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Förord
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Man har således uti språks förwandling, som sker tid efter
annan, förmärkt orden merendels förändras ifrån längre till
kortare, och ifrån hårdare och owigare, till lindrigare och lät-
tare, under det att de lärdare bibehålla, på hwad sätt de kun-
na, de gamla orden oförändrade, till dess de änteligen af
myckenheten och allmänna bruket öfwerröstas, och måste
hwad i talet förslitit är, omsider med de öfriga alldeles läm-
na. (Hof 1753 § 120.)

1 Inledning och syfte

Ifvar Kraak ursäktar sig i sin Engelska grammatik från 1777 för att han använ-
der den "korta Swenskan" i sina verbparadigm; han vill använda den för att
engelsmännen "desto snarare kunde förstå oss uti allmänt tal" (Kraak
1777:115). Med den förkortade svenskan syftar Kraak dels på att verben inte
kongruensböjs och dels på att han väljer former som ha för hava.

Som källa till språkliga förändringar brukar bland andra den s.k. ekonomi-
principen (se exv. Lindblom 1974:24) hävdas. Principen går ut på att en språk-
brukare strävar efter att med minsta möjliga ansträngning, men med bibehållen
begriplighet, överföra sitt budskap. Det är uppenbart att ekonomiprincipen kan
ses som grund för talspråkliga reduktioner av den typ Kraak syftar på, dvs. för-
kortningar som ta för taga och er för eder. Betydelsen kvarstår, den nya vari-
anten sammanfaller inte med något annat ord, och den korta formen innebär en
viss uttalslättnad. Man kan anta att reduktionerna förekommit i tal sedan me-

deltiden (se Wessén 1969:59, 89) och de möter också sporadiskt i skrift från
samma tid (a.a.).

En annan kraft som förmodas ligga bakom ett språks strukturella förändring
är strävan efter standardisering. Santesson (1986:2) beskriver standardisering
som: "en fortlöpande process som innebär att antalet accepterade, likvärdiga
varianter minskar och att möjligheterna till fri variation avtar tills endast ett al-
ternativ kvarstår".

Standardiseringsprincipen borde givetvis tala emot att ovannämnda reduktio-
ner har kunnat fortleva sida vid sida med de ursprungliga formerna fram till nu-
tida svenska. Förkortade former som ge för giva och blir för bliver får väl sägas
vara allenarådande i modern svenska, talad som skriven, medan andra växlande
uttryck som någon och nån, staden och stan ännu är fullt levande både i full-
form och reducerad form. Varför har i de fallen reduktionerna inte slagit igenom
helt när det förefaller som om det endast skulle innebära fördelar?



12

Mitt syfte med avhandlingen är att följa och beskriva hur talspråkliga drag
som ha för hava och nån för någon vinner insteg och får fäste också i skrift-
språk. Avsikten är att undersöka skrivet språk, för i det talade utgår jag ifrån att
de korta varianterna varit allmänna alltsedan medeltiden och genom hela den
nysvenska period jag studerar. Under hela tiden kan man se närmandet mellan
tal och skrift som en underliggande drivkraft. Men närmandet till talspråk är en
process som antagligen inte fortgått lika intensivt under alla epoker. En avsikt
är att med hjälp av växlingen mellan lång- och kortformer också försöka beskri-
va hur acceptabiliteten för talspråkliga drag i skrift har skiftat över tid.

Det är också intressant att jämföra olika ord som har deltagit i förkortnings-
processen. Somliga kortformer förefaller att relativt snabbt och okontrover-
siellt ha blivit standardformer också i skrift {mor, far och bror) medan andra
fortfarande inte kan ses som neutrala (till exempel nåt och sånt). Vissa reduce-
rade varianter kan ha förekommit under någon period för att sedan åter försvin-
na. Wessén (1969:59) ger som exempel på detta hur en sammandragen variant
av konjunktionen mäöan uppträder redan i äldre fornsvenska texter men sedan
kommer ur bruk. Här kan man anta att det är sammanfallet med samordnande

konjunktionen men som motverkat reduktionen. Så långt det är möjligt vill jag
också försöka beskriva vilka faktorer på ljud-, ord- och satsnivå som främjar
respektive stävjar reduktion. Hur inverkar ordens frekvens, fonologiska struk-
tur, grammatiska kategori, betydelse, ställning i satsen och prosodiska egen-
skaper? Många av dessa faktorer har naturligtvis sitt direkta inflytande på det
talade språket, men jag försöker se i vilken utsträckning de indirekt också har
påverkat variationen i skrift.

Utöver vad jag kan hämta ur ordböcker och tidigare språkbeskrivningar byg-
ger jag min undersökning på ett stort textmaterial — med relativt många förfat-
tare från olika tider. Vid sidan av ett diakroniskt och grammatiskt perspektiv
får undersökningen därmed också en stilistisk och stilhistorisk infallsvinkel —

jag är intresserad av om växlingen mellan lång- och kortformer har använts el-
ler används som stilistiskt verkningsmedel. Under analysen av modernt roman-
material vill jag också sätta in variationen i en synkronisk sociolingvistisk ram.
Kan man påvisa skillnader mellan en äldre författargeneration och en yngre,
mellan kvinnliga författare och manliga?

Ett mål för min undersökning är slutligen att med hjälp av mina resultat ock-
så kunna belysa och diskutera språkförändring i allmänhet.

Avhandlingen är disponerad enligt följande: i kapitel 2 ger jag en kortfattad
forskningsöversikt med tonvikt på växlingen mellan lång- och kortformer. Ka-
pitel 3 redovisar kriterier och urvalsprinciper för de ord som ingår i undersök-
ningen samt beskriver det textmaterial som ska bli föremål för analys. Kapitlet
avslutas med en metoddiskussion.

Härnäst går jag så in på själva analysen och redogör för variationen i de en-
skilda texterna. Kronologiskt är texterna indelade i tre avdelningar, och i kapi-
tel 4 presenteras analysen av nio äldre nysvenska texter, från Peder Swarts
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Konung Gustaf I:s krönika (1560) till Johan Runius prosastycken på svenska
(1710). Kapitel 5 är koncentrerat till ett centralt nysvenskt verk, Then Swänska
Argus av Olof Dalin. Jag behandlar både den första (1732-1734) och den andra
upplagan (1754). I det sista analyskapitlet, kapitel 6, beskriver jag variationen
under "modern nysvensk tid" i två nedslag — det första i August Strindbergs
produktion, med särskild inriktning på debutromanen Röda rummet (1879),
och det andra i ett nutida skönlitterärt material, Bonniers romankonkordans
1980/81.

I de tre resultatkapitlen är framställningen disponerad efter ordklass och för
varje typord beskriver jag variationen i de enskilda texterna. Jag försöker här
komma åt de bakomliggande faktorer som kan tänkas ha styrt textförfattaren
vid valet av den ena eller andra varianten. Faktorer som beaktas är både inom-
och utomspråkliga, som syntaktisk ställning, betydelse, skillnad mellan dialog
och relation (diskurstyp) osv. Förutom att redovisa egna observationer försöker
jag för varje tidsperiod också spegla den normativa synen på växlingen mellan
långa och korta former. I de två tidigare kapitlen är den normativa översikten
koncentrerad till ett avsnitt inom varje kapitel där huvudsakligen samtida
grammatiska handböckers behandling av formvariationen diskuteras. I kapitel
6, som alltså behandlar den moderna perioden, inleds varje ordavsnitt med en

genomgång av vad i första hand ordböcker ger för upplysningar om formväx-
lingen.

I det sjunde och avslutande kapitlet vänder jag på perspektivet och utgår
ifrån de enskilda faktorer som kan ha haft inverkan på valet mellan lång- och
kortform. Jag ger också en sammanfattande översikt över den kronologiska ut-
vecklingen och ställer bruklighetsuppgifter i ordböcker och annan normativ lit-
teratur mot det som min undersökning har visat. Kapitlet avslutas med en dis-
kussion om språkliga förändringar med utgångspunkt i mina resultat.



