk struktur avbryts och 
lämnas ofullbordad, dels i att en syntaktisk struktur av-
bryts för att omformuleras. Omformuleringen kan ibland 
beskrivas som en lexikalisk korrigering (varvid endast ett 
ordbyte sker inom en för övrigt orubbad syntaktisk ram), 
ibland som en syntaktisk korrigering (varvid det substi-
tuerade ledet även innebär att satsen får en ny syntaktisk 

struktur). 
Dessa gränser har sannolikt en rad olika funktioner i 

det talade språket. 
Pauser och junkturer kan antas markera grammatiska 

gränser, t.ex. slutet på en mening eller övergången mellan 
satser. På samma gång anses även junkturerna 1. och 1' 
ingå i det grammatiska systemet genom att signalera en 
betydelseskillnad, t.ex. avslutat påstående kontra framåt- 

pekande fråga. 
Pauser kan även ingå som ett icke-grammatiskt element 

i talet; pauser som inte infaller vid syntaktiska gränser 
brukar man klassificera som hesitationspauser. Bl.a. har 
man här försökt bedöma om de fyllda pauserna (med eh 

och dylikt) i större utsträckning än de ofyllda är att be-
trakta som hesitationspauser. Vidare har stamning och 
(meningslösa) repetitioner uppfattats som tecken på sam-
ma fenomen som hesitationspausen; (icke-patologisk) 
stamning och repetition kan ju också betraktas som ett 
slags pausfyllningar. Som ett extremt fall av hesitation 
kan man även betrakta brottet - där den talande ju så 
tvekar om sin pågående formulering att han helt avbryter 

eller kasserar den. 
De nämnda talspråkstexterna från Talsyntax har även 

segmenterats syntaktiskt. Detta har skett i två steg: först 
en indelning av texterna i syntaktiska enheter av maximal 
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utsträckning, s.k. makrosyntagmer, enligt den metod som 
redovisats i Loman & Jörgensens "Manual för analys och 
beskrivning av makrosyntagmer" (1971); därefter en fort-
satt systematisk analys av makrosyntagmernas interna 
struktur enligt den metod som anvisats av Ulf Teleman i 
"Manual för meningsbyggnadsanalys". Vid den syntak-
tiska analysen för datamaskinell bearbetning av menings-
strukturer har även registrerats vissa prosodiska drag, 
nämligen tvekijud, junkturer och pauser, samt vidare s.k. 
strukna ord, dvs, ord som ersätts av talaren genom syntak-
tiska eller lexikaliska korrigeringar. 

Följande analys bygger på en manuell bearbetning av 
vissa kortare texter. Syftet har varit att vinna en över-
blick som kan vara vägledande då det gäller att utarbeta 
program för en mer omfattande datamaskinell undersök-
ning av förhållandet mellan syntaktiska och prosodiska 
led. 

Materialet för denna undersökning utgörs av en sam-
ling korta textutdrag som även på annat sätt intensiv-
bearbetats. Utdragen har hämtats ur Talsyntax' serier av 
sociologiska intervjuer; de utgörs närmare bestämt av 
8 intervjuutdrag från vardera Borås (Bo), Trelleborg (Tg) 
och Tornedalen (To). Varje utdrag omfattar ca 1 å 1 1/2 
minuts tal eller i genomsnitt ca 200 ord. Materialet är 
stilistiskt tämligen homogent: intervjuerna har hållits i en 
saklig, neutral ton, varvid de intervjuade har haft att 
spontant besvara frågor som intervjuaren tänkt ut på för- 
hand. Regionalt är materialet däremot varierat, liksom 
även socialt. Textutdragen från varje ort representerar 
olika kategorier enligt följande spridning: manlig och 
kvinnlig akademiker, företagare, tjänsteman och arbetare. 
Informanterna är i åldern 30-45 år. 

1 den här redovisade undersökningen skall materialet 
behandlas som en helhet. Det har gällt att få fram gene- 
rella data om talspråkets prosodi, inte att redovisa indi-
viduella, regionala eller sociala varianter. Målsättningen 
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har givetvis delvis bestämts av materialets ringa omfång; 
variationen kan belysas först genom en fortsatt data-
maskinell bearbetning av ett större textutval. 

Undersökningen gäller alltså korrelationen mellan proso-
diska och syntaktiska gränser i spontant tal. 

Ett centralt begrepp i det prosodiska systemet är pausen. 
Denna kan uppträda dels "ren", dels i kombination med 
andra prosodiska fenomen. Den kan föregås av en junktur 
(1. eller 1'), och den kan uppträda tillsammans med ett 
tvekljud (vilket i så fall vanligen föregår pausen eller upp-
träder mitt i den). Junkturer och tvekljud kan även upp- 
träda utan att vara kombinerade med någon paus. På 
samma sätt kan stamning, repetition och brott realiseras 
med eller utan förbindelse med paus. - Pauser har inte 
registrerats när de uppträder i förbindelse med de mera 
hårda gränssignalerna junktur, tvekljud, stamning, repe-
tition och brott; som paus har i denna undersökning 
registrerats endast "ren" paus, dvs, fall av tydligt avbrott 
i fonationen utan annan prosodisk markering. 

Undersökningen omfattar vidare följande syntaktiska 

gränser: 
Gräns efter fullbordad makrosyntagm. 
Gräns inom makrosyntagm. 
Satsgräns. Med satsgräns menas här dels övergången 

mellan två satser inom en makrosyntagm, dels övergången 
mellan ett överordnat och ett underordnat led av vilka 
det ena har satsform. 

Gräns mellan dubbla satsled och gräns för extra-

position. 
Gräns mellan satsled. Satsled definieras här i anslut-

ning till Paul Diderichsens satsschemamodell; det rör sig 
alltså om de led som kan fylla satsens underordnings-, 
samordnings-, och fundarnentfält samt kan uppträda som 
verbal, substantial och adverbial inom nexusfält resp. 

slutfält. 
Gräns inom satsled. 
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Huvudproblemen kan formuleras sålunda: 
i vilken utsträckning förekommer över huvud taget 

prosodiska gränsmarkeringar vid de typer av syntaktisk 
gräns som ovan specificerats? 

vilka typer av prosodisk gräns uppträder vid olika 
slag av syntaktisk gräns? 

i vad mån kan dessa prosodiska gränsmarkeringar be-
traktas som grammatiskt motiverade resp. som störningar 
i taiproduktionen? 

i vad mån kan de prosodiska markeringarna belysa 
den underliggande talplaneringsprocessen? 

Resultat 

A. Gräns efter fullbordad makrosyntagm 

Här förekommer tre olika typer av prosodisk gränsmarke-
ring: fallton och stigton (med eller utan följande paus) 
samt paus (utan föregående fall- eller stigton); dessutom 
kan särskild gränsmarkering saknas (Ø). Följande tabell 
visar hur likformigt de olika typerna är fördelade inom de 
tre olika regionalt bestämda textgrupperna: 

Bo 	Tg 	To 	S:a 

62 67 75 204 

T 16 2 1 19 
(p) 15 11 13 39 

41 45 42 128 

1 denna tabell har inte medräknats de fall där en inter-
jektionsmakrosyntagm (dvs, ja, nej med varianter) föregår 
en annan makrosyntagm; i sådana fall är interjektions-
makrosyntagmen som regel utan junkturövergång ansluten 
till den följande makrosyntagmen, t.ex. ja de tror ja (p). 

Av tabellen framgår att en fullbordad makrosyntagm i 
flertalet fall avslutas med fallton (vilken som regel även 
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är kombinerad med utandning och andningspaus). Störst 
intresse tilldrar sig därför undantagen, dvs. fallen med 
stigton resp. med paus eller med omarkerad övergång till 
nästa makrosyntagm. 

Stigtonens funktioner i svenskt talspräk har ännu inte 
närmare undersökts, och litteraturen innehåller endast 
knapphändiga uppgifter om dess karaktär. 1 allmänhet 
nöjer man sig med att påpeka dess frågefunktion. Det 
knapphändiga materialet i de här undersökta texterna ger 
inget exempel på stigton i frågor, men antyder i stället 
några andra karakteristiska användningar: 

Stigton som medel att binda samman syntaktiskt 
självständiga men semantiskt sammanhängande makro- 

syntagmer. Exempel: 

svensken kommer å hålla på att han e svensk 1' (p) å de 
e i första hand (p) han som ska få dom (p) arbetstillfällen 
som finns T (p) utlänningen kommer å sin sida att hävda 
(p) att han har kommit hit till Sverige under dom förut-
sättningarna att han har garanterats arbete I (p) 

Ibland kan dessa bindningar ha karaktären av uppräk- 
ningar av samordnade led. 

Stigton som uttryck för ett slags vädjan om instäm-
mande. Stigtonen kan här anses svara mot uttryck som 
"eller hur", "inte sant". Exempel: 

va den än är T (p) så finns här gott om arbete T(p) om 
dom vill T (p) alltså arbeta '1' (p) 

Som framgår av tabellen (s. 195) så finns i materialet ca 170 
fall av fullbordad makrosyntagm avslutad av oförändrad 
intonation; i de flesta fallen saknas även en följande paus. 
Funktionellt och distributionellt synes det inte vara någon 
påfallande skillnad mellan fallen med resp. utan paus; hela 
materialet kan därför behandlas här i ett sammanhang. 
Här kan särskilt följande betingelser observeras: 

a. Makrosyntagm följs av en makrosyntagm inledd av 
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samordnande konjunktion. Detta gäller ca 100 fall. Det 
finns emellertid även ett sjuttiotal fall med fallton i denna 
position. 

Makrosyntagm följs av en interjektionsmakro-
syntagm. Ett tiotal fall. Exempel: 

ja va ja vet om arbete i skolan ja I, (p) 

Makrosyntagm följs av en makrosyntagm till vilken 
den står i ett speciellt semantiskt förhållande. Den föl-
jande makrosyntagmen kan sägas utgöra en variation 
eller en utvidgning, ofta en förklaring eller ett förtyd-
ligande av den tanke som ligger i föregående makro-
syntagm. Sambandet mellan sådana makrosyntagmer synes 
ofta vara av det slag som i skrift kan markeras med kolon, 
semikolon eller tankstreck. Ett trettital fall. Exempel: 

för närvarande e här ju (p) faktiskt inte så stor brist på 
lägenheter alltså mindre lägenheter e väl brist på men 
större finns ju å få (p) 

Makrosyntagmen uttrycker tveksamhet, osäkerhet 
om rätta sakförhållandet. Ett tjugotal fall. Typiska är här 
uttryck som: 

å ja vet ju inte 
ja vet inte va ja ska säja (p) om de (p) 
men ja vet inte om de e rätt (p) ja tror de åtminstone 
ja (p) e inte så hemma i dom där sakerna (p) 

Funktionellt påminner dessa satser om en del med sti-
gande ton. Skillnaden synes emellertid vara den att stig-
tonen implicerar en uppmaning till lyssnarreaktion (ett 
instämmande), medan den raka tonen är mera inåtvänd. 

Slutligen kan här även nämnas att makrosyntagmer 
stundom även föregås av tvekljudet ch, t.ex. 

eh (p) de verkar väldit bra måste ja säj L. (p) 

Detta drag kan vara mycket frekvent hos vissa talare. 
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B. Gräns inom makrosyntagm 

1. Satsgräns 

Här har följande prosodiska övergångar registrerats: 

Bo 	Tg 	To 	S:a 

11 10 8 29 

7 0 1 8 

eh 6 1 0 7 

(p) 7 5 5 17 

102 110 108 320 

Påfallande är här först och främst att satsgräns som regel 
inte får någon särskild prosodisk markering. Ett exempel 
kan visa hur i det löpande talet en lång rad satser kan 
fogas samman till en makrosyntagm utan sådana gräns-
markeringar: 

men enlit (p) va man har hört om folk som har rest så 
skulle ja ju förmoda att får di arbete här å dom sköter sej 
så får dom ju säkerligen bättre än di har ju i sitt hemland 

L (p) 

Påfallande är vidare hur få de prosodiska störningarna är 
på gränsen mellan satser; sålunda har här endast registre-
rats ett par fall av stamning samt fyra fall av brott (vilket 
här innebär att en mening avbryts eller omredigeras före 
en i sammanhanget nödvändig sats). 

Den intressantaste frågan gäller här annars förhållandet 
mellan gränsmarkeringarna I. (1') och (p). Vad man här 
främst kan misstänka är ju att efter junktur följer en 
syntaktiskt och sernantiskt icke-nödvändig sats, vilken 
alltså är att betrakta som ett tillägg till en redan fullbordad 
makrosyntaktisk struktur. Och å andra sidan kunde man 
tänka sig en större frekvens av för sammanhanget nöd-
vändiga fortsättningssatser efter en pausmarkering utan 
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fall- eller stigton. Materialet pekar också i denna riktning. 
Flertalet av de bisatser som följer efter paus är otvivel-
aktigt att betrakta som i sammanhanget nödvändiga, t.ex. 

utan de beror ju även på (p) om dom vill lära sej språket 
fortast möjlit 

Speciellt märker man här anföringssatser avgränsade av 
en paus: 

men eh ja får nog säja de också (p) att-eh (p) va de gäller 
hyra ut lägenheter å sådant så. 

Flertalet av de satser som fogas in i en makrosyntagm 
efter en sänkton kan däremot betraktas som (icke-nödvän-
diga) tillägg, t.ex: 

ja tycker dom-eh verkar te å kunna lära sej svenska ganska 
bra ju 1. (p) efter  va ja har hört ju l. (p) 

Följande språkprov exemplifierar en meningsbyggnadstyp 
som återkommer på olika håll i materialet: 

alltså dom (p) utlänningar som har familjer L (p) dom bor 
ju i lägenheter J' (p) 
ja vet inte om de gäller alla men åtminstone om dom 
kommer söderifrån J. så e dom ju vana ve ett mycke (p) 
ch (p) 

Den talande börjar här med en konstruktion som får 
karaktären av ett meningsfragment, innehållande en bi-
sats och avslutat med fallton. Denna konstruktion byggs 
sedan ut till en fullbordad mening. Förbindelsen sker på 
så sätt att det ursprungliga meningsfragmentet förvandlas 
till ett led i den fullständiga makrosyntagmens dubbla 
fundament. 

Fallen med stigton före bisats ligger på ett undantag 
när inom Boråsmaterialet. De följs av satser som likaså 
kan betraktas som icke-nödvändiga tillägg, och de ger 
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meningen den karaktär av vädjan om instämmande som 
redan tidigare påpekats och exemplifierats. 

2. Gräns mellan dubbla satsled och gräns för extraposition 

Här har endast beaktats sådana fall, sammanlagt ett tretti-
tal, där leden är asyndetiskt sammanfogade. Följande ten-
denser kan urskiljas: 

1 dubbelt fundament är leden genomgående samman-
fogade utan prosodisk gränsmarkering. Exempel: 

å (p) finska medborgare dom-eh (p) får ju... 
å enlit tidningarna så har dom... 

1 dubbelt satsled i satsfinal position ligger genom-
gående en junktur mellan leden. Exempel: 

de tror ja ju inte -1. absolut inte I (p) 

Ett led i extraposition föregås av antingen junktur 
eller paus (eller ). Exempel: 

dom (p) kan väl leva för dagen L (p) alltså somlia natio-

naliteter I 
hembygdskunskap tror ja (p) skrivning räkning å sånt där 

L (p) 

Även i sådana fall ger junkturen det efterföljande karak-
tären av ett tillägg. 

3. Gräns mellan satsled 

Här ger redan det begränsade materialet en stor och brokig 
samling exempel på olika typer av prosodiska gränsmarke-
ringar i olika syntaktiska positioner. En komplett bearbet-
ning borde kanske ta hänsyn till dessa olika faktorer 
samtidigt och alltså kunna besvara frågor som: vilken 
frekvens har en viss typ av prosodisk gräns i exempelvis 
positionen mellan underordningsfält och fundamentfält? 
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En sådan detaljerad redovisning har här inte eftersträvats 
- variablerna är trots allt för många i förhållande till 
exemplen, varför ändå inte alla kategorier skulle kunna 
bli relevant representerade. Här kan endast anges några 
huvudlinjer, nämligen avseende 

frekvensen för satser med prosodisk gräns mellan 
satsled 

frekvensen för satser med brott efter fullbordat 
satsled 

de prosodiska gränsernas samt brottens placering med 
hänsyn till dels antalet föregående satsled (resp. ord i 
satsen), dels föregående och efterföljande leds position 
(funktion) inom satsschemat. 

För den sista aspekten måste även beaktas de olika 
ledens frekvens över huvud taget, liksom deras lexikaliska 
innehåll. En uppgift om att prosodiska gränser eller brott 
särskilt ofta uppträder före t.ex. verb eller pronomen säger 
ju i själva verket ganska litet, om man inte relaterar 
dessa frekvensuppgifter till frekvenstal för olika ordklas-
ser eller satsled i texten. För bedömningen av t.ex. pauser-
nas funktion i olika positioner är det även viktigt att veta 
vilka led som kännetecknas av rik resp. mager lexikalisk 
variation. 

De 24 texterna har här ingående analyserats efter dessa 
synpunkter. Varje sats har överförts till ett formulär med 
kolumner enligt satsschemats modell, och därefter har 
beräknats hur många löpande ord och uttryck som före-
kommer i underordningsfält, samordningsfält, fundament-
fält osv.; vidare har ett lexikon upprättats för orden (och 
uttrycken) inom vart och ett av fälten, med beräkningar 
av hur många gånger varje ord osv, är belagt; slutligen 
har även beräknats hur stor procent av antalet löpande 
ord inom visst led som utgörs av de tio resp. sex vanligast 
förekommande orden inom resp. led. Substantial och 
adverbial i slutfältet (S och A) har dock inte kunnat räk-
nas på samma sätt som andra led. Skälen är framför allt 
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tre: dels är här kombinationer mellan olika S resp. olika A 
tillåtna, dels kan 	till följd därav - gränsen stundom 
vara oklar mellan olika adverbiella uttryck och ofta även 
mellan S och A, dels kompliceras ordräkningen här av att 
A, och ofta även S, består av flerordiga uttryck. 1 detta 
läge har här getts endast grovt framräknade siffror för 
antalet A resp. S inom slutfältet; här har räknats separat 
varje enskilt S resp. A som uppträder inom en sats. Till-
läggas bör redan nu att den lexikaliska variationen är 
mycket stor inom såväl S som A - något tillspetsat kan 
man säga att det är mest en tillfällighet om samma ord 
eller uttryck skulle dyka upp flera gånger inom texten 
(undantag: pronomen och pronominella adverb). 

Resultatet av dessa beräkningar kan återges i följande 
tabell: 

löp- 	lex.- 	10 vani. 	6 van!. 
ord 	ord 

9 100% 97% 
17 97% 92% 
79 86% 77% 
95 71% 57% 
16 97% 94% 
40 88% 84% 
72 56% 45% 

so samordningsfält 207 
uo underordningsfält 336 
f 	fundamentfäit 763 

vverbal 828 
N nexusfält 	s 	substantial 

la 
171 

adverbial 399 
V verbal 229 

S 	slutfält 	S 	substantial 
IA 

ca 350 
adverbial ca 350 

Som fundament och substantial kan uppträda olika ord-
klasser: pronomen, substantiv och adverbial; dessutom kan 
man här skilja mellan enkla adverb resp. adverbiella ut-
tryck. De olika kategorierna fördelar sig enligt följande: 
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löpord lex.ord 

f pronomen 602 17 
enkla adv. 99 9 
adv.uttr. 12 12 
sbst. 	(uttr.) 50 41 

s pronomen 167 13 
enki adv. 2 1 
sbst. 2 1 

Som synes är alltså pronomen den dominerande kategorien 
inom f och s. 

Lexikaliskt karaktiseras leden således av rik variation 
inom slutfältet, speciellt i fråga om S och A, och i någon 
mån även inom nexusfältets verballed. Däremot är de 
övriga leden utomordentligt stereotypa - de består huvud-
sakligen av kombinationer av ständigt återkommande en-
heter som: 

men sen så stämmer det ju inte 
men där ska dom ju även. 
men de har dom väl också 
att nu ska han... 

De valda texterna karaktiseras vidare av regeln om satser-
nas centrifugala tendens: de långa leden kommer mot 
slutet, som S eller A eller som led i extraposition, eller 
de skjuts fram i extraposition eller som dubbelt satsled 
före fundamentfältet. 

1 vilken utsträckning förekommer nu prosodiska gränser 
och brott mellan dessa led? Följande tabell visar 

totala antalet satser inom vardera av de tre textgrup-
perna Bo, Tg och To 

antalet satser som innehåller en prosodisk gräns mel-
lan led och/eller ett brott efter led 

antalet prosodiska gränser 
antalet brott. 
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a b c d 

Bo 276 78 71 23 

Tg 277 79 54 27 

To 293 107 77 35 

S:a 846 264 202 85 

Av tabellen framgår att ungefär 30 % av satserna har en 
eller flera gränser av angivet slag. 

En annan fråga gäller frekvensen för olika typer av 
prosodisk gräns. Vid studiet av följande tabell bör man 
hålla i minnet att som (p) har endast registrerats fall av 
"ren" paus, dvs, där pausen inte uppträder i kombination 
med något annat element som junktur eller tvekijud. 

Bo Tg To S:a 

4 3 1 8 
2 0 0 2 

eh 21 13 13 47 

(p) 31 30 38 99 

repetition 9 7 20 36 

stamning 4 1 5 10 

S:a 71 54 77 202 

Pauser samt tydliga uttryck för hesitation (tvekljud, repe-
tition, stamning) är således jämförelsevis vanliga i dessa 
positioner, medan junkturer är sällsynta. 

Nästa fråga gäller: hur långt in i satsen infaller en 
prosodisk gräns eller ett brott? Frågan kan besvaras olika 
om man räknar med hur många ord resp. hur många led 
som föregår den första gränsen. Båda beräkningssätten 
skall här tillämpas. Hänsyn tas dock endast till efter vilket 
led/ord den första gränsen osv, infaller; eftersom endast 
ett fåtal satser innehåller fler gränser innebär detta blott 
en obetydlig reducering av materialet. 
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Följande siffror visar en tydlig tendens: de prosodiska 
gränserna och brotten infaller oftast efter satsens första 
ord (eller led), och sedan minskar frekvensen ju längre in 
i satsen man kommer: 

1 2 3 4 5 6 

ord 
led 

95 
108 

77 
65 

45 
45 

22 
32 

5 
7 

2 
3 

Den sista frågan gäller den prosodiska gränsens samt brot-
tets placering med hänsyn till föregående och efter-
följande leds funktion inom satsschemat. Distributionen 
kunde här visas genom ett diagram, där man markerar 
antalet fall av prosodisk gräns mellan de olika leden. 
Materialet är emellertid ännu för litet för att kunna an-
vändas för en så detaljerad redovisning. 1 stället skall här 
en allmän tendens visas med några siffror vari även inklu-
deras brottens distribution. När brotten innefattar en 
lexikalisk korrigering är det givetvis lätt att registrera det 
efterföljande ledets karaktär. Men detta synes som regel 
vara möjligt även i de fall då brotten består av en syntak-
tisk korrigering eller i att satsen lämnas ofullbordad. 

Den första raden i tabellen visar i hur många fall ett 
visst led icke intar första positionen i en sats. Denna siffra 
kan jämföras med de följande som visar i hur många fall 
ett visst led inom en sats föregås av prosodisk gräns resp. 
hur många gånger brott föreligger framför ett visst 
(rekonstruerat) led. 

uo f v s a V S A 

led 20 457 804 171 331 214 ca350 ca350 
pros. gräns 3 64 54 1 7 19 22 33 
brott 0 15 23 2 2 10 30 4 
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Tabellen visar att gränserna och brotten jämförelsevis 
sällan inträffar före de (vanligen obetonade) leden s och a 
(där den lexikaliska variationen ju dessutom är ringa), 
att de har högre frekvens framför f, v, V, S och A, och 
att de där tycks uppträda i en omfattning som står i unge-
färlig proportion till ledens frekvens i materialet: dvs, van-
ligast före de största klasserna, f och v, därnäst före S och 
A, och minst vanligt före den minsta klassen, V. 

4. Gräns inom satsled 

Här kan noteras att brott och prosodiska gränser framför 
allt uppträder inom syntaktiska led av följande fyra typer: 

efter attribut i nominalfras, 56 fall, ex.: 
en hel del-eh halvkriminella individer 

efter preposition i prepositionsuttryck, 26 fall, ex.: 
mellan mellan-eh (p) utlänningar och (p) svenskar I (p) 

efter konjunktion i samordning, 23 fall, ex.: 
utan (p) utan nåra ägodelar 

efter att (å) i infinitivkonstruktion, 8 fall, ex.: 
att-eh att-ch (p) försöka få dom å läsa läxerna 

Som exemplen antyder rör det sig här tydligt om hesita-
tionsfenomen. Junkturmarkeringar är inte belagda i dessa 
positioner. 

Slutsatser: hypoteser 

Vid arbetet med denna undersökning har jag givetvis be-
aktat en rad studier inom internationell språkvetenskap 
rörande likartade problem. Nämnas bör här speciellt 
Frieda Goldrnan-Eislers undersökningar över pausernas 
förhållande till det efterföljande ordets informationsvärde, 
Maclay & Osgoods undersökningar över hesitationspausens 
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placering i förhållande till "lexical words" resp. "function 
words", samt D. S. Boomers undersökning över pausernas 
placering inom den fonologiska frasen. Dessa undersök- 
ningar har inte kunnat refereras och kommenteras inom 
denna ram. Vare nog sagt att uppgiften i föreliggande 
undersökning formulerats något annorlunda och syftat 
till att undersöka möjligheterna av en sammanfattande 
analys av det totala förhållandet mellan prosodiska och 
syntaktiska gränser inom ett mer omfattande autentiskt 
talspråksmaterial. 

På grundval av resultaten kan några hypotetiska slut-
satser formuleras rörande talplaneringsprocessen: 

Junkturerna fallton och stigton fungerar som avsikt-
liga prosodiska signaler, markerande slutet på en makro- 
syntagm. När de någon gång uppträder inom en makro- 
syntagm, så utgör den föregående delen som regel en 
redan avslutad enhet, vilken förses med ett tillägg - en 
ny avslutning. Även frånvaron av avslutande junktur 
synes följa vissa regler, speciellt av semantisk eller text-
bindande natur. Materialet visar alltså att den talande 
som regel lyckas planera sitt tal så att han kan kombinera 
enheten makrosyntagm med den prosodiska enhet som 
avslutas med junktur. 

Bisatser är som regel infogade i makrosyntagmen 
utan några prosodiska gränsmarkeringar. Detta tyder på 
att de vid talpianeringen integrerats i den makrosyntaktiska 
strukturen. 

Likaså kombineras leden inom ett dubbelt funda-
ment utan någon prosodisk gräns, vilket tyder på att även 
denna konstruktion planerats som en helhet; däremot skiljs 
dubbla satsled i satsfinal position genomgående med junk-
tur mellan leden, vilket ger det senare ledet karaktär av 
tillägg. 