2 Forskningsöversikt

Rent konkret får man tänka sig att de förkortningar jag intresserar mig för, där
den konsonant som fallit för det mesta är d eller g (samt i några få fall v), skedde
vid en tid när dessa ljud fortfarande uttalades frikativt (Cederschiöld
1902:220). Förkortningarna ligger alltså före deras övergång till klusiler, vil-
ken Wessén (1969:163) menar är fullbordad omkring år 1700. Förutsättningar-
na för de tre konsonanternas fall är inte helt likartade — medan frikativt d sär-

skilt i slutljud i hög grad fallit allmänt i talspråk i stora delar av Sverige (a.a. s.
161) tycks g och v i huvudsak ha fallit i trycksvaga ord (a.a. s. 156). Parallellt
med konsonanten har också en följande tonsvag c-vokal fallit, bro(de)r. I de
fall då den ursprungliga vokalen varit en annan än e får man tänka sig att vägen
ändå gått via ett mer c-haltigt vokalljud — någen eller liknande. Ord som ut-
sätts för reduktion skulle i första hand vara av den typen som ofta står obetona-
de i satsen — som i mo(de)r Anna. Kock (1908:143) vänder sig emot den dåtida
uppfattningen om ljudlagarnas undantagslöshet och menar att "äfven ordens
betydelse och däraf beroende användning spelat en roll i
ljudens historia". Han ger exempel på ordpar där strukturellt lika ord har olika
uttal — "'lämna mig i fre' i motsats till 'hvila ifrid\ 'ett brö' i motsats till 'ett
stöd\ 'på sne' i motsats till 'på en hed'" (a.a. s. 149). Kock menar att de d-lösa
formerna "på grund af sin betydelse väsentligen tillhöra det lediga samtalssprå-
ket, under det att andra till sina ljudförhållanden likartade ord bibehållit det äld-
re uttalet". Med nutida terminologi skulle vi säga att orden är knutna till skilda
"domäner", som ledigt samtalsspråk eller mer högtidligt tal eller eventuellt
skriftspråk.

Den framsynte språkmannen Sven Hof (1753 § 118) har noterat att i olika
typer av talspråk förekommer fler eller färre förkortade ordformer: "I dageligit
tal och omgiänge plägar man för wigheten, bruka många förändrade, men sär-
deles kortare och lättare giorde ord, än annars". Han ställer detta "omgiänges-
tal" mot "offenteligit tal" vilket karakteriseras av "hårdare, längre och widlyf-
tigare ord". Hof formulerar i sammanhanget sin uppfattning om varför de läng-
re formerna är mer funktionella i offentligt tal:

Här till kan det skiäl anföras, att som man genom offenteligit tal merendels hos
en myckenhet, hwaraf de fläste stå i dumhet och okunnoghet, eller förut fattade
galna meningar, samt oordentliga tycken och sinnelag, söker att med all kraft in-
trycka det man vill säga, och således noga underrätta och eftertryckeligen öfwer-
tyga; så äro till detta ändemålet de hårdare och längre orden tiänligare, såsom de
där med ett skarpare, sträfware och widlyftigare liud, kunna hafwa en starkare
wärkan (a.a. § 119).
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Även om inte alla velat uttrycka det lika drastiskt som Hof är det antagligen så
att förkortade ordformer ansetts som huvudsakligen användbara i "umgänges-
tal", där man vänder sig till färre åhörare och där innehållet är mer eller mindre
välbekant för samtalsdeltagarna.

Kortformernas senare framlevnad i skrift finns dokumenterad i punktvisa
undersökningar. Hellquist (1902) behandlar 1600-talets svenska som den fram-
träder i samtida dramatik. Han ger en mängd exempel ur dramerna på vad han
kallar stavelsesynkopering —plä för både pläga och plägar, ta för taga, nå för
något osv. (a.a. s. 70ff.). Författaren antyder att en viss social skiktning kan ur-

skiljas i dramerna, så att personer av lägre stånd använder fler förkortade ord-
former (a.a. s. 73). Förutom exempel som är välbekanta från modernt språk-
bruk anförs även förkortade ordformer som bå för både, bisp, ärkebisp för
biskop, ärkebiskop, fiäär för fjäder samt heer för heder. Även Hellquist anser
att förkortningarna "ytterst bero på ordens eller stafvelsernas relativt oaccentu-
erade ställning" (a.a. s. 74). Men han ser förkortningarna som beroende av en
eller flera ljudlagar och anser till skillnad från Kock att ordens betydelse inte
har någon inverkan på formen (a.a. s. 75).

Dramer är en genre som jag inte utnyttjar i min undersökning, men det är en
litterär form där talspråkliga varianter som kortformer tidigt uppträder och där-
för låter jag dramaundersökningar ingå i forskningsöversikten. En annan genre
som jag inte undersöker men som av samma skäl som dramer är intressant ur

kortformssynpunkt, är vers. Liksom i 1600-talets dramer är förkortade ordfor-
mer inte sällsynta i tidens lyrik (Kock 1909). Reduceringarna är både av den
typ som hämtats ur talspråk {draa, blij, Faer, ann osv., a.a. s. 69) och av en mer
formell typ vars förebild var latinska positionsregler (a.a. s. 9). För svenskt vid-
kommande introducerades och formulerades dessa regler av Andreas Arvidi i
Manuductio ad Poesin svecanam (1651). Enligt Arvidi skulle bl.a. vokalmöte
undvikas, vilket gav upphov till att fraser som levand eld i stället för levande
eld tilläts. Denna typ av elidering fick dock aldrig någon stor spridning och i
huvudsak var de förkortade varianter som förekom hämtade ur talspråk. Även
om formerna till sitt ursprung var talspråkliga var de inte hänvisade enbart till
bröllopsdikter och liknande. Man kan notera hur Creutz fortfarande 1761 i Atis
och Camilla skriver I ljusblå stjernor se' n det långsamt rägnar ne'r och också
ordformer som dar, ä.

Ståhle (1975:177) noterar i sin stora undersökning Vasatidens och frihetsti-
dens svenska diktning att kortformernas inträde i lyrik skedde i och med den
stavelseräknande versens genombrott i början av 1600-talet. Även om reduce-
rade former sporadiskt hade förekommit också i knittel var det först med de nya
versmåtten som behovet att kunna växla stavelseantal för ett och samma ord

blev stort. Ståhle anför, i likhet med både Hellquist och Kock (jfr ovan), vari-
anter som inte känns särskilt hemtama i nutida språkbruk — brör, vär, fjär
m.fl. (a.a. s. 181). Vid sidan av dessa är dock hans exempel naturliga för en mo-
dern språkbrukare: drar, klär, er, sen, daar osv. (a.a. s. 180f.).
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Under 1600-talets senare hälft skrev Samuel Columbus (se också nedan
avsn. 4.1,4.2) sina arbeten Mål-roo eller Roo-mål samt En Swensk Ordeskötsel
(båda ca 1678). Columbus ursprungliga avsikt med Ordeskötseln förefaller att
ha varit en grammatisk framställning över talad och skriven svenska (Daniel-
son 1976:45). Nu blev det inte så utan arbetet ger mer intryck av spridda iakt-
tagelser. En del av hans språkprogram gick ut på att han ville berika skriftsprå-
ket med talspråkliga former som så'n och nåssånär (Columbus 1678:14). Han
använder själv den typen av kortformer och får betraktas som en föregångsman
i sina ambitioner att utnyttja talspråkliga varianter i en snarast vetenskapligt
syftande prosa (Danielson 1976:43).

Flera undersökningar finns som behandlar 1700-talets dramaspråk. Grip
(1901) ger en översikt över tal språkliga drag i teaterstycket Några mil ifrån
Stockholm, skrivet av A.F. Risteli 1787. Här möter former som sa, ha, ta, mål-
tin, ren osv. (s. 149). Enligt Grip finns "ingen språklig rangskillnad" mellan
personerna.

Språklig rangskillnad är däremot något som karakteriserar komedin Swen-
ska sprätthöken, enligt Widmark 1970. Komedin skrevs 1737 av Carl Gyllen-
borg och handlar om hur en ung svensk adelsman återvänder från Frankrike i
gestalt av en "sprätthök", men sedan lägger av sin lånta franska kostym. Wid-
mark beskriver hur Gyllenborg vinnlagt sig om att vid behov utnyttja talspråk-
liga drag i ortografi, morfologi och ordval. Talspråksformer som bå, rår, plä,
gier är vanliga (s. 11). Förutom en social skillnad i språkbruket noterar Wid-
mark en situationell växling — även högreståndspersoner använder talspråkli-
ga former men i första hand i mer informella situationer som scenen i kaffehu-
set (fjärde akten). Gyllenborg förefaller också ha upprätthållit vissa funktionel-
la skillnader: i dramat är långformen hafwa reserverad för infinitiv medan kort-
formen ha representerar presens pluralis (s. 14).