Satsens syntaktiska grundstruktur tycks som regel 
vara planerad och bestämd redan innan artikulationen på-
börjas - och utförd t.ex. under artikulationen av före- 
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gående enhet. Härpå tyder den som regel prosodiskt 
obrutna övergången mellan satser inom en makrosyntagm. 
Grundstrukturen bestäms av de syntaktiskt och lexikaliskt 
enkla, stereotypa mönster som läggs ut i satsens första 
led (för att man kan ju .... men det är väl inte ...). 1 
ungefär 30 % av fallen sker emellertid ett brott efter något 
av de led som konstituerar satsens syntaktiska grund-
struktur. Och brotten sker vanligen efter något av de 
första leden. Här sker uppenbarligen en planering. Det vill 
dock synas som om den snarast gällde något mer avlägset 
mål inom satsen, t.ex. innehåll och struktur i de mer 
semantiskt laddade och syntaktiskt komplicerade leden S 
och A. När pausen osv, kommer redan efter en inledande 
konjunktion, kan orsakerna givetvis vara mer varierade; 
här kan det ju även gälla t.ex. ett val mellan olika sats-
strukturer, t.ex. mellan en opersonlig konstruktion för (p) 

det är eller en personlig för (p) vi har (åhörardag i dag). 
5. På olika ställen inom en sats, inom satsleden, kan 

emellertid samtidigt ske ett slags semantisk finjustering, 
utan direkt samband med val av syntaktisk struktur, t.ex. 
efter ledinledande formord som på, att, och eller efter 
attribut, kanske också före de lexikaliskt mer varierade 
verballeden. 

Detta är några hypoteser om sambandet mellan proso-
diska och syntaktiska gränser i spontant svenskt talspråk. 
Hypoteserna har baserats på detaljanalys av ett begränsat 
material, vilket dock kan sägas representera ett svenskt 
genomsnitt i en speciell talsituation. 

En datamaskinell bearbetning av ett mer omfattande 
material får syfta till att 

pröva analysmodellens användbarhet och hypoteser-
nas giltighet 

belysa eventuella tendenser till individuell, social, 
regional och stilistisk variation. 

På detta stadium bör man även ägna särskild uppmärk- 
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samhet åt brottens orsaker. Varför sker det syntaktiska 
brott i spontant tal? Är orsakerna övervägande negativa 
- brister i kompetensen? i planeringen? i utförandet? 
artikulationen? Eller är de övervägande positiva? en strä-
van till ökad precision i uttrycket? resultatet av en ständig, 
parallellt pågående självgranskande, självförbättrande 
kontrollprocess? 
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Förskjutningar i uttalet av främmande 
ord i svenskan 

Några iakttagelser i SAOL 

Av Rolf Hillman 

SAOL:s uppgifter om ords stavning och böjning är nor-
merande, och det faktiska bruket kan fastställas genom 
en rikhaltig registrering av det svenska skriftspråket. 
Annorlunda ställer det sig med uttalsuppgifterna. Vi sak-
nar ännu en bred undersökning av svenskt uttal, föränder-
ligheten är stor, och möjligheterna är mindre att styra 
uttalet än att bestämma skriftformen. Men ändå avser 
ordlistans uppgifter att visa, hur orden "skall uttalas". 
De riktlinjer för uttalet som ges i SAOL bygger själv-
fallet på iakttagelser av vårdat uttal men blir på grund av 
materialets otillräcklighet och svåröverskådlighet inte 
representativa för bruket i samma utsträckning som ord-
listans övriga uppgifter. Bakom angivelserna i egenskap 
av rekommendationer ligger ståndpunktstaganden som 
emellertid inte kan ha samma principiella följdriktighet 
som ifråga om andra sidor av språksystemet. 

Ändringarna i uttalet av främmande ord i SAOL:s 
tionde upplaga i jämförelse med den nionde har intresse 
från två synpunkter. Man kan utläsa vissa tendenser i 
värderingen av olika uttal, och valet av varianter torde 
spegla en iakttagen förskjutning av faktiskt uttal, även 
om underlaget för iakttagelserna inte f.n. kan ha en önsk-
värd bredd. Nedan jämförs uttalsangivelser i nionde och 
tionde upplagorna av Svenska akademiens ordlista, SAOL 
9 (1950) och SAOL 10 (1973), i de fall där ändringar 
föreligger, jämte uppgifterna i Uttalsordlista utg. av 

1  P. Holm, Nytt och gammalt i Svenska akademiens ordlista s. 14. 
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Nämnden för svensk språkvård tredje upplagan (1965), 

UO. Beträffande angivna uttaisvarianter tar UO klar 
ställning: ett uttal rekommenderas, och framför en variant 
som inte bör avvisas sätts äv. SAOL gör en viss priorite-
ring genom att sätta en variant först av två eller flera 
varianter förenade med el.; en viss gradskillnad i brukets 
lämplighet markeras genom valet av el. eller äv. mellan 
varianterna: äv. antyder tydligen en lägre frekvens och/ 
eller en lägre grad av lämplighet. Beteckningen äv. i UO 
motsvarar således både el. och äv. i SAOL. 

1. Engelska ord 

SAOL 9 	SAOL 10 	UO 

bacon ä ej äj 
baseball ä ej äj 
bookmaker e ej 
cornflakes e ej 
grape-fruit grep/rot grejpfrot 
selfmade e ej 
sliaker e ej äj 
steeplechase e ej 
fading ej äj 

2 
blazer ä el. e ä el. ej ä 
cape e ej el. ä ii 
baby ä el. e ej el. e ä 
game e ej el. e e 
trad el. trade ä ej trade a äv. ä 

3 
comeback ä el. a ä 
sandwich a ä el. a a 
smash a ä el. a 
(smasha a a ) 
rally rälli ralli el. -y 

el. rälli 
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SAOL9 SAOL1O UO 

4 
royalty 	råjelti 	råjelti el. 

råjalti el. -y 

5 
bobsleigh e ej 	 ej 

cocktail e ej 

6 
scientist äj el. aj aj 

sideboard äj el. aj aj 	 aj 

sightseeing äj el. aj aj 

skylight skäjläjt el. skajlajt 	skajlajt 

skajlajt 

all right äj el. aj aj 

7 
rugby raggbi raggbi el. 

rugg- el. -y 

8 
bowla(re) 	å 	 å el. åv el. åvv 	(bowling ) 

Tendensen är tydlig. Förändringarna i ordlistans uttals-
angivelser innebär ett närmande till engelskt uttal av ord 
som klart röjer sitt engelska ursprung. Detta ter sig natur-
ligt mot bakgrund av en alltmer utbredd kunskap i engel-
ska, allt större möjligheter att höra talad engelska och en 
undervisning i engelska på alla stadier som lägger an på 
ett såvitt möjligt idiomatiskt uttal. Det kan emellertid 
starkt ifrågasättas, om inte denna utveckling skett betyd-
ligt tidigare än denna jämförelse ger vid handen, dvs, om 
nionde upplagans försvenskade uttal i många fall verk-
ligen speglar ett representativt uttal hos bildade svenskar 
1950. Det förefaller troligt, att utgivarnas sagesmän till-
hörde en redan då äldre generation som fått sina grund-
läggande kunskaper i engelska då mindre krav ställdes på 
ett idiomatiskt uttal och då även en professor i engelska 
ingalunda riskerade att bli tagen för engelsman. 
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1 grupp 1 ovan är de sammansatta ordens anknytning 
till engelska tydlig: sammansättningsleden -bali, book-, 
-fruit, seif-, steeple-, medan shaker i ordbildning och böj-
ning är att jämföra med biazer i grupp 2 men behandlas 
olika. SAOL 10 anger för shaker, gentemot den tidigare 
upplagans ä eller e, uttalet ej, liksom för bacon och det 
nyinförda ordet fading. 

1 grupp 2 sätts i SAOL 10 in ett ej som variant till e eller 
ä, i cape, baby, game på första plats, i biazer på andra. 
UO har endast ä i dessa ord utom i game, där det står e. 
1 dessa vanliga ord har uppenbarligen ett mera engelskt 
uttal börjat konkurrera med ett inrotat försvenskat uttal, 
och det markerar troligen en generationsskillnad. Uttalet 
ej tycks gälla trade, medan variantformen trad torde förut-
sätta uttalet a. 2  Finns det anledning att fortfarande ta upp 
formen trade med böjningen traden och trader? 

1 coineback och sandwich, grupp 3, torde -back och 
sand- lätt ha associerats med svenska ord och gynnat ut- 
talet med kort a i SAOL 9. SAOL 10 upptar kort ä, stry- 
ker den tidigare varianten a i comeback men behåller a i 
sandwich. Kort ä har införts som första form i smash, 
fastän smasha alltjämt endast får a-uttal. Borde inte båda 
orden följas åt? 1 raily skiljer sig förändringen i nya upp-
lagan från den allmänna tendensen. SAOL 9 anger endast 
rälli som uttal, men SAOL 10 upptar därjämte och på 
första resp. andra plats ralii och det helt försvenskade 
raily. Jfr royaity, grupp 4, för vilket SAOL 10 tar upp 
uttalen råjalti och råjaity jämte det tidigare råjeiti. 

1 bobsieigh, grupp 5, har troligen stavningen ej främjat 
det uttal ej som SAOL 10 liksom UO anger gentemot e i 
SAOL 9, liksom stavningen ai i cocktail uttalet ej i SAOL 
10 gentemot e i SAOL 9. 

1 hela grupp 6: scientist, sideboard, sightseeing, skylight 
och all right har förra upplagans variant äj, som står som 

2  Jfr G. Widmark, Om uttal och uttaisnormering s. 28. 
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första uttal, strukits och endast ej angivits. Ett uttal 
dl räjt eller säjtsiing torde numera uppfattas som starkt 
föråldrat eller obrukligt. 

Såväl raggbi som den i SAOL 10 införda varianten 
ruggbi (grupp 7) är en ofullkomlig återgivning av engelskt 
uttal; uttalet u är bättre anpassat till skriften. 

1 bowla(re), grupp 8, har SAOL 10 bibehållit å som ut-
tal på första plats men dessutom infört det vanliga uttalet 
bdvv-, båv-. UO har i bawling uttalet do. 

IL Franska eller som franska uppfattade ord 

SAOL 9 	SAOL 10 	UO 

balans angs angs el. ans angs äv. ans 

dissonans angs angs äv. ans angs äv. ans 

elegans angs äv. ans angs el. ans angs äv. ans 

(elegant angt el. ant angt el. ant angt äv. ant) 

guvernant angt el. ant ant el. angt ant äv. angt 

(ignorans ans el. angs ) 
(ignorant ant el. angt ant el. angt ant) 

intolerans angs el. ans ans el. angs angs äv. ans 

intolerant angt el. ant ant el. angt angt äv. ant 

leverans angs el. ans ans el. angs ans äv. angs 

mockant angt el. ant ant el. angt 

nyans angs angs äv. ans angs äv. ans 

nyansera angs angs äv. ans angs äv. ans 

ordonnans angs äv. ans angs el. ans angs äv. ans 

(raljans angs äv. ans ) 
(raljant angt äv. ant angt äv. ant angt äv. ant) 

relevans angs angs el. ans 

2 
girland g-, and el. angd g- el. j-, and jirlung äv. 

el. ung el. ung el. angd girlangd 

gourmand ung el. angd angd angd 

normancl angd el. and and el. angd and äv. angd 
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SAOL 9 SAOL 10 UO 

3 
lansera angs el. ans ans el. angs angs äv. ans 
lansiär angs el. ans ans el. angs ans 

4 
dementera ent el. angt ent äv. angi ent 

5 
pension ang ang äv. enn ang 
(pensionat ang ang ang) 
pensionera ang ang äv. enn 
pensionär ang ang äv. enn ang 

6 
demontera ånt el. ångt ånt äv. ångt ånt 
front ångt el. ånt ånt el. ångt ånt äv. ångt 
sond ängd äv. ånd ånd el. ångd ånd äv. dngd 
sondera ångd äv. ånd ånd äv. ångd ånd äv. cingd 
(rondell ånd äv. ångd ) 

konsommé ånn el. ring ånn äv. ring 

7 
orange angsj ans) el. angsj angs) 
orangeri angsj ansi el. angsj angsj 

8 
restaurang å el. au  au el. å ri äv. ju 

9 
refug refuge refug ug el. refug äv. refug u 

refuge ysj refuge ysj 

10 
jour 0 el. u o 	 o 
sejour 0 el. u 0 	 0 

boulevard boulevard se boulevard o 	boulevard 0 

bulevard el. bulevard 
bulevard bulevard el. bulevard se 

boulevard o boulevard 
soulagemang se sulagemang 0 el. sulagemang 
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SAOL 9 SAOL 10 UO 

sulagemang sulagemang el. sulagemang se 
soulagemang o soulagemang 

soulagera se sulagera el. sulagera soulagera, 
sulagera o 

sulagera sulagera el. sulagera se sulagera se 
soulagera soulagera soulagera 

souterrain se suterräng 0 el. suterräng 
suterräng suterräng el. suterräng se 

souterrain 0 souterrain 
souvenir se suvenir el. suvenir o 
suvenir suvenir el. suvenir se 

souvenir 0 souvenir 

När det gäller ord lånade eller uppfattade som lånade från 
franskan går tendensen i vissa fall i motsatt riktning: en 
anpassning till ett franskliknande uttal får vika för ett med 
skriftformen överensstämmande. 