Hillman (1962) har intresserat sig för en annan nysvensk genre under slutet
av 1700-talet — den talade högprosan, i tryckt form, som den tar sig uttryck i
de av Svenska Akademien prisbelönta äreminnena. Här möter inte något över-
flöd av kortformer men Hillman belyser hur de sporadiskt förekommande tal-
språksdragen bedömdes. Poängen med talen var formen; innehållet skulle vara

någorlunda korrekt men var inte det viktigaste. Äreminnena skulle vara klara
och väldisponerade, ordvalet var relativt noggrant föreskrivet — både arkais-
mer och nybildade ord betraktades som opassande (a.a. s. 10).

Kung Gustav III blev själv belönad med stora priset år 1786 och Hillman re-
dovisar de språkliga förändringar som Akademien föreslog innan äreminnet
skulle tryckas. I den ganska stora mängden föreslagna rättelser finns ett antal
vardagliga ordformer som korrigeras, bland dem ha och bli som ersätts med
hafva och blifwa (a.a. s. 43). Man kan notera att singularformen har lämnats
orättad och därmed inte kan ha uppfattats som stötande.

Geijers äreminne över Sten Sture d.ä. är en något senare tävlingsskrift (1803)
som belönas med Akademiens stora pris. Även i Geijers bidrag rättar Akade-
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mien en del talspråkliga varianter, som ha till hafva (a.a. s. 49). Men Hillman
noterar att Akademien också föreslagit rättelser i motsatt riktning — i mening-
arna osäkre grannar som skulle blifva förbittrade medborgare och innan de
moraliska kunna blifva verksamma föreslår Akademien infinitivformen bli
(a.a. s. 49). Hillman förmodar att ändringarna är föreslagna av rytmiska hän-
syn. Även om rytmiska skäl ligger bakom får formen bli antas ha varit relativt
stilneutral vid denna tid.

Nästa nedslagspunkt är 1800-talets första hälft. Janzén (1946) beskriver ti-
dens litterära dialog, i huvudsak hos författarinnan Emilie Flygare-Carlén. Jan-
zén gör också utblickar över genren bakåt i tiden och menar att den dialog som
Dalin skriver i somliga partier av Argus (han exemplifierar med dialogen mel-
lan Balzar, Elsa och hustru Brita) i sin realistiska ton är enastående under 1700-
talet (a.a. s. 51). För övrigt menar författaren att en talspråklig dialogstil på all-
var blev vanlig först i början av 1800-talet (a.a. s. 85). Den talspråkliga dialo-
gen anammades av många författare (Almqvist, von Knorring, Flygare-Carlén
m.fl.), medan andra, som Bremer, inte utnyttjar talspråkliga drag i sin produk-
tion. Den realistiska dialogstilen verkar ha nått sin höjdpunkt under 1840-talet
och den kännetecknades enligt Janzén bl.a. av följande drag: enklitiska prono-
men, vissa reducerade verbformer {a , va , ska), vissa vanliga talspråksformer
som sen, båd', så'n (a.a. s. 86). Ofta är graden av talspråklighet knuten till per-
sönernas sociala ställning — torparen använder fler talspråksdrag än prästen.
För den talspråkliga dialogen generellt och för bruket att låta talspråkligheten
variera med personers börd påvisar Janzén utländska förebilder som Walter
Scott, vid sidan av inhemska föregångare som Dalin och författare av olika
lustspel (s. 85f.).

Liljestrand har i flera arbeten (främst 1982 och 1983a) studerat svenska för-
fattares anföringsteknik och i en specialundersökning (1983b) Almqvists i no-
velien Skällnora qvarn. Han visar hur novellfigurerna kan rangordnas efter an-
del lågspråks- och dialektmarkörer på fonologisk/morfologisk nivå (s. 51) —

en skala där berättaren helt saknar markörer och där tjänsteflickan Brita utmär-
ker sig genom att ha flest. Brita är också huvudperson i novellen vilket enligt
Janzén (1946:85) är en ovanlig kombination. I allmänhet är det få skönlitterära
författare vid denna tid som låter en huvudperson använda ett lågspråkligt eller
talspråkligt idiom (a.a.).

Under 1800-talets senare hälft präglades den svenska språkdebatten av en in-
tensiv rättstavningsstrid. Sommaren 1869 hölls ett nordiskt rättstavningsmöte
i Stockholm, där målet var att i tidens skandinavistiska anda nå en större enhet-
lighet mellan danskt, norskt och svenskt skriftspråk. Mötets ändringsförslag
var i huvudsak av ortografisk-fonetisk natur, som utbyte av x mot ks, ck mot kk
osv. Några morfologiska förändringar stod inte på programmet.

Också i den senare debatten, där Rättstavningssällskapet med skriften Ny-
stavaren spelade en viktig roll, låg tonvikten på "ljudenlig stavning" (för en
mer ingående beskrivning, se Husén 1946, Lindstam 1946, Ståhle 1970a,
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Tarschys 1955). Det finns i litteraturen om samnordiska språksträvanden ett
undantag där morfologiska förenklingar nämns och det är i språkreformatorn
K. Knudsens lilla skrift Om tilnasrmelse mellem Norsk, Dansk og Svensk
(1866). I syfte att få en större samstämmighet mellan de tre skriftspråken före-
slår författaren en rad förändringar. Han riktar sina förslag till alla de inblanda-
de språken — norska och danska tillsammans, enbart norska ("som de Danske
ikke kan eller vil fölge med", s. 9) samt svenska. I huvudsak är förslagen orto-
grafiska, som slopande av stor begynnelsebokstav i norska och danska och ut-
byte av kombinationen ck mot kk i svenska. Den intressanta punkten för min
redogörelse är den första rekommendation Knudsen ger speciellt för norskt
skriftspråk — "godkennelse av de saedvanligste muntlige förkortninger av ut-
sagnsordene (blir, gir, [har], tar, drar, far, baer)" (s. 9). Som jag tolkar Knudsen
menar han att dessa förkortningar till en del var genomförda i svenskt skrift-
språk och att norskan genom motsvarande förenkling skulle närma sig ett
svenskt skrivsätt.

Pelle Holm (1918) noterar i sin undersökning av Viktor Rydberg som språk-
rensare, att denne på somliga ställen inför talspråksformer som bli, ger, över-
ger, ha (s. 101). Rydberg hade förutom puristiska också skandinavistiska sym-
patier och Holm uppfattar Knudsens ovannämnda skrift som inspirationskälla
för de rydbergska verbförkortningarna.

Litteraturgenomgången ovan behandlar i första hand talspråkliga reduktio-
ner i olika genrer och inte så mycket kortformernas intåg i ett allmänt skrift-
språk. I det följande avsnittet som handlar om 1900-talet ligger tonvikten mer
på en generell beskrivning. Avslutningsvis ska jag beröra några av det senaste
seklets normativa synpunkter. Det ska noteras att den nedan refererade littera-
turen i första hand behandlar företeelser i sakprosa eller undviker att skilja mel-
lan sakprosa och skönlitteratur. Att jag ger en översikt också över sådan litte-
ratur beror på att jag inte har funnit någon relevant undersökning som rör spe-
cifikt skönlitterära texter.

I början av 1900-talet var situationen den att de tidigare relativt fasta stilar-
terna i tal (för en beskrivning av dessa, se exv. Noreen 1903:30, Lyttkens &
Wulff 1889:8-13) var på väg att luckras upp. Tal- och skriftspråksnormer som

tidigare varit åtskilda (om än inte isolerade från varandra) började flyta sam-
man. För personer som vuxit upp i ett enbart dialekttalande hem blev det enk-
lare att betrakta skriften som norm för "bildat talspråk" än att tillägna sig denna
talart (se Cederschiöld 1902:212, Wellander 1939:29). Som karikerade repre-
sentanter för denna tendens brukar de litterära figurerna skollärare Chron-
schough (August Bondeson) och ingenjör Planertz (Birger Sjöberg) nämnas.

I prosa förefaller man dock fortfarande kunna urskilja avgränsade stilarter —

Cederschiöld (1902:44) skiljer mellan högprosa, mellanprosa (eller normalpro-
sa) och lågprosa. I normalprosa begagnas verbformer som gifver, iakttaga, haf-
va och taga (a.a. s. 148). Hesselman (1919:XCIII) drar i förordet till Then
Swänska Argus en parallell mellan sin egen samtid och Olof Dalins: "De för-
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kortade verbformerna af typen ha, bli, ta äro i Argus afgjordt vanligare än i nu-
svensk normalprosa".