1 ord på ans och ant råder sedan gammalt en stark in-
konsekvens med stora individuella skiftningar: somliga ord 
har länge uttalats som de stavas, andra har som en remi-
niscens av det franska ursprunget uttalats angs och angt. 
Oenhetligheten i bruket speglas i SAOL:s uttalsvarianter 
i grupp 1. Men en viss prioritering av ett skriftenligt uttal 
röjer sig förmodligen i att SAOL 10 sätter ans el. angs där 
SAOL 9 sätter varianterna i motsatt ordning. Detta gäller 
guvernant, intolerans, intolerant, leverans, mockant. UO 
har samma ordningsföljd mellan varianterna som SAOL 10 
beträffande guvernant och leverans, motsatt ordningsföljd 

beträffande intolerans och intolerant. Med en för allmän-
heten kanske subtil nyans ersätter SAOL 10 den före-
gående upplagans äv. ans med el. ans i uttalet av elegans 

och ordonnans och inför uttalet ans föregånget av äv. för 
dissonans, nyansera - UO har samma ordningsföljd - 
och föregånget av el. för relevans och balans. Av nyin-

förda ord i SAOL 10 märks ignorans med uttalet ans el. 
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angs och ral fans med uttalet angs äv. ans. 
Uttalet av orden i grupp 2 går skilda vägar. För 

normand anges i SAOL 9 angd el. and, i SAOL 10, liksom 
i UO, and el. angd. För gourmand anger SAOL 9 ang el. 
angd; SAOL 10 har liksom UO släppt uttalet ang men 
icke velat notera ett uttal and. Stavningen ou gör anknyt- 
ningen till franskan starkare. Ordet girland anges i SAOL 
9 uttalas and el. angd el. ang, i samtliga fall med g som 
begynnelseljud. Medan UO rekommenderar jirlang äv. 
girlangd, har SAOL 10 and el. ang[d] och g el. j. 

1 grupp 3, lansera och lansiär, anges uttalet i SAOL 9 
vara angs el. ans; i SAOL 10 står varianterna i motsatt 
ordning, medan UO för lansiär anför endast ans, för 
lansera angs äv. ans. 

1 grupp 4: dementera, där svagtonen i andra stavelsen 
gör uttaisskillnaderna mindre märkbara, har ent och angt 
i SAOL 9 bibehållits men el. utbytts mot äv., medan UO 
endast rekommenderar ent. 

Orden pension, pensionera och pensionär i grupp 5 
är av särskilt intresse. 1 SAOL 9 liksom i UO godtas bara 
uttalet ang, medan SAOL 10 med tillägget äv. penn- 
knäsatt ett mycket vanligt uttal, som emellertid av många 
betraktats som obildat. Ett i början av 1800-talet angivet 
skriftenligt uttal' har trängts ut av ett franskinfluerat 
som nu kanske är på retur. 1 pensionat har SAOL 10 dock 
bara uttalet pan gsjonat; jämför den vardagliga kortformen 
ett pang. 

1 front, sond och sondera, grupp 6, sätter SAOL 10 cint 
resp. ånd i första rummet, ångt och ångd i andra, liksom 
UO, i motsats till SAOL 9S; varianterna i de två första 
orden skils åt av el., i det sista av äv. 1 demontera har 
SAOL 9 ånt el. ångt, SAOL 10 har ersatt el. med äv., och 

G. Widmark a.a. s. 43. 
G. Widmark a.a. s. 43 f., äv. s. 73 f. 
Jfr G. Widmark a.a. s. 79. 
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UO upptar endast ånt. Det nyinförda ordet rondell får 

uttaisbeteckningen ånd äv. ångd. Ordet konsommé får 

första stavelsens uttal ändrat från ånn el. ång till ånn 

äv. ång. 
1 orden orange och orangeri, grupp 7, anges i SAOL 9 

liksom i UO bara ett uttal: angs); SAOL 10 har tillfogat 

ett uttal ans) som satts i första rummet. 
1 ordet restaurang, grupp 8, sätter SAOL 9 liksom UO 

å i första, au i andra rummet. SAOL 10 sätter varianterna 
i omvänd ordning. Av skäl som G. Widmark anfört" före-
faller ändringen rimlig. Mot hennes förslag att godta även 
uttalet u talar nuvarande väl inarbetade stavning och ut-
talet au i restaurera och restauration i fråga om byggna-

der, där uttalet au i svagton ter sig naturligt, liksom i t.ex. 
pausera. 

1 grupp 9 har variantformen refuge med franskt uttal 

tillagts huvudformen refug med ett el. i SAOL 9, ett äv. 

i SAOL 10, UO tar endast upp refug. Vore inte tiden 

mogen att stryka refuge ur ordlistan? 
1 uttalet av franska ou, grupp 10, förefaller, i motsats 

till i föregående exempel, ett med franskan överensstäm-
mande uttal o vinna terräng på bekostnad av en tidigare 
försvenskning till u." 1 jour och sejour har SAOL 10, i 

likhet med UO, inte längre upptagit u som variant. 1 
boulevard, soulagemang, soulagera, souterrain och souve-

nir har dessa former nu upptagits som huvudformer och 
bulevard etc. angivits som stavnings- och därmed som ut-
taisvarianter i andra hand. 

De motsatta tendenser som här noterade förändringar av 
uttalet av ursprungligen engelska och ursprungligen fran-
ska ord i svenskan visar, har sin naturliga förklaring. Den 
obligatoriska skolan kommer så småningom att göra alla 
svenskar tvåspråkiga i den meningen att de får en ele- 

6  G. Widmark a.a. s. 41. 
G. Widmark a.a. s. 32. 
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mentär kunskap i engelska, och det starka engelsk-ameri-
kanska inflytandet på alla områden har väsentligt ökat en 
viss färdighet i engelska även bland de vuxna som inte 
åtnjutit någon undervisning i främmande språk. Det inne-
bär, att allt fler är förtrogna med det engelska Ijudsyste-
met och möter en mängd av våra lånord också i rent 
engelskt tal. Det ter sig för dem rimligt att inte uttala 
samma ord på ett sätt i svenskt, på ett annat i engelskt 
sammanhang. På samma sätt fann de bildade svenskar på 
1700-talet och 1800-talet som var förtrogna med franskan 
det naturligt att t.ex. bibehålla en nasalering eller återge 
den med ett ng-ljud såsom en viss anpassning till det 
svenska ljudsystemet. 

Med det starkt minskade franska inflytandet och en 
numera föga utbredd fransk språkfärdighet följer, att 
endast ett relativt fåtal svenskar känner skillnaden mellan 
ett idiomatiskt franskt uttal och ett från detta skilt svenskt 
uttal som någon konflikt. Och medan allt fler kan identi-
fiera ett främmande ord som lånat från engelskan, kan 
allt färre identifiera franska lånord och skilja dem från 
liknande ord som vi övertagit från latinet direkt eller via 
tyskan. Ett ord som dif ferens associerar säkert många fler 
med eng. dit ference än med fr. dif ference och finner det 
icke onaturligt att uttala ordet skriftenligt. Att också 
andra faktorer än anknytningen till ordens ursprungs-
länder spelar en väsentlig roll framgår emellertid klart av 
Gun Widmarks undersökning. 

1 vilken riktning bör en normerande rekommendation 
gå, när den inte påtagligt strider mot ett högfrekvent bruk 
hos bildade svenskar? "Tendensen till allt mera skrift-
enligt uttal stöds både teoretiskt och praktiskt av många 
språkrnän och språkvårdare." Beträffande de engelska 
lånorden kan det förefalla som om utvecklingen mot ett 
närmande till idiomatiskt engelskt uttal vore ett avsteg 

B. Molde, Uttal och samhällsroll. Språkvård 1969; 2 s. 11. 
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från denna princip. Men en sådan princip kan inte drivas 
i de fall då en naturlig språkkänsla reagerar mot den. Och 
det är i ovan redovisade exempel mestadels inte frågan 
om ett skriftenligt uttal som man frångår utan om ett 
sämre engelskt uttal som ersätts med ett bättre. Man kan 
inte tänka sig bacon uttalat bakånn eller stavat bejkon; 

diskrepansen mellan stavningen a och uttalet ej förefaller 

därför ofrånkomlig. Däremot är tejp ett lyckat exempel 
på hur ett nytt ord lånat från engelskan kunnat, innan 
det vunnit hävd i svenskan, anpassas i skrift till ett korrekt 
uttal och man därigenom fått en överensstämmelse mellan 
uttal och skriftform. 

Beträffande de franska lånorden är uttalet på många 
punkter mycket vacklande, och tendensen i SAOL 10 att 
godkänna och till en del tydligt rekommendera ett skrift-
enligt uttal av t.ex. ans, ant, ent, ens kunde, synes det mig, 
med fördel få ge utslag i långt flera fall. Det rör sig 
visserligen ibland om små, av många säkert inte observe-
rade nyanser i uttalet, men de är betydelsefulla från en 
viktig synpunkt. Ett närmande till ett franskt uttal och 
ett avvisande av ett skriftenligt uttal markerar för mångas 
öron en social skillnad - skillnaden mellan den franskt 
bildade och den i franskan inte bevandrade - något som 
inte i samma utsträckning gör sig gällande när man när-
mar sig ett mera idiomatiskt engelskt uttal. På denna 
punkt kunde den auktoritet som SAOL åtnjuter hjälpa 
till att undanröja en onödig reaktion: att ett skriftenligt 
uttal skulle vara tecken på obildning. 
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En blick in i dagens språkhistoria 

Av Gun Widmark 

Av en uttalsenkät som jag 1967 gjorde bland gymnasister, 
framgick att vid orden fort, kort och port uttalet med 
kort o hade en oväntat stor utbredning i det centrala 
Sverige. 1 mitt eget språk som bör vara representativt för 
området, uppträder visserligen fort med kort vokal men 
f.ö. anser jag mig konsekvent använda lång vokal fram-
för Tt. Dialekterna i området så som de framträder i 
dialektarkivets uppteckningar visar också lång vokal, dock 
med ett och annat nedslag av kortvokaliskt fort och någon 
gång även kort. Uttalet med lång vokal tycks också ha 
givits ett visst försteg som riksspråksuttal. Det nämns i 
allmänhet i första hand både i Lyttkens och Wulffs gamla 
uttalsordbok från 1889 och i Språkvårdsnämndens uttals-
ordlista. 

1 stora delar av Sverige är uttalet med kort o framför 
Tt det vanliga. Man har emellertid all anledning att tro 
att det i östra Sveriges talspråk är en expansiv novation. 
Åtminstone vid fort bör det dock vara rätt gammalt. 1 
Öppna brev till Intima teatern (s. 18) nämner Strindberg 
stockholmsuttalet fott. Vad han vill exemplifiera är det 
icke supradentala uttalet av ordet men på köpet får vi 
upplysningen att det åtminstone i Strindbergs stockholm-
ska hade kort vokal. En äldre stockholmare, grammatik-
författaren Moberg, anger däremot i sitt 1815 utgivna 
verk att fort uttalas med lång vokal (s. 103). 

Att språket ständigt förändras är välkänt för en lingvist 
men nästan alltid har man fått nöja sig med att konsta-
tera processens förlopp i efterhand. Förkortningen av o 
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framför rt pågår just nu och en undersökning av den blir 
ett försök att fånga skeendet i flykten. En enkät om upp-
salaspråk som jag hösten 1968 företog tillsammans med 
docent Jan Trost vid Sociologiska institutionen i Uppsala, 
vill studera språkförändringens mekanism och har en 
tyngdpunkt just i den här behandlade förkortningen. 
Undersökningen är sannolikt i stort sett lika giltig för 
Stockholm som för Uppsala. Både den gymnasistenkät 
som jag gjorde 1967 och en senare från 1971 tyder i varje 
fall på att skillnaderna de båda städerna emellan vid o 

framför rt är rätt små. Ibland tycks den korta vokalen ha 
gjort ännu större inbrytningar i Stockholm än i Uppsala 

inte oväntat eftersom huvudstaden gärna går i spetsen 
vid uttalsförändringar. 

Uppsalamaterialet bygger på intervjuer av 247 stadsbor 

som alla är födda i Uppland och där tillbragt hela sin 
uppväxttid och sammanlagt minst 2/3 av sitt liv. De 
intervjuade uppsalaborna är valda slumpvis men utan 
stratifiering vilket tyvärr lett till att socialgrupp 1 blivit 
svagt representerad. 13 ord innehållande o framför rt 

undersöktes på så sätt att de tillfrågade fick läsa upp 
meningar i vilka orden ingick. Intervjuarna 	samtliga 
sociologistuderande som specialtränats för uppgiften - 
markerade ordets kvantitet i formuläret. 1 tveksamma fall 
kunde de be den intervjuade att läsa om meningen i lång-
sam takt en gång. Om de inte heller efter denna omläs- 
ning kunde avgöra kvantiteten, markerades den som 
osäker. Metoden krävde alltså viss hörfonetisk förmåga 
hos intervjuarna. De regelbundna mönster i fördelningen 
som framkommit tyder dock på att den har fungerat. 

Materialet har databehandlats och sorterats i bl.a. 
nedanstående kategorier. Inom parentes anges förkortning 
för varje deigrupp och antal personer i den. 

1  1 ett och annat fall saknas uppgifter om kategoritillhörighet, 
varför det sammanlagda antalet personer inte alltid går upp till 247. 
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Ålder 
f. senast 1910 (Al 58 st.) 
f. 1911-1930 (Å2 76 st.) 
f. 193 1-1940 (A3 40 st.) 
f. 1941-1950 (Å4 73 st.) 

Egen socialklasstillhörighet 
soc.gr. 1 (ES! 8 st.) 
soc.gr. 2 (ES2 82 st.) 
soc.gr. 3 (ES3 92 st.) 
hemmafruar (ES4 41 st.) 
studerande (ES5 13 st.) 
pensionärer (ES6 9 st.) 

Hushållets socialklasstillhörighet 2  
soc.gr. 1 (HS1 13 st.) 
soc.gr. 2 (HS2 113 st.) 
soc.gr. 3 (H53 106 st.) 

Utbildning 
>stud.ex. (Ul 26 st.) 
> folkskola < stud.ex. (U2 93 st.) 
folkskola (U3 128 st.) 

Kön 
män (M 117 st.) 
kvinnor (K 129 st.) 

Resultaten för hela materialet liksom för de olika del-
grupperna presenteras i tabellen. Siffrorna anger procent 
lång vokal, en något förenklad redovisning som bortser 
från att det vid varje ord existerar inte bara kortvokaliska 
utan också osäkra uttal. Resonemangen berörs knappast 
av denna förenkling. Vid studiet av tabellen bör man 
vara uppmärksam på att grupperna ES1 och HS1 (social-
grupp 1), ES5 (studerande) och ES6 (pensionärer) omfat-
tar få individer och att följaktligen siffrornas representa-
tivitet är rätt osäker. 

2  1 denna grupp har studerande - 13 st. - uteslutits ur redovis-
ningen. 
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1-3 

Procent lån gvokaliska uttal 

Hela 
rialet 
mate- 

Al A2 A3 A4 ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 HS1 HS2 HS3 Ul U2 U3 M K 

smort 87,4 86,2 84,2 92,5 89,0 100,0 84,1 89,1 82,9 100,0 	88,9 100,0 85,5 87,7 96,2 89,2 84,4 90,6 84,5 

fjorton 87,0 87,9 82,9 92,5 87,7 87,5 85,4 84,8 87,8 100,0 100,0 92,3 84,1 88,7 92,3 82,8 89,1 88,0 86,0 

fortsatte 81,8 82,8 82,9 87,5 76,7 62,5 82,9 83,7 80,5 76,9 	77,8 76,9 80,5 84,0 73,1 77,4 86,7 82,8 79,8 

ort 66,8 84,5 81,6 55,0 43,8 37,5 58,5 76,1 73,2 23,1 100,0 46,2 62,8 77,4 34,6 54,8 82,0 70,1 64,3 

bort (sup.) 64,9 75,9 68,0 76,9 46,6 75,0 63,8 57,6 70,7 69,2 100,0 76,9 64,9 62,3 73,1 66,3 62,2 62,9 66,4 

hjort 62,8 74,1 71,1 62,5 45,2 62,5 50,0 79,3 63,4 15,4 	77,8 46,2 55,8 77,4 26,9 54,8 75,8 72,6 54,3 

porten 59,5 74,1 65,8 60,0 41,1 37,5 46,3 75,0 61,0 15,4 100,0 38,5 53,1 75,5 23,1 45,2 77,3 64,1 55,8 

Iortvatten 59,3 74,1 70,7 42,5 45,2 50,0 50,0 73,9 50,0 38,5 	77,8 53,8 52,7 70,8 30,8 50,5 71,7 70,9 49,2 

gjort 57,9 65,5 67,1 55,0 43,8 87,5 45,1 64,1 61,0 38,5 	88,9 92,3 47,8 66,0 61,5 46,2 65,6 62,4 53,5 

korten (spel-) 45,3 58,6 52,6 37,5 31,5 25,0 37,8 58,7 41,5 7,7 	66,7 23,1 39,8 58,5 23,1 38,7 54,7 51,3 40,3 

skjortan 42,9 60,3 52,6 30,0 26,0 37,5 34,1 58,7 24,4 15,4 	88,9 30,8 38,1 52,8 23,1 34,4 53,1 55,6 31,8 

kort(=foto) 40,1 60,3 48,7 35,0 17,8 37,5 31,7 51,1 39,0 7,7 	66,7 23,1 35,4 52,8 19,2 34,4 48,4 47,0 34,1 

fort (adv.) 21,9 32,8 15,8 20,0 20,5 12,5 14,6 31,5 17,1 0 	55,6 15,4 13,3 34,9 3,8 18,3 28,1 23,1 20,9 

Genomsnitt 
för delgruppen 59,8 70,5 64,9 57,4 47,3 54,8 52,6 68,0 57,9 39,1 	83,8 55,0 54,9 68,4 44,7 53,3 67,6 64,7 55,5 



Då man ser på siffrorna för hela materialet, slås man väl 
främst av skillnaderna orden emellan. 1 särklass mest har 
förkortningen drabbat fort där bara ca 1/5 har kvar det 
gamla uttalet. Därnäst har den berört kort(en) och skjor-
tan där 40-45 % behåller det gamla. Gruppen gjort, 
lortvatten, porten, hjort, bort och ort har lång vokal i ca 
60-65 % av fallen och fortsatte, fjorton och smort i hela 
80-90 % av materialet. 

På andra sätt kan emellertid uttaisförändringen visa en 
betydande enhetlighet. Alla grupper deltar i den vid 
nästan alla ord. Undantagen beror antagligen på att grup-
perna är för små för att siffrorna skall vara helt pålitliga. 
1 stort sett är det också samma mönster som återkommer 
i deigrupperna: smort och fjorton ligger nästan alltid högst, 
fort praktiskt taget alltid lägst. Ordningsföljden däremel-
lan är också relativt strikt, dock med undantag för vissa 
ord som visar ett till synes något nyckfullt beteende. Upp-
salaspråket framträder alltså i vissa avseenden i rätt hög 
grad som en enhet. Socialt sett betyder det givetvis att det 
inte finns några mycket skarpa språkklyftor i samhället - 
vilket man väl heller inte hade väntat sig. 

Att det finns till sociala faktorer hänförbara olikheter är 
å andra sidan klart. Det är rätt naturligt att man i mate-
rialet finner en dldersmässig variation. 1 språket liksom 
vid andra företeelser brukar de unga mera ha berörts av 
en nyhet än de äldre. Dessas språkvanor sitter rimligtvis 
djupare och är svårare att bryta ned. Jämför man den 
äldsta och den yngsta åldersgruppen, finner man också 
ibland stora differenser i procentenheter. Ordnade efter 
storlek framträder de på följande sätt: kort 42,5, ort 40,7, 
skjortan 34,3, porten 33,0, bort 29,3, hjort och lortvatten 
28,9, korten 27,1, gjort 21,7, fort 23,3, fortsatte 6.1. Vid 
smort och fjorton tycks dock de yngsta använda långvoka-
liska uttal ungefär lika ofta som de äldsta. Det vid de 
övriga orden väntade mönstret med successivt sjunkande 

8— Nfss 48 	
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värden från Al till Å4 är vanligast men gäller inte undan-

tagslöst. Vid fort finner man förvånande nog den lägsta 
siffran vid Å2 - Å3 och Å4 tycks däremot visa en stabi-
lisering på något högre nivå. Vid bort är profilen ryckig. 

Vid fortsatte 	liksom vid undantagen smort och fjorton 

- visar Å3 det största antalet långvokaliska former. Lätta 
ojämnheter i den kronologiska distributionen finner man 
även vid gjort och lortvatten. 

Olikheterna i differenser måste säga något om de nya 
uttalens expansionsförmåga. Kort och ort har tydligen 
med stor hastighet förändrat uttal. Utvecklingen vid kort 

tycks gå någorlunda jämnt genom åldersgrupperna, endast 
med en något kraftigare sänkning från Å3 till Å4. Om 
man tar hänsyn till att Ål och Å2 rymmer (minst) dub-
belt så stora åldersskillnader inom sig som de båda yngre 
grupperna, visar emellertid uttalet med kort vokal en klar 
tendens att öka i accelererande takt hos dem som är 
födda på 1930-talet eller senare. Vid ort är detta mönster 
utpräglat. Också vid de flesta andra orden är skillnaderna 
mellan Al och Å2 rätt måttliga och kurvan sjunker bran-
tare först vid Å3, ibland först vid Å4.3  Utvecklingen tycks 
alltså ha fått ökad fart i rätt sen tid. Ett egenartat undan-
tag från denna det minskande motståndets lag utgör fort. 

Om inte någon ofullkomlighet i enkäten på denna punkt 
har stört den verkliga bilden tycks man tvingas till slut-
satsen att uttalsförändringen har råkat ut för en korrek-
tionstendens. En sådan är nog inte heller psykologiskt 
oförklarlig, se därom mera i det följande. 

Sociologiskt intressant är den näst yngsta åldersgruppen, 
dvs, de som är födda 1931-40. Den visar en egen profil 
genom att vid smort, fjorton, fortsatte och bort i påfal- 

Ett svårbedömt exempel är bort. Den stora skillnaden mellan Å3 
och Å4 torde inte vara tillfällig men ryckigheten i övrigt kan hänga 
samman med att ordet är ojämnt representerat i talspråket. En 
genuinare uppsalaform synes vara bordat. Säkert använder också 

många konstruktionen borde ha i stället för hade bort. 
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lande grad föredra långvokaliska uttal. Gruppen har i 
andra fall visat sig vara den som mest korrigerar sitt 
språk efter riksspråket. De tidigare nämnda gymnasist- 
enkäterna 	som visserligen inte är något helt idealiskt 
jämförelsematerial eftersom de uteslutande ger upplys- 
ning om mycket unga människors uttal - tyder också på 
att långt o är det vanliga svenska uttalet vid smort, fjor-
ton och bort, även vid fortsatte, om än där i mindre ut-
präglad grad. En benägenhet att anpassa sitt språk efter 
skriftspräkligt riksspråkliga mönster har konstaterats även 
i eskilstunaspråk hos personer i åldern 31-45 år, se Nord-
berg, Morfologiska variationsmönster s. 34. Nordberg 
framhåller att denna åldersgrupp som bäst är i färd med 
att arbeta sig upp i samhället och därför är angelägen att 
ansluta sig till riksspråksnormen. Förklaringen kan antas 
gälla även för Å3. Gruppen är visserligen socialt snedför-
delad med socialgrupp 2 överrepresenterad och socialgrupp 
3 underrepresenterad. Vid de ord det här gäller är det 
dock endast bort som har fler långvokaliska uttal i social-
grupp 2 än i 3. 

Å3-gruppens benägenhet att ansluta sig till riksspråk-
liga uttal är kanske också förklaringen till att den vid 
lortvatten mer än någon annan grupp övergivit det gamla 
uttalet. 1 gymnasistenkäterna är det kortvokaliska uttalet 
vanligt. Ordet är ju - då det som i enkäten används om 
en sjö - i viss mån ett modeord, något som kan ha gynnat 
spridningen av ett nytt uttal. 

De nya uttalen visar en betydande socialgruppsbunden 
variation. Ju högre socialgrupp man tillhör, desto mindre 
har man i allmänhet kvar av det gamla uttalet med lång 
vokal. Även om socialgrupp 1 är klent företrädd är det 
troligt att slutsatsen gäller generellt. Gruppen får nämligen 
förutsättas vara både den mest välutbildade och den 
geografiskt mest rörliga och båda dessa faktorer gynnar 
uttalsförändringen, jfr nedan. Siffrorna för den högsta 
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socialgruppen måste dock betraktas som ungefärliga och 
det är alltså svårt att yttra sig om hur stor skillnaden 
mellan den högsta och den lägsta socialgruppen är. Den 
största differensen - vare sig man utgår från egen eller 
hushållets socialkiasstillhörighet - finner man vid porten, 

ca 37 procentenheter. Skillnaden mellan socialgrupp 2 och 
3 är troligen betydligt större än mellan 1 och 2. Diffe-
rensen mellan ES2 och ES3 kan gå upp till ca 30 procent-
enheter (porten, hjort). En skillnad mellan HS2 och HS3 
på grovt räknat 20 procentenheter kan betraktas som rätt 
normal. 

Vissa ord visar emellertid en social fördelning som stri-
der mot huvudmönstret. Ett långvokaliskt uttalat smort, 

fjorton, bort och gjort har ett starkare fäste i socialgrupp 
1 än i 2 och 3 - skillnaden synes vara särskilt stor vid 
gjort. Det används också av de studerande framför allt 
vid smort och fjorton men även vid bort. Däremot har 

bland dem gjort dragits in i det nya uttalet. Som nämnts 
är långt o i smort, fjorton och bort att betrakta som riks-
språksuttal. Av enkäten bland gymnasister framgår inte 
utan vidare att så är fallet också vid gjort. Det kan emel-
lertid röra sig om ett vikande riksspråksuttal och med 
den tolkningen låter uppsalamaterialet väl förena sig. Om-
vändningen av det sociala mönstret är särskilt tydlig vid 
bort och ifråga om egen socialkiasstillhörighet vid fjorton. 

1 båda dessa fall är det socialgrupp 3 som visar det lägsta 
antalet långvokaliska former, därnäst socialgrupp 2. 

Varje socialgrupp tycks alltså ha en egen uttalsprofil. 
Socialgrupp 1 ansluter sig till en riksspråksnorm med i 
allmänhet många kortvokaliska uttal men vid vissa ord 
som regel ett långvokaliskt uttal. Tendensen att använda 
kort vokal blockeras då en närliggande form har lång 
vokal; det är rimligtvis de motsvarande preteritumformer-
na som skyddat vokallängden vid smort, bort och gjort. 

Vid fjorton kan den ha räddats av närheten till arton 

men också ha stötts av kravet på en tydlig artikulation 
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vid räkneorden. En sådan utpräglad differentiering mellan 
orden är varken socialgrupp 2 eller 3 mäktig. Båda an- 
passar sig till det nya uttalet mera urskillningslöst, jfr 
Förhandlingar VII. Olikheten dem emellan ligger i att 
socialgrupp 2 mycket mer än 3 har avlägsnat sig från den 
dialektala normen. 

Gruppen studerande är för liten för att vara represen-
tativ men den bild siffrorna ger stämmer väl med den 
man av andra skäl kan vänta. Gruppens profil bestäms 
säkert av att den utgörs av unga och oftast högutbildade, 
två grupper som visar stor mottaglighet för uttalsföränd-
ringen. Det är alltså fullt naturligt att de studerande vid 
de flesta ord kommer ner i mycket låga siffror för uttal 
med lång vokal. 