Mot bakgrund av förhållandena vid 1900-talets början kan man konstatera
att förkortade ordformer fram till vår egen tid ganska snabbt verkar ha slagit rot
i ett allmänt skriftspråk. Reducerade verbformer som ha, bli, dra blir allt van-

ligare i olika typer av prosa (Bergman 1962, Engdahl 1962, Mårtensson 1988,
Ståhle 1970b, Åkermalm 1967).

Ståhle (1970b) har jämfört några vanliga verbvarianters förekomst i skrift år
1917 (i första hand i bibelutgåvan) med förekomsten ca 50 år senare. Han fin-
ner att presens singularis av hava skrevs har i 1917 års bibel men att verbet i
övrigt hade långform. Infinitiv och presens pluralis skrevs alltså hava, vilket
enligt Ståhle inte alltför kraftigt avviker från dåtidens profana skriftspråk där
både ha och hava påträffas (om än med dominans för ha). Verbet bliva repre-
senteras endast av fullformer i bibelutgåvan, också det en spegling av tidens
allmänna språkbruk eftersom formerna bliva, bliver uppfattades som mindre
ålderdomliga än hava, haver. Som en orsak anger författaren det stöd som de
två förstnämnda formerna har av preteritum blev och supinum blivit (något
motsvarande analogistöd erbjuder inte hade, haft). Ståhle knyter den snabba
frammarschen av förkortade verbformer till den omvälvning som den in-
kongruenta verbböjningen innebar — "de haver, de bliver, de tager, de giver
skulle kännas som stillösa hybrider" (s. 49).

Inträdet av olika kortformer i skriftspråket har självfallet uppmärksammats
av språkvården under efterkrigstiden.

Wellander (1954) uttrycker en stark oro för det svenska skriftspråkets ut-
veckling: "Ljudsystem, morfologisk struktur, betydelsefält, ordförråd, allt be-
finner sig i rörelse, allt flyter [...], okunnighet raserar vad äldre släktled byggt
upp, slapphet låter vad som helst ske och finner sig i allt" (s. 248). Författaren
urskiljer ur stilistisk synvinkel två tendenser — strävan att närma det skrivna
språket till det talade och en strävan i motsatt riktning mot ett mer abstrakt och
lärt framställningssätt (s. 266f.). Den förstnämnda stiltendensen tar sig uttryck
i att talspråkliga former vinner burskap i skrift: stan, trät, dän osv. Wellander
yttrar sig neutralt om den talspråkliga tendensen men hans väl valda exempel
andas en viss motvilja: "Ärendena handlas (=handlades) inte med nödig om-
sorg. De förpliktelser som hennes uppfostran åla henne. Han nödgades påta
sig även denna skuld" (s. 266).

Senare språkmän (Molde 1971, Ståhle 1974, 1976, Wessén 1964) har känt
samma farhågor och en ganska utbredd mening är den som Molde (1971) ger

uttryck för i artikeln "Dom och andra talspråksformer". Författaren förknippar
dom i skrivet språk med andra talspråksformer som nån, nåt, sån m.fl. och ger
en rad argument mot deras användning. Med gängse skriftformer {någon, nå-
got, sådan osv.) kan en läsare välja mellan att läsa någon eller nån medan där-
emot den korta varianten binder läsaren vid ett uttal. Dessutom är inte heller i

tal kortformen allenarådande utan sådan osv. kan förekomma i vissa kontexter.
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Artikelförfattaren berör också de varierande uttal av ett ord som något (nå,
någe, nåt) som finns företrädda i vårt land och som det står en läsare fritt att
härleda ur skriftformen något. Vidare skulle ett införande av talspråkliga for-
mer snabbt skänka ett gammalmodigt skimmer åt äldre texter — eller med
Ståhles (1974:10) formulering leda till att "det som nu är ung och frisk litteratur
i förtid får fina rynkor och att den som med sina plurala verbformer redan är
medelålders får ett helt rynknät". Talspråkliga former som dom, nån skulle
också avlägsna svenskan från våra nordiska grannspråk danska och norska.
Molde (1971:16) ser som en möjlighet i framtiden ett närmande mellan tal och
skrift — men ett närmande från talets sida: "Det är inte helt omöjligt att uttal
som de, dem, någon, sådana kan komma att bli vanligare i framtiden". För att
underlätta denna tendens bör talspråksformerna i skrift inte ges ökat utrymme
utan helst mindre.

Med utgångspunkt i stilartsbegreppet kan man notera skilda farhågor hos
olika språkmän. Wessén (1964:24) formulerar en när han manar: "Låt slang
förbli slang! Låt vardagsspråk få förbli vardagsspråk!". Författaren ser en fara
i utjämningen av stilarterna eftersom det enligt hans mening leder till enformig-
het och utslätning. En god författare ska kunna variera sitt språk och anpassa
ordval och ordformer till både en kåserande och en vetenskaplig framställning.
Den som brukar den kåserande framställningens former (ska, sa) också i sak-
prosa blir enformig och har förlorat en möjlighet till stilistisk nyansering.

En annan sida av problemet poängteras av bl.a. Ståhle (1974:9) — om vari-
anten ska blir normalform i skrift kan den inte längre användas för att "skapa
en intim atmosfär i umgänget med läsekretsen". För att frammana en sådan at-
mosfär krävs i stället andra ordformer, som ja, mej, sa, la, nån osv. Det hela
leder till en oönskat snabb förändring av vårt skriftspråk.

En försiktigt konservativ linje förespråkas fortfarande av dagens företrädare
för den offentliga språkvården (se exv. Westman 1986:166). Både i Skrivregler
(1971:47) och i Svenska skrivregler (1991:36) ger man osäkra skribenter rådet
att välja de allmänna skriftformerna (de, dem, någon, något, sådan m.fl.) efter-
som de märks minst och därför är mest ändamålsenliga i en text där innehållet
ska betonas och inte formen.

Det ovanstående ger intryck av ett samlat motstånd mot talspråksformer i
skrift under 1900-talet vilket dock beror på att jag endast låtit språkvetare kom-
ma till tals. En annan syn har lärarkåren, eller har åtminstone haft. Stavnings-
reformen 1906 genomdrevs av pedagoger och språkvetenskapsmän tillsam-
mans, men senare under seklet har skolfolk på egen hand sökt att påverka ut-
vecklingen. År 1934 förde Folkskollärarkårens skriftspråkskommitté fram för-
slag om ett förenklat skriftspråk — med inkongruenta verbformer, mer

ljudenlig stavning samt tillåtelse av verbformer som la, sa, ska, säja (Alfvegren
1984:40, Ståhle 1970a:28). Så sent som 1969 föreslogs i två riksdagsmotioner
att en mer ljudenlig stavning skulle införas, "för att den tid som i skolorna äg-
nas rättstavning skall kunna minskas" (Ståhle 1970a:30).



21

Dagens lärarkår verkar inte förfäkta samma radikala krav som sina tidigare
kolleger. Westman (1986) redovisar resultat från en enkät som besvarats av
svensklärare från hela landet år 1976 (enkäten presenteras i sin helhet i Griin-
baum 1976). Därav framgår att lärare inte var beredda att i särskilt stor ut-
sträckning acceptera talspråksformer i skrift. Synen på ska och gett var visser-
ligen i huvudsak positiv men man fördömde skriftvarianter som dom, nån, nåt,
sån, blitt, tatt (Westman 1986:158).

Utan att vara uttömmande visar forskningsöversikten ovan att det i litteratu-
ren finns relativt gott om iakttagelser av förhållandet mellan långa och korta
ordformer — fenomenet har också i ganska hög grad uppmärksammats i 1900-
talets normativa litteratur. Någon samlad beskrivning av hur olika kortformer
lyckats med att efterhand erövra också skriftspråket — av samma typ som exv.

Alfvegrens (1984) och Larssons (1988) om singulara verbformer till pluralt
subjekt — saknas dock.



3 Material och metod

3.1 Ordurval

Med min undersökning syftar jag till att beskriva talspråkliga reduktioners fö-
rekomst i skriftspråk. I svenskan finns en mängd förkortade ordformer av olika
typ och man kan anta att de flesta som slagit igenom i både tal och skrift har sitt
ursprung i talspråk (undantag är möjligen ord som motell för motorhotell).