Pensionärsgruppen är också för liten för att vara repre-
sentativ. Att den genomgående kommer upp i höga siffror 
är dock knappast någon tillfällighet. Man väntar sig 
många långvokaliska former hos de äldsta. En fråga som 
man kan ställa i sammanhanget är om utträdet ur för-
värvslivet haft någon betydelse för att deras språkvanor 
har bevarats. Att det inneburit en kraftigt försvagad kon-
takt med yngre språkvanor är i varje fall troligt. 

Gruppen hemmafruar diskuteras nedan i samband med 
könsvariationen. 

Mycket betydande är ofta variationen efter utbildning. 
De bäst utbildade har som regel det lägsta antalet lång-
vokaliska former, de sämst utbildade det högsta. Diffe-
renserna mellan Ul och U3 är följande: porten 54,2, hjort 
48,9, ort 47,4, lortvatten 40,9, korten 31,6, skjortan 30,0, 

En generell förklaring av samtliga ord får man, som fil, kand. 
Bo Ralph påpekat för mig, om man räknar med att det går en 
morfemgräns mellan r och t i fjorton. Den skeptiske är kanske 
benägen att uppfatta morfemet fjor- som en lingvistisk artefakt men 
exemplet kan givetvis vara ett indicium för att det verkligen har en 
psykologisk realitet. 
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kort 29,2, fort 24,3. Ett omvänt mönster med mest lång-
vokaliska uttal bland de bäst utbildade, minst bland dem 
med enbart folkskoleutbildning framträder vid smort och 

bort. Ett delvis omvänt mönster visar fjorton och gjort. 

Profilen för de tre utbildningsgrupperna sammanfaller 
tydligen väl med dem man finner vid socialgrupperna. 
Differenserna blir emellertid större. Med all sannolikhet 
hänger detta åtminstone delvis samman med att utbild-
ningsklasserna är åldersmässigt snedfördelade. Ju yngre 
man är, desto bättre utbildningsmöjligheter har man haft. 

Materialet visar också en klar variation efter kön. Kvin-
norna har mer än männen anammat det nya uttalet. 
Differenserna i procentenheter är följande: skjortan 23,8, 

lortvatten 21,7, hjort 18,3, kort 12,9, korten 11,0, gjort 

8,9, porten 8,3, smort 6,1, ort 5,8, fortsatte 4,0, fort 2,2, 

fjorton 2,0. Som synes växlar differenserna i storlek men 
de går nästan helt konsekvent i en och samma riktning. 
Endast vid bort visar männen något färre långvokaliska 
uttal än kvinnorna. Kvinnogruppens profil visar klara lik-
heter med socialgrupp 2:s: man väljer gärna kortvoka-
liska uttal men gör det mera urskillningslöst än den högsta 
socialgruppen. 1 annat sammanhang - se Förhandlingar 
VII 	har jag visat upp att tendensen till kortvokaliskt 
uttal egentligen inte utmärker hela socialgrupp 2 utan 
endast den betydande del som ursprungligen hört hemma 
i socialgrupp 3. Att de har övergivit sina gamla uttalsvanor, 
hänger rimligtvis samman med att de känt sig osäkra om i 
vilken utsträckning dessa är socialt acceptabla. En sådan 
social osäkerhet kan ligga bakom också kvinnornas val av 
uttal. Nordberg som redovisat exempel på könsbunden 
variation i eskilstunaspråket föreslår som en tänkbar för-
klaring att kvinnan i sin nya sociala situation "vill känna 
sig på den säkra sidan" och gör det genom att mera än 
männen korrigera sitt språk (a.a. s. 39). 

Att socialrollsbyte är en starkt bidragande orsak till att 
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kvinnorna överger de gamla uttalen kan tyckas bekräf-
tas av att hemmafruarna i regel behåller långvokaliska 
uttal mer än kvinnogruppen som helhet. En differens på 
ca fem procentenheter eller mer framträder vid ort, hjort, 
porten, gjort och kort. Eftersom hemmafruarna ingår i 
kvinnogruppen, blir skillnaden mellan hemma- och yrkes- 
arbetande betydligt större. Olikheterna är dock med all 
sannolikhet inte direkt och uteslutande hänförbara till att 
hemmafruarna åtminstone ytligt sett har behållit den 
gamla kvinnorollen. De har inte konsekvent större antal 
långvokaliska former än hela kvinnogruppen. Vid skjorta 
finner man ett så klart utslag i annan riktning att det 
kräver en förklaring. Man har svårt att se att ordet på 
annat sätt skulle inta en särställning än så att skjortan 
rimligtvis spelar en större roll i hemmafruns vokabulär än 
i den yrkesarbetandes. Det är då inte alltför djärvt att 
tänka sig att hon just vid det ordet lättare kommer i 
kontakt med nya uttal och också anammar dem. En 
förutsättning för att hemmafruarna i så stor utsträckning 
skall använda kortvokaliskt uttal vid skjorta har kanske 
varit att detta uttal funnits ganska länge och de har haft 
tid på sig att hämta in vissa gruppers försprång i föränd-
ringsprocessen. Jfr Nordberg s. 31. Också vid fort visar 
de en inte helt obetydligt mindre andel långvokaliska ut-
tal än hela kvinnogruppen. 

Att det snarare är brist på möjligheter än på vilja som 
hindrar hemmafruarna från att hålla jämna steg med de 
yrkesarbetande, bekräftas också av att de utom vid ort 
och det redan nämnda bort alltid har färre långvokaliska 
uttal än männen. Kvinnornas mottaglighet för de nya 
uttalen tycks alltså hänga samman med sociala förhållan-
den som berör könet i stort, inte endast med dess inträde 
på arbetsmarknaden. 

Genomgången av förhållandena vid de olika sociala 
variablerna visar helt otvetydigt att det nya uttalet är 
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förbundet med högre socialt värde. Det är högre social-
och utbildningsgrupper som lägger sig till med det. Även 
kvinnornas beteende tyder på att det uppfattas som på 
något sätt korrektare. Detta högre sociala värde är emel-
lertid på flera sätt problematiskt. Först och främst kan 
man lägga märke till att de nya värderingarna av kort-
vokaliska uttal i mycket stor utsträckning måste vara 
omedvetna. De tillfrågade bedömer nämligen ofta de lång-
vokaliska uttalen som de korrektare och har i många fall 
helt uppenbart inte klart för sig att de lagt sig till med 
kortvokaliska uttal. Jfr Förhandlingar VII. Det är över-
huvudtaget förvånande att man har kunnat börja uppfatta 
det kortvokaliska uttalet som prestigeförbundet. Det gamla 
centraisvenska uttalet med lång vokal åtnjöt av allt att 
döma full aktning som ett högst korrekt uttal. Gymnasist-
enkäten visar att det i inte obetydlig utsträckning har kun-
nat sprida sig ut över landet. 

Den mer eller mindre omedvetna värdeförändring som 
ägt rum blir begriplig endast om man utgår från det redan 
nämnda förhållandet att det nya uttalet visat sig vara 
starkt korrelerat till socialgruppsbyte uppåt från social-
grupp 3. Det har alltså huvudsakligen kommit nedifrån i 
samhället. Man kan under sådana förhållanden anta att 
de som tog upp det var omedvetna om att det egna gamla 
uttalet med lång vokal i själva verket hade hög status. 
De kan tvärtom ha varit benägna att misstro det uttalet 
eftersom det var förbundet med en miljö som de ville 
lämna bakom sig. Då de hos somliga människor mötte 
ett annat uttal än sin gamla miljös valde de det, omed-
vetna om att det i själva verket kunde röra sig om ett 
minoritetsuttal. Om det vid anpassningen till en ny miljö 
finns en tendens att förbise likheterna och övervärdera 
olikheterna, blir det begripligt att ett från början föga 
frekvent språkdrag kan bli vanligt. Som jag ovan antytt 
kan en korrektion av detta slag kanske förklara att fort 

med lång vokal som numera är ett uppenbart minoritets- 
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uttal, har fått sin regress hejdad i yngre åldrar. 
En korrektionstendens kan uppenbarligen ge en språk-

förändring stor genomslagskraft. Har den väl fått ett 
ordentligt fotfäste i språket kan den rulla vidare av egen 
kraft och dra med sig även dem som inte har något psyko-
logiskt behov av att korrigera sitt uttal. Det gamla ut-
talets statusvärde blir långsamt underminerat. 1 huvudsak 
är detta just vad som skett vid ord innehållande o fram-
för rt. 1 detaljer är dock utvecklingen mera komplicerad, 
framför allt genom att riksspråket - i varje fall än så 
länge - vid vissa ord väl bevarar den gamla kvantiteten. 

Blicken in i dagens språkhistoria har här begränsats till 
att gälla endast sociala variabler. Perspektivet är kort och 
den historiskt inriktade söker kanske efter någon punkt 
där han kan stå. Materialet rymmer åtskilliga problem 
som tills vidare får stå odiskuterade. Ett är emellertid 
tydligt. En språkförändring är en invecklad historia som 
tar god tid på sig. Dess mönster har en viss social ytregel-
bundenhet men förklaringen till den ligger inte alltid på 
ytan. Det språkliga mönstret visar betydande variationer. 
Det undersökta materialet härör visserligen från nutidens 
relativt komplicerade samhälle och språkförändringens 
vägar kan givetvis ha varierat från den ena tiden till den 
andra. De resultat som äldre och nya tiders lingvister har 
uttryckt i regler - med eller utan undantag - är emel-
lertid sannolikt alltid mycket bleka sammanfattningar av 
processer som så länge de pågick speglade en långt 
komplexare verklighet. 
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Synpunkter på sociolingvistiken 

Av Kari-Hampus Dahlstedt 

Den text som dagens föreläsning' vill utveckla står att läsa 
i Domarboken, tolfte kapitlet, fjärde till sjätte verserna: 

Och Jefta församlade alla Gileads män och gav sig i strid med 
Efraim. Och Gileads män slogo efraimiterna - - 

Och gileaditerna besatte vadställena över Jordan för efraimi-
tema. Då nu någon av de efrainiitiska flyktingarna sade: "Låt mig 
komma över", frågade Gileads män honom: "Är du en efraimit?" 
Om han då svarade nej, 

så sade de till honom: "Säg 'schibbolet'." Sade han då "sibbo-
let", därför att han icke nog lade sig vinn om att uttala ordet rätt, 
så grepo de honom och höggo ned honom där vid vadställena över 
Jordan. 

Detta vittnesbörd ur Gamla testamentet är det äldsta 
exempel vi känner på att en dialektal uttalsskillnad, efrai-
miternas oförmåga att uttala det hebreiska sje-ljudet, an-
vänds som gruppigenkänningsmärke. Ordet schibbolet's 
rent kognitiva eller kunskapsmässiga innebörd i hebreiskan 
var 'ax' eller 'ström'. Men vid Jordans strömmar fick det 
också en social innebörd. 1 svenskan har det lånats in med 
betydelsen 'igenkänningstecken, prövosten, lösen' (enl. 
SAOL9). 

När man i de svenska signaltrupperna får in en obekant 
röst på tråden eller etervågorna lär man som lösen begära 
ordet drummelgubbe. Den som inte klarar att uttala detta 

1  Föreläsning vid I-lumanisthusets invigning i Umeå den 11 novem-
ber 1972. 
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idiomatiskt betraktas som fiende. För egen del menar jag 
att tjusju '27' är det svåraste uttalsprov som man inom 
ramen för ett enda ord kan förelägga en icke infödd 
svensktalare. 

Människospråket har alltså inte bara en kognitiv funk-
tion att dels forma och strukturera våra föreställningar 
eller begrepp och dels överföra eller kommunicera dem till 
andra människor i form av betydelser. Det har också - 
och faktiskt mycket oftare än vi vanligen gör klart för oss 
- en omedelbar social innebörd. 

När jag under 1940-talet arbetade på min doktors-
avhandling upptäckte jag språkets och dialektskillnadernas 
sociala innebörd ute i fältet. En kvinna som var född i 
Hacksjö och uppvuxen i Norrvik, bägge i östra Vilhel-
mina, berättade för mig att hon som ung tog tjänst som 
piga i Björkberg inom Lycksele. Björkberg ligger inte 
långt ifrån Norrvik, men det gick en sockengräns och 
dialektgräns mellan de båda byarna, och folket i Björkberg 
härmade hennes Vilhelminamål. Särskilt drängen på går-
den var svår på att härma. Hon grät ibland när hon var 
ensam. Hon lärde sig därför att tala Lyckselemål. Men 
när hon sedan blev gift i födelsebyn Hacksjö måste hon 
vända tillbaka till Vilhelminamålet (Dahlstedt 1950: 15). 

Schibbolet i umgänget mellan dessa bägge lappländska 
nybyggardialekter var inte ett utan legio. Pigan från Norr- 
vik röjde sitt främlingskap i Björkberg snart sagt i varje 
mening hon yttrade, t.ex. när hon sa myrbära i st.f. 

snattren om 'hjortron', när hon sa dräsan i st.f. dräsan 

om 'den tröskade men ännu inte rensade högen av säd på 
loggolvet' eller när hon sa dä ä i st.f. hö ä 'det W. 

Språkets sociala betydelse som igenkänningstecken och 
gruppmärke är inte en nyhet i det industriella klassam-
hället, utan betydligt äldre, säkert urgammal som män-
niskospråket självt. 