Vid mitt ordurval har jag förutom att fånga upp ord som av tidigare språk-
forskare och språkvårdare setts som karakteristiska för talspråkligt inflytande
på skrift (se föregående kapitel), försökt välja ord som jag bedömt vara någor-
lunda frekventa i både tal och skrift. Med denna utgångspunkt har jag avgränsat
en kärngrupp av ord, med exempel som ha för hava, nån för någon och stan för
staden. Utifrån orden i kärngruppen har jag därefter formulerat kriterier för de
ordpar jag tänker behandla i min undersökning. De fonologiska kriterier jag
valt illustreras av de tre exempelorden ovan: en hel stavelse ska falla i ändeisen
och stavelsen ska förutom en vokal innehålla någon av konsonanterna d, g eller
v. I tabell 3.1 nedan redovisas de olika stavelsetyper som kan falla.

Eftersom jag redan från början hade bestämt mig för vissa intressanta ord
kan det tyckas onödigt att i efterhand ställa upp urvalskriterier men det har
medfört en del fördelar. Ordsamlingen har kunnat göras fylligare och de fono-
logiska kriterierna i sig har möjliggjort jämförelser mellan ord av olika typ.
Dessutom gör kriterierna det möjligt att föra en diskussion om ord som inte fått
kortform trots strukturella förutsättningar — varför uppträder bliva med redu-
cerad form när skriva aldrig gör det?

Min utgångspunkt har varit dagens skriftspråk och jag har begränsat under-
sökningen till kortformer som kan uppträda i skrift idag. Därför har jag utöver
de fonologiska kriterierna infört som krav att kortformen ska nämnas, åtmins-
tone som sidoform, i Dalins Ordbok öfver Svenska språket (1850-1853) eller i
Svenska Akademiens ordlista upplaga 10 (1973). Reservationen innebär en re-
lativt hård gallring av former som är eller har varit frekventa i tal. Varianter
som på detta sätt utesluts är bl.a. vissa substantiv som fjär och vår samt i be-
stämd form choklan och gårn liksom en del verb som smi för smida, blö för blö-
da, vri för vrida, kortformer av preteritum i första konjugationen (hoppa för
hoppade) o.s.v. När det gäller böjningsformer inom ett och samma paradigm
har jag inte känt mig bunden av ordbokskriteriet utan — så snart grundformen
kunnat beläggas i någondera ordboken — behandlat alla böjningsformer som
uppfyller de strukturella villkoren. Min avsikt är att jämföra olika böjningska-
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tegorier med varandra vad gäller benägenhet att anta kortform och jag har sett
det som värdefullt att t.ex. supinumformer ingår i undersökningen.

Kriteriegränserna kan förefalla snävt formulerade eftersom de utesluter va-
rianter som ska för skall och snickarn för snickaren. Inte heller täcks reducera-
de former som ann för annan, sku för skola eller varann för varandra, vilka alla
känns som om de hörde hemma i en undersökning av talspråkliga reduktions-
former i skrift. Men jag har bedömt det så att de ord som fångas in av kriterierna
är tillräckligt många för att ge bredd åt undersökningen. Kriterierna kommer att
dra in ett och annat ord som rent språkhistoriskt inte självklart hör hemma i un-

dersökningen — som hundra(de), huvu(de)n, ne(de)r. Att jag överhuvudtaget
behandlar dem beror på att det är uppenbart att de så småningom faller in i sam-
ma mönster som andra "riktiga" kortformer.

I tabell 3.1 redovisas ordmaterialet ordklassvis och uppdelat på fonologiska
grupper. Ord som är enda företrädare för sin cell är markerade med fet stil me-
dan exempelord som valts ur en större mängd står i mager stil. Streck anger att
exempel saknas helt. Pluralformer (darna exv.), genitivformer (som stans)
samt för verben passivum och supinum ingår i undersökningen men återfinns
inte i tabellen. Inte heller är sammansättningar och avledningar medtagna i ta-
bellen trots att jag låtit dem ingå i undersökningen.

Tabell 3.1. Typord uppdelade på fonologiska grupper och ordklasser

Subst. Pron. Verb Adverb Räkneord Konj. Prep.

d(j)a i utljud — _ breda bittida -
— —

da före n - sådan - redan - sedan sedan

de i utljud förkläde - lade - tusende -

de före n staden - - - -

de före t huvudet - - - -

de före r moder eder råder neder -
-

ga i utljud - - taga - -

ga före r dagar - plägar - -

ge före n dagen - - - -

ge före r - - drager - -

go - någon - - -

va i utljud - - bliva - -

ve före r - - haver - -

I ordurvalet ingår ord som förutom vissa fonologiska likheter också uppvisar
rätt stora skillnader sinsemellan. Redan en snabb blick på tabell 3.1 gör klart att
ord som länge haft en neutral kortform (haver, bliva) samsas med ord vilkas re-
ducerade variant fortfarande är sällsynt i normal sakprosa (någon, sådan). Vi-
dare står ord med hög frekvens som sedan vid sidan av ord som är mer ovanliga
som verbet breda. Den något disparata karaktären på ordurvalet ser jag som en

tillgång eftersom den gör det möjligt att jämföra ordpar med olika egenskaper.
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Får ord med hög frekvens snabbare kortform än ord med låg, uppför sig ord
med specifikt innehåll och begränsat användningsområde (som förkläde) an-
norlunda än ord med mer ospecifik betydelse och obegränsad användning som

någon? Jag är också intresserad av att jämföra tidiga (och idag mer eller mindre
avslutade) förlopp — som när haver ersatts av har — med skeenden som fort-
farande inte är fullbordade, t.ex. den ännu pågående kraftmätningen i skrift-
språk mellan verbformerna lade och la.

Nästan alla ordklasser är representerade i ordmaterialet och flest typord åter-
finns i verbklassen. Ord som förutom de ovan angivna täcks av kriterierna är
fader, broder, hundrade samt verben bedja, giva, sade, bryda, kläda, späda,
tråda och träda. Egentligen hör också verbet skräda (den reducerade varianten
skrä nämns i Dalins ordbok) samt den bestämda formen spadet (kortformen
nämns i SAOL 10) hit men för dessa ord finns inte någon variation i mitt ma-
terial. I de ytterst få fall som orden uppträder är det med långform.

I två fall har jag medvetet uteslutit ord som egentligen faller innanför mina
kriteriegränser och som uppvisar både lång- och kortform i mitt material; det
gäller det preterito-presentiska verbet måga samt adverbet hädan (med kortfor-
men hän). Det förstnämnda har jag valt bort av två skäl — för det första skiljer
sig måga strukturellt från andra verb i urvalet eftersom långformen är ur-

sprunglig endast i infinitiv och presens pluralis; i presens singularis är må den
genuina formen. Alla andra verb som har variation i infinitiv och presens plu-
ralis uppvisar också alternativformer i presens singularis. För det andra uppför
sig verbet helt annorlunda än andra ord i undersökningen. Kortformen må är
näst intill allenarådande i de äldsta av mina texter och det är i huvudsak först i

Then Swänska Argus (1732-34) som långformen möter i någon större utsträck-
ning. Larsson (1988:56) noterar i sin undersökning av verbformer i äldre svens-
ka att må tidigt blir invariant. Överväganden som dessa har lett till att jag ute-
slutit ordet ur undersökningen.

Formen hän är intressant men besvärlig eftersom grunden kan vara två ety-
mologiskt skilda ord. Dels kan varianten vara en regelrätt kortform av ett in-
hemskt hädan, med betydelse 'härifrån', och dels kan ursprunget vara ett me-

dellågtyskt lånord hen, med betydelsen 'bort' (Hellquist 1957:382, 386). Efter
att utan framgång ha försökt att till ursprunget klassificera de former hän som
förekommer i texterna har jag i stället valt att stryka ordet ur undersökningen.
Både Hellquist (a.a.) och SAOB (se under hän anmärkning l:o) noterar varian-
ternas sammanfall.

Typorden betraktar jag som språkliga variabler vilka realiseras med lång-
form, kortform eller eventuellt någon mellanform. I det följande markeras själ-
va variabeln med kapitäler — staden, eder, redan osv — medan variantfor-
merna som de uppträder i texterna skrivs med kursiv: staden-stan, eder-er, re-
dan-ren. I de äldre texterna påträffas ett flertal stavningsvarianter, för hante-
ringen av dessa se inledningarna till kapitlen 4 och 5 nedan.
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3.2 Texturval

Vid texturvalet har jag haft som mål att hålla mig till ledigt skriftspråk, i hu-
vudsak skönlitteratur, och jag har inte behandlat traditionsbundna genrer som
bibel- och lagspråk. För detta finns ett huvudskäl — kortformerna har utgått
från talspråk och om man i äldre tid vill söka efter kortformer i skrift är det tro-
ligt att man först finner dem i texter som ligger så nära talspråk som möjligt.
Ytterligare ett skäl är att urvalet möjliggör inte bara ett språkhistoriskt perspek-
tiv på variation utan också ett stilistiskt. Den stilistiska variationen får antas
vara större i litterära texter än i exempelvis sakprosa. En genre som särskilt i
äldre tid hade varit en god källa vid studiet av variation mellan lång- och kort-
former är dramatik. Men dramer har en dubbel funktion, de ska både läsas och
fungera som underlag för ett talat scenspråk och eftersom jag velat renodla det
skriftspråkliga har jag valt bort genren. Vers har jag undvikit med tanke på att
metriska mönster i stor utsträckning måste inverka på en växling mellan former
vilka definitionsmässigt skiljer sig åt i stavelseantal.

Undersökningen spänner över en lång tidsperiod och för att enklare kunna
överblicka ett stort material har jag använt databearbetade texter. Avsikten har
inte varit att kontinuerligt täcka perioden utan att genom punktvisa nedslag be-
lysa ett förlopp. Nedslagspunkterna är valda både därför att de är språkhisto-
riskt strategiska och därför att de tack vare tidigare forskarinsatser gjorts lätt-
tillgängliga.

Den äldsta delen av undersökningen rör texter tillkomna under äldre ny-
svensk tid. Här har jag utnyttjat den nysvenska textbank (sammanlagt ca
300 000 ord) som ställts samman vid institutionen för nordiska språk i Uppsala
(för närmare beskrivning se Thelander 1990). Ur textbanken har följande verk
använts:

Peder Swart (1560): Konung Gustaf I:s krönika. Utg. av N. Edén. Stockholm
1912. 157 sid. 52 000 löpord.

Per Brahe d.ä.:s (1585) fortsättning af Peder Swarts krönika I och II. Utg. av
O. Ahnfeldt. Lund 1896-97. 68 sid. 26 000 löpord.

Carl Carlsson Gyllenhielm (1640): Egenhändige anteckningar rörande tiden
1597-1601. Utg. av J.A. Almquist. Historiska handlingar 20. Stockholm
1905. 137 sid. 53 000 löpord.

Agneta Hom (1657): Beskrivning över min vandringstid. Utg. av G. Holm.
Nordiska texter och undersökningar 20. Uppsala 1959. 110 sid. 40 000 löp-
ord.

Urban Hiärne (1665): Stratonice. Utg. av M. von Platen. Stockholm 1952. 55
sid. 11 000 löpord.

Samuel Columbus (1678): Mål-roo eller Roo-mål. Utg. av B. Hesselman. Upp-
sala 1935. 73 sid. 20 000 löpord.

Haqvin Spegel (1680): Dagbok. Utg. av S. Hildebrand. Stockholm 1923. 159
sid. 33 000 löpord.



26

Jon Stålhammars (1700-08) brev till hustrun Sofia Drake. Karolinska krigares
dagböcker VII. Lund 1903. 191 sid. 44 000 löpord.

Johan Runius (1710) prosastycken på svenska. Utg. av E. Noreen. Svenska för-
fattare utg. av Svenska Vitterhetssamfundet XVII:3. Stockholm 1950. 101
sid. 30 000 löpord.

Bland de äldre nysvenska texterna är det strängt taget bara Hiärnes Stratonice
och det sista av Runius prosastycken som i strikt mening kan räknas som skön-
litteratur. Övriga texter får dock — bortsett från 1500-talstextema där urvals-
principen mest har styrts av vad som fanns att tillgå — betraktas som prov på
någorlunda ledigt skriftspråk för sin tid.

Den äldre nysvenska perioden representeras av nio texter medan den när-
mast följande epoken endast företräds av förgrundsgestalten Olof Dalin (1732-
34) genom Then Swänska Argus. (Utg. av B. Hesselman och M. Lamm. Del I-
II. Stockholm 1910-14. 892 sid. 210 000 löpord.)

Then Swänska Argus behandlas å andra sidan mer utförligt än något annat
verk. Förutom den första upplagan har jag också använt den av Dalin själv om-
arbetade andra upplagan som kom ut 1754.

Den sista avdelningen texter är tänkt att representera en modem nysvensk
(jfr Thelander 1991:30) period. Textsamlingen är tvådelad — den ena omfattar
delar av August Strindbergs produktion från periodens början, och den andra
utgörs av ett antal romaner hämtade ur Språkdatas konkordans över alla svens-
ka originalromaner som 1980-81 utgavs på Bonniers förlag. De två textdelama
är sammansatta på likartat sätt: ett eller flera verk har utsetts till närsampel och
analyseras noggrannare, medan övriga texter betecknas storsampel och betrak-
tas som bakgrund till närsamplen.

Av Strindbergs produktion har jag valt att utförligt analysera debutromanen
Röda rummet (1879), i den av Strindbergssällskapet utgivna nationalutgåvan
(1981). Som storsampel fungerar den Strindbergskonkordans som utarbetats
vid Språkdata i Göteborg. Konkordansen har vid tiden för min genomgång om-
fattat 26 verk (uppskattningsvis 1,5 milj. ord) utgivna under åren 1869-1910.
För besked om vilka de är, se förteckningen i bilaga 1.

Ur Bonnierskonkordansen har jag valt 30 romaner (knappt 2 milj. ord). Det
har delvis skett systematiskt i så måtto att jag sökt få en jämn spridning mellan
kvinnor och män samt mellan äldre och yngre författare. Bland dessa 30 roma-
ner utsågs sedan ett närsampel om tio (drygt 650 000 ord):

Ernst Brunner (1950): Känneru brorsan? (Brun).
Stig Claesson (1928): Om vänskap funnes (Clae).
Claes Hylinger (1943): Ett långt farväl (Hyl).
Theodor Kallifatides (1938): En fallen ängel (Kall).
Sara Lidman (1923): Nabots sten (Lid).
Harriet Nordin (1945): Sparsam mimik (Nord).
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Elsi Rydsjö (1920): När morgonvinden blåser (Ryd).
Kerstin Thorvall (1925): Din lycka är min (Thor).
Anna Westberg (1946): Walters hus (West).
Klas Östergren (1955): Gentlemän (Öste).

Romanerna är alltså utgivna 1980-81 och årtalet inom parentes upplyser om
författarnas födelseår. Förkortningen efter romantiteln talar om hur romanen i
fortsättningen betecknas vid citathänvisningar. Vid citat ur övriga romaner i
storsamplet förkortas inte författarnamnet. De 30 Bonniersromanerna i stor-
samplet förtecknas i bilaga 2.

Jag har utnyttjat konkordansmaterial, men endast när det gäller de två stor-
samplen, Strindbergs och Bonniers, har jag nöjt mig med den kontext som kon-
kordanserna tillhandahåller. För övriga texter har jag även haft tillgång till och
använt textutgåvorna. Den lilla kontext som erbjuds i konkordanserna har ofta
visat sig vara otillräcklig för en mer närgången analys.

3.3 Metod

Analysen har som bas en kvantitativ frekvensberäkning; för varje enskilt ord
och i varje text har jag räknat antalet långa och korta former. Texterna har se-
dan för varje ord klassats som rena långformstexter, biandtexter eller som kort-
formstexter. Därefter har den fortsatta analysen — åtminstone vad gäller varia-
tionens inomspråkliga orsaker — i huvudsak ägnats biandtexterna. Vid beräk-
ningen av biandtexternas fördelning på långa och korta varianter har jag använt
vanlig procenträkning och normalt uttryckt varianternas relativa bruklighet i
procentandelen långformer. Andra statistiska metoder har inte utnyttjats.

Vid analysen av biandtexterna har jag betraktat de enskilda textbeläggen
som resultat av ett val som textförfattaren gjort och så långt det varit möjligt
sökt fastställa eller åtminstone diskutera vilka bakomliggande faktorer som kan
ha inverkat. Som sådana faktorer har jag räknat både utomspråkliga villkor som

tidsperiod och texttyp och inomspråkliga betingelser som exempelvis betydel-
se, syntaktisk ställning och betoningsförhållanden. De faktorer jag prövar kan
variera från ord till ord beroende dels på resultat från tidigare forskning eller
uttalanden i den normativa litteraturen, dels på hypoteser som jag intuitivt bil-
dat mig under arbetet med materialsamlingen. I slutkapitlet (kap. 7) återkom-
mer jag till de bakomliggande faktorerna för en mer systematisk genomgång.