Vetenskapen som språkets sociala dimensioner - språk- 
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sociologin eller sociolingvistiken 	är däremot mycket 
ung, bara fjorton—femton år (Ferguson i Fishman 1971: 
V). Den första översiktliga handboken i ämnet utgavs först 
1970 av Joshua A. Fishman (2. tr. 1971). Om man skum-
mar den utförliga litteraturförteckningen hos Fishman 
kan man bilda sig en snabb om än ytlig uppfattning av 
språksociologins framväxt genom att ta fasta på den 
första förekomsten av arbeten av dess förgrundsgestalter: 
1958 John J. Gumperz, 1959 Charles A. Ferguson, 1960 
Joshua A. Fishman, 1962 Dell Hymes, 1963 William 
Labov, 1964 Basil Bernstein. 

Alla dessa är amerikaner utom den siste som är britt. 
Även om Fishmans bok, liksom mycket av amerikansk 
litteratur i lingvistik, ibland förbiser icke engelskspråkig 
litteratur, måste vi erkänna att namnlistan ger en rättvis 
bild av den geografiska forskningstyngdpunkten inom det 
nya ämnet. 

Trots att sålunda a 11 t som har producerats i den nya 
disciplinen noga taget ryms inom underrubriken på dagens 
föreläsning "Nya rön inom språksociologin", ska jag i 
huvudsak begränsa mig till William Labovs epokgörande 
arbeten och mina erfarenheter från den elfte internatio-
nella lingvistkongressen i Bologna vid månadsskiftet 
augusti—september 1972. 

Men dessförinnan måste jag uppehålla mig lite grand 
vid det nya ämnets benämning och egenart. 

Bör det heta språksociologi eller sociolingvistik? Läro-
ämnets svenske introduktör Bengt Loman föredrar det 
förra namnet (Loman m.fl. 1969: 217, Loman 1972: 45), 
men hans danske medarbetare Mogens Baumann Larsen 
använder det senare (i Loman 1972: 183). Bakom denna 
dubbelhet ligger de engelska förebilderna sociology of 
ian guage och sociolinguistics, som bägge förekommer hos 
Joshua Fishman (Fishman 1968: 6, jfr Ferguson i Fishman 
1971: VI). 

De två namnen används visserligen ofta om varandra 
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utan åtskillnad. Men den dubbla benämningen speglar 
ändå att den nya lärogrenen har vuxit fram ur en tvär-
vetenskaplig kontakt bland vetenskapsmän med olika skol-
ning och utgångspunkter, på den ena sidan samhälls- och 
beteendeforskare och på den andra språkforskare. För 
Loman, som dock själv är lingvist, är språksociologin 
"närmast en underavdelning inom sociologien", som stu-
derar hur språkets fria, dvs, från kognitiv (kunskaps-
mässig) synpunkt betydelselösa varianter, såsom växel-
formerna inte och int, "används av olika talare och i olika 
talsituationer, samt hur olika medlemmar av språkgemen-
skapen reagerar på dem" (Loman m.fl. 1969: 218) eller 
den "vetenskapsgren som behandlar språkliga beteenden 
sedda i samband med de talandes (och skrivandes) sociala 
egenskaper och kulturella bakgrund" (i Engh m.f 1. 1972: 
19). För Loman är alltså språksociologin en fråga om 
människors beteenden och attityder i förhållande till språ-
ket. En liknande uppfattning har Fishman framfört, bl.a. 
i sin tidigare nämnda handbok: "All in all, sociolinguistics 
seeks to discover the societal rules or norms that explain 
and constrain language behavior and the behavior toward 
language in speech communities" (Fishman 1971: 3). 

Inom lingvistiken är vi emellertid sedan länge vana att 
skilja mellan språkbyggnad och språkanvändning, dvs. 
mellan ian gue och parole i Ferdinand de Saussures och 
mellan competence och per forniance i Noam Chomskys 
terminologi. Språkbyggnaden, dvs, språket som ett poten-
tiellt föreställnings- och meddelelsemedel, betraktas som 
ett långt viktigare och mer centralt forskningsobjekt för 
den allmänna språkteorin än frågan om hur denna språk-
byggnad m a n if e s t e r a s i språkanvändningen. Att 
bygga en bro från denna strukturalistiska och generativis-
tiska ståndpunkt inom lingvistiken över till en socioling-
vistik som i allt väsentligt är uppfunnen av behavioristiskt 
inställda sociologer, etnografer och antropologer är som 
Mogens Baumann Larsen (i Loman 1972: 183) har påpe- 
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kat inte så lätt. Det finns hinder av både kunskapsteore-
tisk och forskningspsykologisk art. 

De internationella allmänna lingvistkongresserna äger 
numera rum vart femte år. På den första kongressen i 
Haag 1928 hade strukturlingvistiken sitt genombrott, på 
den nionde kongressen i Cambridge, Mass., 1962 slog den 
generativa lingvistiken av Noam Chomskys märke igenom, 
och den elfte kongressen i Bologna 1972 kännetecknades 
av att sociolingvistiken ryckte fram på bred front. Bland 
annat framträdde ryssen L. B. Nikolskij från Moskva i 
Bologna med ett väl genomtänkt inlägg som ville lösa det 
nyss omtalade dilemmat. Sociolingvistiken är inte bara en 
vetenskap om beteenden och attityder i språket, utan 
"sociolinguistics like taxonomic linguistics is also inter-
ested in the organization of language system although in 
absolutely another respect. It is relevant for sociolinguistics 
that language as a system consists of subsystems im-
plementing different social functions" (Bologna Preprints 
1972: 1049). 

Medan språkbyggnaden i klassisk Saussure'sk mening 
är ett slutet system "oö tout se tient" och som studeras 
rent formellt så är den språkbyggnad som sociolingvistiken 
vill studera ett öppet och sammansatt system med rörliga 
subsystem som måste studeras både formellt och kvanti-
tativt. 1 det förra systemet ingår till exempel växlingen 
mellan inte och Ante, som för varje riksspråkskunnig har 
en rent kognitiv och otvetydig innebörd, i det senare ingår 
växlingen mellan inte och int som för de flesta svenskar 
i norra halvan av vårt land anger vilken regional och 
social grupptillhörighet den talande 	avsiktligt eller oav- 
siktligt 	manifesterar. 

Nikolskij är inte ensam om att på det viset vilja bygga 
in den sociala dimensionen i själva språksystemet. Andra 
har tidigare prövat eller trevat sig fram på samma linje, 
bland dem William Labov (1970: 31-33), Joshua Fishman 
(1971: 3-4) och jag själv (i Benediktsson 1970: 172-176). 
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Mot bakgrunden av vad jag nyss har sagt skulle jag till 
skillnad från Bengt Loman vilja tala om sociolingvistik i 
stället för om språksociologi och karaktärisera socioling-
vistiken som den gren av språkvetenskapen som strävar 
efter att beskriva och förklara språket som ett öppet och 
sammansatt system med avseende på dess sociala innebörd 
och sociala manifestationer. 1 språkets sociala manifesta-
tioner innefattas då de företeelser som med en rent socio-
logisk terminologi skulle kallas språkliga beteenden och 
attityder. 

1 titeln på den här föreläsningen skrev jag språksociologi 
för att jag tror att den benämningen än så länge är bättre 
känd och genomskinligare, men i fortsättningen kommer 
jag att tala om sociolingvistik. Namnbytet röjer att den 
nya lärogrenen främst uppfattas som en lingvistisk 
disciplin. 

Den ansats till en teoribildning för sociolingvistiken som 
jag nu har framkastat är ofullständig. Mycket ligger kvar 
under vattenlinjen som i ett isberg. Plötsligt välver det 
om och visar en helt annan sida. Den kända rumänska 
språkforskaren Tatiana Slama-Cazacu framställde i Bo-
logna (Preprints 1972: 271) den tesen att sociolingvistiken 
borde inkorporeras i psykolingvistiken, enligt min mening 
utan att övertyga. Ett annat undervattensproblem är för-
hållandet mellan dialektologi och sociolingvistik. Två 
exempel på språkets sociala innebörd som jag anförde i 
början av denna föreläsning avser dialektskillnader. För 
Joshua Fishman (1971: 22) är dialekter i sig själva rent 
geografiska eller regionala underarter (varieties) av språk. 

Han förbiser därvid två sakförhållanden. 
För det första: Även om dialekten enligt en vanlig 

definition är en regionalt begränsad underart av ett språk 
så är den därför inte allenarådande inom sitt geografiska 
område. 1 varje samhälle som har någon form av stats-
bildning uppstår något slags överspråk (riksspråk, stan-
dardspråk e.dyl.), som i vissa begränsade samhällsgrupper 
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eller i varje fall i vissa språksituationer breder ut sig över 
de olika dialekternas områden. 1 sitt förhållande till över- 
språket får dialekten därför en social eller så att säga 
vertikal dimension. Dialekterna på den svenska lands-
bygden är med andra ord inte bara geografiskt utan också 
socialt bestämda i den meningen att de utgör det samman-
hållande kittet och gruppmärket för en bofast befolkning 
som framför allt är sysselsatt inom de gamla moder-
näringarna jordbruk, skogsbruk och fiske, till skillnad 
från affärsmän, lärare, tjänstemän och överhet av olika 
slag. Så har det varit sedan många hundra år tillbaka, 
även om proportionerna mellan de två kategorierna har 
förskjutits starkt under vårt århundrade. Det är bara i 
mycket ursprungliga stamsamhällen som vi har rätt att 
räkna med en helt endimensionell regional uppdelning i 
dialekter. Men också där kan det förekomma religiösa 
eller litterära språkformer med vidare utbredning och en 
annan social och stilistisk innebörd än de rena folkmålen. 

För det andra: Även om dialekter är regionala under-
arter av ett språk så vore det fel att uppfatta dem som 
en direkt funktion av den geografiska ytdimensionen. 1 
själva verket hänger dialektsplittringen ihop med den så 
att säga horisontella sociala gruppbildning i ett samhälle 
som manifesteras i bygder, landskap o.dyl. (se Dahlstedt 
1964: 63-70 och i Benediktsson 1970: 172-173). 1 den 
meningen är den nu snart hundra år gamla dialektgeograf in 
en samhällsvetenskap på samma vis som kulturgeografin. 
De nya benämningar som på senare tid har dykt upp på 
denna forskningsgren, eng. area linguistics och it. linguis-
tica spaziale, leder enligt min mening tankarna alltför 
ensidigt mot den rent rumsliga ytdimensionen. 

När en dialekt på grund av folkflyttning, kulturström-
ningar el.dyl. skjuter in över en annans område kan de 
bägge språkarterna, som Fishman påpekar (1971: 22), få 
social funktion utan regional fördelning, dvs, bli vad man 
numera ofta kallar sociolekter. Detta skedde när nord- 
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samer under 1920- och 1930-talet flyttade ner i de syd-
lappländska renbetesmarkerna. Motsättningen mellan syd-
samiskan och nordsamiskan lever ännu kvar i Västerbot-
tens fjällvärid. Sociolekterna har i detta fall också en 
etnisk innebörd. 

En liknande företeelse har William Labov iakttagit i 
New York, såsom han har redovisat i den epokgörande 
avhandlingen "The Social Stratification of English in 
New York City" (1966). En koncentrerad framställning 
av några av de viktigaste resultaten i det arbetet har 
Labov sedermera lämnat i sin uppsats "The Reflection 
of Social Processes in Linguistic Structures" (i Fishman 
1968: 240-251). Jag ska bara referera ett exempel: På 
den amerikanska östkusten, bl.a. i staden New York, ut-
talas sedan gammalt inte /r/ i ordens slutljud och i ställ-
ning framför konsonant. 1 traditionellt New-York-tal-
språk är sålunda orden guard 'vakt, skydd, gard etc.' och 

god 'gud' likaljudande (homofona). De heter bägge [gn:d]. 
Men i yngre New-York-språk föreligger numera en stark 
tendens att uttala In i dessa ställningar. Det språkdraget 
kommer från västligare USA-dialekter. 

Labov gick nu ut och undersökte bl.a. /r/-uttalet hos 
ett samplat urval av 195 personer i stadsdelen Lower East 
Side. Sagesmännen var fördelade på 10 socio-ekonomiska 
klasser som räknats fram genom en sammanvägning av 
yrke (hos familjeförsörjaren i sagesmannens familj), ut-
bildning (hos sagesmannen själv) och inkomst (samman-
lagt i sagesmannens familj). Vidare delade han in sina 
språkbehov i fem olika stilistiska nivåer: A ledigt tal, B 
vårdat tal, C högläsning, D uttal av enstaka ord, och D' 
läsning av s.k. minimala ordpar, där In-et utgör den enda 
skillnaden (såsom guard—god). 

Resultatet blev spännande. 1 ledigt tal har de två lägsta 
socio-ekonomiska klasserna (0-1) praktiskt taget inga /rI 

alls i de nämnda ställningarna (0-1 	av alla möjliga), 
medan klasserna (3-8) har ett visst inslag och den övre 
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Fördelning av (r)-uttal i procent på socio-ekonomisk klass och stil-
nivå enligt William Labov 1966: 240. 

medeiklassen, som här representerar den högsta klassen 
(9), har ett markant inslag av /r/-uttal (5 % resp. 18 %). 

1 ledigt tal har alltså förekomsten av /r/ i slutljud och före 
konsonant en klar social innebörd, men systemet är inte 
obligatoriskt i den meningen att det skulle förekomma en 
absolut distinktiv social motsättning (opposition) mellan 
frånvaro och närvaro av In på samma vis som i det fono-
logiska systemet med kognitiv innebörd, t.ex. i det svenska 
ordparet /mo:/ - /mo:r/, utan den sociala distinktionen 
uttrycks av /r/-frekvensen. 1 mer formella stilarter, vårdat 
tal, högläsning osv., stiger andelen uttalade /r/ i alla socio-
ekonomiska klasser. 