Betoningsförhållanden kan tyckas irrelevanta eftersom syftet är att studera
formvariation i skrift och inte i tal. Men reduktionerna har uppstått i tal och en-

ligt en utbredd uppfattning, jfr forskningsöversikten i kap. 2, har förkortning-
arna samband med att orden ofta stått obetonade i satsen. Det är eventuellt möj-
ligt att betoningsförhållanden har fortsatt att ha viss inverkan för formvalet i
skrift. Ett sådant antagande vilar dock på en något problematisk grund, nämli-
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gen att det aktuella ordet verkligen varierar i tal. Detta är en komplikation som

jag återkommer till men tills vidare lämnar utanför resonemanget.
En möjlighet att försöka avgöra betoningsförhållanden i tal utifrån skrivna

texter ger verb som kan fungera både som huvudverb och hjälpverb och troligt-
vis också verb som förekommer i verbpartikelförbindelse. I ställning som

hjälpverb och i konstruktion med en efterföljande tryckstark partikel skulle då
verbet antas vara i normalfallet obetonat.

Verb som både kan ha huvudverbs- och hjälpverbsfunktion är i mitt ordurval
bliva, hava och pläga. Verben har räknats som hjälpverb när de ingått i förbin-
delse med particip (blir räddad), supinum (har kommit) eller infinitiv (plägar
komma). I övriga ställningar har de klassats som huvudverb — vilket innebär
att fraser som blir sjuk, har rätt likställs med han blir ('förblir') här. Ställning-
en som hjälpverb är med andra ord mer enhetlig vad gäller betoning än katego-
rin huvudverb. Verbet pläga uppvisar dessutom en klar betydelseskillnad mel-
lan huvudverbsfunktion, där innebörden oftast är 'förpläga', och hjälpverbs-
funktion, med betydelsen 'ha för vana' (se också Westberg 1987:61ff., 65f.).

Begreppet verbpartikelförbindelse har jag använt som beteckning både för
partikelverb (han drar ut tanden) och för andra lexikaliserade förbindelser (dra
öronen åt sig). Vid bedömningen har jag utgått från de kriterier som Teleman
(1974:66ff.) formulerat och i huvudsak hållit mig till två regler: partikeln (som
sådan räknar jag alltså också hela öronen åt sig i exemplet ovan) ska inte gärna
ensam kunna föras till fundamentet och den ska inte vara skild från verbet av

för många led, aldrig av objektet (förutom i reflexiva förbindelser, ta sig an).
Jag är medveten om svårigheterna att i äldre texter försöka avgöra huruvida ett
led kan stå i fundamentet eller inte, men har ändå ansett det vara värt ett försök.

För flera av orden är det aktuellt att jämföra deras variation i simplex med
variationen som sammansättningsled alternativt som led i avledning — i de föl-
jande kapitlen 4, 5 och 6 behandlar jag avledningar och sammansättningar till-
sammans under avsnittsrubriken sammansättningar. I kapitel 7 gör jag en nog-

grannare utredning och skiljer där mellan avledningar och olika typer av sam-
mansättningar.

Flera andra indelningar i grammatiska och textuella kategorier kommer att
diskuteras efterhand som de blir aktuella.



4 Variationen i äldre nysvenska

Det äldsta material som jag har undersökt är nio texter från äldre nysvensk tid.
Texterna är alla hämtade ur den databearbetade nysvenska textbank som sam-
manställts vid institutionen för nordiska språk i Uppsala.

Texterna är av mycket olika karaktär, somliga är enhetliga i stil medan andra
rör sig mellan olika stilnivåer. Jämfört med de analyser jag gör av senare texter
har jag i det äldre materialet ofta nöjt mig med en mer kvantitativ analys. För
alla aktuella ord anges styrkeförhållandet mellan kort- och långform i olika böj-
ningsformer, med avsikten att notera eventuella skillnader mellan t.ex. aktiv
och passiv böjning eller infinitiv och presens pluralis. I de fall där växlingen
relativt enkelt kan förklaras eller åtminstone diskuteras utifrån kategorier som

syntaktisk ställning, stilnivå, betydelse eller liknande har jag gjort det. Men där
sådana samband inte utan vidare har låtit sig påvisas har jag begränsat analysen
till en jämförelse mellan böjningsformer.

I flertalet av de nio texterna möter flera stavningsvarianter av de aktuella or-
den. Som exempel kan nämnas att Stålhammar skriver presens pluralis av hava
med långform som haffva, hafva eller hafve. I den individuella beskrivningen
anger jag inte alla stavningsvarianter hos de enskilda författarna. Den översik-
ten har jag i stället koncentrerat till inledningen av varje ordavsnitt, med en upp-

räkning av de skilda stavningssätt som är representerade hos de författare som
växlar. I den individuella redovisningen anger jag dock om ändelsevokalen va-
rierar, som i exemplet hafva och hafve ovan. Den distinktionen kan ha ett visst
intresse också för relationen mellan lång- och kortform, vilket knappast skillna-
den mellan haffva och hafva har. I citat används naturligtvis originalformen.

Endast i två fall har jag funnit variationen vara så rikhaltig att den förtjänar
att beskrivas i tabellform, för verben bliva och hava. I övrigt är variationen inte
större än att den kan redovisas i den löpande texten.

4.1 Presentation av texterna

I det följande ges korta presentationer av texterna och deras författare. De bio-
grafiska uppgifterna är hämtade ur Svenskt biografiskt lexikon (1918-) och
Svenska män och kvinnor (1942-1955).

Biskop Peder Andersson Swart1 stod Gustav Vasa nära och blev efter en

kyrklig karriär i Västerås stift utnämnd till hovpredikant år 1551. Av kungen

1 Peder Swarts födelseår är inte känt.
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fick Swart uppdraget att skriva Konung Gustaf I:s krönika, ett arbete som var
avslutat år 1560. Berättelsen, som är ett beställningsarbete och skrivet efter
kungens riktlinjer, skildrar Gustav Vasas liv och inleds med dennes födelse.
Swarts del av krönikan avslutas med nedkomsten av konungens förstfödde son
Erik.

Krönikan bearbetades och fullbordades 1585 av Gustav Vasas systerson Per
Brahe, född 1520, i fortsättning afPeder Swarts krönika. Per Brahe var högt
värderad av kung Gustav och han innehade flera olika höga ämbeten som riks-
drots och ståthållare på Stockholms slott. Däremot stod han inte lika högt i kurs
hos Erik XIV, en känsla som antagligen var ömsesidig eftersom Brahes fram-
ställning av Gustav Vasas efterträdare är kritisk.

Carl Carlsson Gyllenhielm, född 1574 i Nyköping, är den tredje av förfat-
tarna som var nära knuten till hovet. Han var son till Karl IX utom äktenskapet
och blev adlad vid 18 års ålder. Gyllenhielm satt under tolv år i polsk fången-
skap, 1601-1613, efter att han som krigsöverste anfört de svenska styrkorna.
Han hade under denna tid tillgång till böcker och skrivmaterial och bl.a. över-
satte han där psalmer, Kung Davids Psaltare (tr. 1650). Sina egna minnen om
tiden närmast före fångenskapen nedtecknade han i Egenhändige anteckningar
rörande tiden 1597-1601 ca 1640.

Agneta Horn, född 1629 i Riga, var dotterdotter till Axel Oxenstierna. Hon
beskriver i sin levnadsskildring en olycklig barndom med en mor som dog ti-
digt och en far som ständigt var ute i fält. Beskrivning över min vandringstid
antas hon ha fullbordat som ung änka vid 28 års ålder. Verket har karaktär av

dagbok och Horn beskriver personligt och känslosamt sitt liv. Hennes stil är
mestadels ledigt talspråklig och har ansetts vara typisk för ett talat högrestånds-
språk hemmahörande i Mälardalen. Men den konkreta skildringen blandar hon
med en helt annan stilart som är knuten till de lamentationer, hänvändelser till
Gud, som flitigt förekommer. Gösta Holm (1959:XXV) karakteriserar hennes
två stilarter enligt följande: "Den ena representeras av en flärdlös, rask berät-
tände prosa med i stor utsträckning parataktisk satsbyggnad och korta mening-
ar. Den andra återfinnes i de inte sällsynta lamentationerna över författarinnans
sorgliga öden och i bönerna och de fromma utgjutelserna. Där är stilen i stor
utsträckning omständlig och abstrakt, karakteriserad av främmande ord och
långrandig, ofta anakolutisk satsbyggnad." Texten innehåller också en relativt
stor mängd återgivna repliker och en del versinslag.