Överraskande är emellertid att den övre medeiklassen 
(9) inte håller sin topp-placering i uttalet av enstaka ord 
och av minimala par, utan där klart passeras av den lägre 
medelkiassen (6-8). Labov kommenterar: "It is a pattern 
which appears in other diagrams: a similar cross-over of 
the lower middle class appears for two other phonological 
indexes—in fact, for all those linguistic variables which are 
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involved in a process of linguistic change under social 
pressure. - - - Thus the hyper-correct behavior of the 
lower middie class is seen as a synchronic indicator of 
linguistic change in progress." (i Fishman 1968: 245, jfr 
248). - Iakttagelsen är mycket intressant och bekräftar 
en företeelse som svenska dialektforskare har haft på 
känn. De högsta och de lägsta klasserna är relativt trygga 
och stabila i sitt språk. Det är hos den uppåtsträvande 
medelkiassen som oron och osäkerheten finns. Läsuttalen 
/Xdråttnjij/ och /yrka/ i st.f. de gamla P<drånniij/ och 
/örka/ är inte en överklassuppfinning. 

Genom att åldersdifferentiera sitt material visar Labov 
vidare att det bara är i åldrar från ca 20 till 40 år (i förra 
hälften av 1960-talet) som /r/-uttalet har social relevans, 
både ifråga om den faktiska förekomsten av uttalade In i 
relation till socio-ekonomisk klass och ifråga om New-
York-bornas subjektiva värdering av In-uttal med av-
seende på dess sociala innebörd hos andra (oberoende av 
om man själv har det). Den övre åldersgränsen visar att 
In har fått social betydelse först i de generationer av 
New-York-bor, i varje fall i Lower East Side, som nådde 
vuxen ålder under eller efter andra världskriget. Den 
undre åldensgränsen, som inte är lika klart dokumenterad 
hos Labov, antyder att själva behärskningen av språkets 
sociala betydelsesystem först inträder i de översta tonåren 
(Labov 1966: 435 och i Fishman 1968: 246-247). Jämför 
liknande resultat av Bengt Nordberg i Eskilstuna (1972: 
143 och 147-148). 

Utöver den grundläggande beskrivningen av hur språket 
fungerar socialt i ett givet tidsplan har William Labov i 
den refererade delen av sin stora undersökning alltså på 
två olika sätt visat hur vi kan iaktta språkförändningens 
art och rörelseriktning genom en rent synkronisk socio-
lingvistisk analys. Därmed har han allvarligt ifrågasatt 
den vetenskapsteoretiska användbarheten hos ett av de 
grundläggande axiomen i Ferdinand de Saussures och den 
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s.k. klassiska strukturalismens lärobyggnad, nämligen sat-
sen att språket som det fungerar i ett givet tidsplan, vilket 
beskrivs av den synkroniska lingvistiken, och den histo-
riska språkförändringen, som utforskas av den diakroniska 
lingvistiken, alltid bör hållas skarpt åtskilda. 

Vid Bologna-konferensen gjorde Labov en ny inbryt-
ning i denna grundläggande tudelning (dikotomi), men 
nu ur en ny infallsvinkel, när han tillämpade sina socio-
lingvistiska erfarenheter från nutiden på språkhistoriska 
frågeställningar. På knappa 40 minuter föredrog Labov i 
iltågsfart på mellan-amerikanska teser och resultat, som 
skulle ha räckt till en hel avhandling. 1 kongressens Pre-
prints fyller de 25 stora och kompakta sidor (1972: 1110-
1135). Hela anförandet kan karaktäriseras som en stort 
upplagd attack på de tre huvudskolor av lingvistiken som 
har framträtt sedan denna lärogren vid början av 1800-
talet började göra skäl för namnet vetenskap: den histo-
riska grammatiken, strukturalismen och den generativa 
skolan. Alla tre är asociologiska. 

Om Noam Chomskys generativa skola, som ersätter den 
empiriska materialsamlingen (eng. corpus) med enbart 
introspektion i den infödde talarens, vanligen lingvistens, 
egen språkbehärskning av modersmålet (eng. competence), 
heter det med särskild syftning på dess tillämpning i histo-
risk språkvetenskap genom Robert King: "One must look 
with admiration and astonishment at the boldness of 
linguists who have thus discarded the great body of data 
produced by ordinary citizens arguing, conversing, orating, 
corresponding, etc., proceeding with full confidence to 
recreate linguistics out of their own intuitions. And indeed, 
linguistic theory of the past decade has flourished in this 
otherworldly setting 	- - But this philosophical mode 
of investigation is quite unsuited to the study of change, 
where we have no intuitions at all. We have not inherited 
the intuitions of the eighteenth century, and it is un-
likely that the twenty-first century will accept ours, inter- 
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mingled as they are with our theoretical persuasions." 
(Preprints 1972: 1111). 

Därefter kastade sig Labov in medias res: den från 
engelsk språkhistoria välkända företeelsen att ett medel-
engelskt långt öppet e och ett medelengeiskt långt a sam-
manföll i 1500-talets tidiga nyengelska men skildes åt igen 
på 1600-talet. Exempelorden är meat 'kött' och inate 

'kamrat'. Att tala om att fonem sammanfaller och sedan 
åter skils åt är rent kätteri i den ljudhistoriska teorin. När 
de väl har sammanfallit ska de enligt den lingvistiska 
doktrinen hålla ihop. De generativa ljudhistorikerna 
(Chomsky och Halle) har negligerat problemet. De tradi-
tionella ljudhistorikerna (Wyld och Kökeritz) hade där-
emot redan före sociolingvistikens och generativismens 
framträdanden på skådebanan inte varit dummare än att 
de sökte förklaringen i dialektologisk-sociologiska förhål-
landen. Även om sammanfallet hade ägt rum i vissa skikt 
i London-språket så undanträngdes detta uttal av en syd-
östengelskt färgad dialekt som hade vunnit fotfäste i 
medelklassens London-språk. 1 den hade sammanfallet 
aldrig inträffat. 

Denna åsikt utvecklar nu Labov. Men han tar enligt 
min mening inte steget fullt ut utan fasthåller den asocio-
logiska lingvistikens tes, att "there is a great deal of 
evidence to support the claim that once a merger, always 
a merger" (Preprints 1972: 1115). Varken socialt tryck 
eller inflytande av ett skriftspråk räcker enligt Labov till 
för att förklara att ett fonemsammanfall återgår till sina 
tidigare skilda beståndsdelar. 1 stället måste vi enligt hans 
åsikt räkna med att det som för de talande själva och för 
språkforskarna som utfrågade dem otvetydigt uppfattades 
som sammanfall i själva verket inte var det. Han stöder 
sin tes med flera instrumentalfonetiska undersökningar 
på modernt engelskspråkigt material. 1 staden New York 
uppfattas till exempel allmänt sauce 'sås' och source 

'källa' som likaljudande (homofona), vilket de också anses 
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vara i brittiskt standarduttal (received pronunciation). Men 
Labov visar instrumentellt att vokalen i det förra ordet i 
New York normalt har ett lägre och mer centralt uttal 
än i det senare. Om han har rätt så har han skjutit en ny 
torped i strukturalismens fonemteori. De generativa fono-
logerna sköt den förra. 

1 fortsättningen av sitt Bologna-föredrag hävdade Labov 
bland annat med utgångspunkt i kinesiska undersökningar 
att ljudförändringar, t.ex. en vokalförskjutning, drabbar 
ord av samma fonetiska typ olika beroende på ordens 
frekvens i språket. 1 de mellersta Atlantstaterna i USA 
har sålunda kort a ändrats från slapp (lax) till spänd 
(tense) artikulation i de vanliga orden pass 'passera' och 
inass 'massa, mängd' men stått kvar som slapp i de ovan-
ligare lass 'flicka' och alas 'ack, tyvärr' (Preprints 1972: 
1126). Och vanligheten är enligt Labov en sociolingvistisk 
faktor i språkutvecklingen. Här siktade William Labov 
mitt i prick på den historiska grammatikens gamla och 
ofta bestridda men seglivade dogm om de historiska ljud-
lagarnas undantagslöshet. Jämför liknande resultat av 
Gun Widmark för svenskans del (1972: 67). 

Även om man inte är benägen att utan vidare godta 
alla William Labovs teser, så vågar jag påstå att han med 
sitt sociologiska grepp på språkvetenskapen på ett väl-
görande vis har rört om i den lingvistiska ankdammen. 

Den moderna sociolingvistikens innebörd för den histo-
riska och den jämförande språkvetenskapens teori belystes 
på Bologna-konferensen också av de två ryska språk-
forskarna Ognija V. Desnitskaja och Mirra Guchman 
(Preprints 1972: 673-675 och 1043-1046). 

Jag vore orättvis om jag slutade denna föreläsning utan 
att alls beröra den sociolingvistiska forskningen i vårt eget 
land. Redan vid mitten av 1960-talet började två socio-
lingvistiskt inriktade forskningsprojekt sin verksamhet hos 
oss tack vare stöd från Riksbankens Jubileumsfond och 
Humanistiska Forskningsrådet. Det första var "Talsyntax" 
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i Lund under forskardocenten Bengt Lomans ledning. 1 
detta har man i syntaxforskningen i stor utsträckning 
anknutit till den brittiske sociolingvisten Basil Bernsteins 
distinktion mellan en fullständig eller genomarbetad 
(elaborated) och en begränsad (restricted) kod, vilken 
fungerar som klassmärke och bildningsgräns i språket. 
Resultaten, som har väsentlig språkpedagogisk betydelse, 
har i tryck offentliggjorts i serien "Lundastudier i nordisk 
språkvetenskap, serie C" och i två färska volymer: "Sven-
skans beskrivning 5" (utg. av Lars Cleve 1972) och "Språk 
och samhälle" (utg. av Bengt Loman 1972). Den sist-
nämnda är viktigast och innehåller förutom rapporterna 
från Lundaprojektet också intressanta studier om två-
språkighet och språkkontakt i Finland (av Tom Sandlund 
och Tove Kangas) och USA (av Nils Hasselmo) och om 
kriminellt språk (av Ulla Bondeson) samt teoretiska upp-
satser (av Mogens Baumann Larsen och Ulf Hannerz). 

Det andra projektet var "Svenska stadsmål 1" i Upp-
sala under fil. lic. Bengt Nordbergs m.f 1. :s ledning. Det 
började sin verksamhet innan William Labovs epokgöran-
de arbete om språket i staden New York hade publicerats, 
men med i stora drag en likadan inriktning som detta. 
Uppsala-projektet har främst ägnat sig åt Eskilstunasprå-
ket. Dess hittills viktigaste i tryck offentliggjorda resultat 
finns dels i den ovannämnda volymen "Språk och sam-
hälle" (Nordbergs bidrag) och dels i en vägande artikel 
av Bengt Nordberg i det nykomna numret av tidskriften 
Nysvenska studier (årg. 51, tr. 1972). Medan Nordberg 
arbetar med ett stort inspelat språkmaterial, differentierat 
med hänsyn till sagesmännens samhällsställning, ålder och 
kön, så har professor Gun Widmark i sin undersökning av 
Uppsalaspråket tillsammans med sociologen Jan Trost i 
stället studerat sagesmännens subjektiva uppfattning om 
olika typer av uttal. Bägge har bl.a. nått resultat som 
stämmer med Labovs erfarenheter från USA. Widmarks 
och Trosts arbete föreligger ännu inte i tryck. 
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Mitt ingångsord till denna föreläsning schibbolet må 
också tjäna som en utgångslösen. Vi har släppt socio-
lingvistiken över vadstället till språkvetenskapens huma-
nistiska domäner. Därmed har lingvistiken fått en ny 
samhällsvetenskaplig dimension och komplikation, som 
den säkert kommer att behålla i framtiden, så sant som 
att människospråket är den grundläggande sociala före-
teelse som hela vårt samhälle längst ner i botten bygger på. 

Strukturbegreppet och competence-begreppet kommer 
att luckras upp eller byggas ut i en oväntad och ganska 
motspänstig riktning. Den strävan efter sträng, ofta mate-
matisk formalisering som på senare år har gjort sig gäl-
lande inom lingvistiken kommer att känna nya käppar i 
hjulen. Också den allmänna kommunikationsforskningen 
torde få börja brottas med besvärliga irrationella före-
teelser, eftersom människans viktigaste meddelelsemedel 
språket inte bara är till för att effektivt överföra kognitiv 
kunskap. 

Språkpedagogiken får mer att tänka på än rena uttals-
drillar och grammatiska mönster, då ju varje språkinlär-
ning är en form av anpassning till en ny social grupp eller 
roll. För att inte tala om språkplaneringen och språk-
vården. De kan redan nu räknas som sociolingvistikens 
viktigaste tillämpningar och har ett jättearbete framför 
sig, främst i de nyfria staterna i Afrika och Asien, men 
också i många sedan gammalt flerspråkiga eller multi-
dialektala kulturländer, t.ex. Sverige, både för svenskan 
och lapskan. 

Det har simmat in siklöjor i strömmingssköten och 
börjat växa vallmo på lingvisternas välskötta veteåkrar. 
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SVENSKA STUDIER från runtid till nutid 
är en antologi med 21 nyskrivna språkvetenskapliga uppsatser. 
Många skilda ämnen behandlas: en nyupptäckt runsten och en 
omstridd runinskrift, ett par finlandssvenska uttryck, ortnam-
nen Skänninge, Kåddis och Gagnef, olika gatunamn på Söder-
malm, sammansatta förnamn, några oklara textställen i Gustav 
Vasas Bibel och hos Bellman, avledningar med be- och för-, 
engelskans inflytande på svenskan, svenskhetssträvanden i sko-
lan, betydelseförskjutningar i bruket av vissa uttryck, konsten 
att skriva kort, meningen som språklig enhet, tonfall och 
pauser i talspråk, uttalsangivelser i ordlistor, vissa uttaisvaria-
tioner och deras innebörd, sociolingvistikens betydelse. 
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