Urban Hiärne, född 1641 i Ingermanland, hade vid sidan av ett medicinskt
intresse också ett språkligt och litterärt. Han tillhörde samma studentkotteri
som Samuel Columbus och Carl Gyllenborg. Man hade anammat de nya este-
tiska idealen från kontinenten och använde herdenamn samt försökte rätta sig
efter höviska mönster. I denna krets skrev Hiärne vår första herderoman, Stra-
tonice, vilken utkom 1668. Romanen är enligt uppgift en nyckelroman där för-
fattaren själv är den uppvaktande herden Celadon och den utvalda damen en
ung adelsflicka.
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Samuel Columbus föddes 1642 i Husby i Dalabergslagen. Han studerade i
Uppsala och försörjde sig sedan bl.a. som informator. Under flera år vistades
han ute i Europa, och Mål-roo eller Roo-mål (ca 1678) har åtminstone delvis
tillkommit under en längre Parisvistelse (Hesselman 1935: VI). Mål-roo är en
samling anekdoter som Columbus skrivit snarast i underhållningssyfte. I flera
av dem är Stiernhielm, som Columbus beundrade varmt, huvudperson. Både i
Mål-roo eller Roo-mål och hans andra större prosastycke En Swensk Ordesköt-
sel har Columbus sökt närma stilen till det talade språkets.

Berättelserna i Mål-roo utspelas dels i Columbus samtid och dels i historisk
(framför allt antik) tid. Gränsen för historisk tid har jag dragit vid Gustav Vasa,
så att tiden före honom räknas som historisk. Tanken med uppdelningen är att
de historiska anekdoterna möjligen skulle behandlas mer formellt av författa-
ren och därmed innehålla mer långformer än samtidsberättelserna.

Haqvin Spegel föddes 1645 i Ronneby. Han var präst och blev utnämnd till
hovpredikant av Karl XI. Som sådan följde han kungen ute i fält där han också
förde dagboksanteckningar som han senare sammanställde till Dagbok (1680).
Spegels storverk är det religiösa eposet Gudz werk och hwila (1685).

Jon Stålhammar, född 1659 i Jönköpings län, drog ut i krig 1701 med Karl
XII:s armé och dog ute i fält 1708. Under de sju åren skrev han flitigt hem, brev
till hustrun Sofia Drake. Stålhammar beskriver förhållandena ute i fält, han
skriver om hur mycket han längtar efter sin familj och han ber hustrun utföra
olika praktiska göromål vid de olika egendomarna i Sverige.

Johan Runius föddes i Västergötland 1679. Han försörjde sig som informa-
tor under många år och blev en mycket uppskattad bröllops- och begravnings-
diktare. Vid sidan av tillfällighetsverserna skrev han ett antal prosastycken, vil-
ka är samlade under titeln prosastycken på svenska (1710). Styckena är till sin
karaktär ganska olika och jag skiljer på dem i min redovisning. Här ingår en
samling ordspråk och talesätt, en del kallad anteckningar, "Ur Runii anteck-
ningsbok", som till stor del handlar om drömmar och syner författaren haft, ett
brevkoncept och till sist en romandel: Den Durchleuchtige Genuesiskan/ Eller:
Peppas Historia.

4.2 Normativ litteratur

I detta avsnitt behandlar jag samtida språkvetenskapliga och grammatiska verk
som är skrivna före 1732. Verk som har tillkommit senare under 1700-talet har

jag räknat till Dalins tidsepok och behandlar i kapitel 4 om Then Swänska Ar-
gus. För mer detaljerade upplysningar om varje ord har jag använt SAOB.
Dessa uppgifter redovisas under respektive ordavsnitt. I de fall där det varit ak-
tuellt hänvisas också till Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltidsspråket.

Den grammatiska litteraturen runt 1700 är inte särskilt rikhaltig och inte hel-
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ler särskilt utförlig när det gäller en specifik företeelse som förkortade ordfor-
mer. I princip kan man skönja två huvudlinjer när det gäller synen på ett riktigt
skrivsätt. Enligt den ena ses bibeln som rättesnöre — de två förespråkarna är
dock helt oense om vilken bibelutgåva som bör vara norm; Hiärne (Ortographia
Svecana 1717) förordar Karl XII:s bibel medan Swedberg (En kortt swensk
Grammatica 1722) håller fast vid Gustav Vasas bibel. Den andra linjen följer
de grammatikförfattare som ser bruket som norm. Vad bruket är har man lite
olika uppfattning om. Columbus (En Swensk Ordeskötsel 1678) uttalar sig nå-
got obestämt om olika dialekter: "Wällj' ut dä bästa af allehande Dialecter, ok
seen skrijf just så, som dän är" (s. 78) medan Tiällman (Grammatica Suecana
1696) slår fast att det som är i enlighet med det rätta hovbruket är det bästa språ-
ket (s. 17). I praktiken är det möjligt att Columbus och Tiällmans uppfattning
om bruket inte är så åtskilda som de först kan förefalla. Widmark diskuterar i

en artikel (1991:235) hur Columbus begrepp "Dialect" bör tolkas och menar att
det snarast ska uppfattas som "regional varietet av ett språk". Den varietet som
enligt Widmark för Columbus skulle vara liktydig med "dä bästa af allehande
Dialecter" skulle då vara det bildade talspråk som talades i ett ganska stort om-
råde runt Stockholm.

Förutom hos Columbus och Tiällman nämns förkortade ordformer hos Au-
rivillius (Grammaticae Svecanas Specimen 1684), Lagerlöf (De ornatu lingvae
patriae 1691) och Wallenius (Project af Swensk Grammatica 1682). Aurivillius
noterar att det är vanligt att man i dagligt tal drar samman tvåstaviga ord till en-

staviga; som exempel ger han "haer vel haar pro hafver, blijr pro blifver, beer
pro bedher, geer pro gifver etc" (a.a. s. 13). Hos Lagerlöf kan man utläsa att
han när det gäller vilka former som ska tillåtas i skrift skiljer mellan olika typer
av förkortningar: "Jag wille detta någorlunda consedera om man förstode och
brukade sådana abbreviationes, som homines politiores hafwa sin emellan;
men de afstympningar kunna i skrifwandet ingalunda tålas, som äro hos de ge-
mena i bruk" (citerat efter Widmark 1970:18).

Tiällman (1696) menar att man bör följa rätt hovbruk och inte skriva i enlig-
het med "en ovålig tunga / som ofta hastigt orden stympade ifrån sig kastar" (s.
17). Också Wallenius varnar för förkortningar, i mer explicita ordalag: "Skal
man så myckit skee kan / taga sigh til wara för abbreviationer, ty ehuru man

allgemeent så talar / har pro hafwer; taar pro tager; beer pro beder; / ... är doch
intet rätt så at skrifwa" (Cap. I, (8)). Wallenius befinner sig på en sorts medel-
väg mellan bruket och bibeln som högsta norm — han knyter ihop dem genom
att framhålla att den svenska man kan lära sig i de landskap som är mitt i
Sverige är bäst eftersom den mest liknar bibeln (Cap. I, (17)).

Columbus är representerad både som normkälla och som analystext i detta
kapitel. Också En Swensk Ordeskötsel (jfr om Mål-roo eller Roo-mål ovan)
skrevs till stora delar i Paris, där Columbus vistades 1676-1678, och det går att
se hans språkprogram som en produkt av den franska språkdebatten (Modéer
1957:39). De franska språkteoretikerna upphöjde "le bon usage", dvs. det språk
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som talades av en liten aristokratisk elit, till föredöme (tillsammans med goda
författares språkbruk) och Columbus ansluter sig antagligen till samma ideal (se
Widmarks tolkning av "Dialect" ovan) även om hans formulering är mer oklar:
"Min enfaldige Mening har iag så welat yppat, at Tale-wanan för alting må ta-
gas i ackt. ok den ut-dragas af den bäst-klingande af alle Dialecter" (s. 79).

Språkprogrammet i Ordeskötseln är radikalt och Columbus vill berika skrif-
ten med ord och ordformer som är vanliga i tal men sällsynta i skriven svenska.
Som exempel nämner han bl.a. "Så'n för sådan", "Nåssånär eller någosånär"
(s. 14). Columbus ger ett praktiskt skäl till att man ska uppmuntra kortformer:
"Ju kortare man kan bringa talet, ju bättre. Efter ded olet honom är för långt ok
tungt altid at op-repetera, men ded andre wigare åt at både tala, skrifwa ok läsa.
sök korthet ok lätthet" (s. 23). I Ordeskötseln möter också en kryptisk anmärk-
ning som skulle kunna tolkas som att Columbus såg vissa kortformer som ur-

sprungliga i jämförelse med långformerna:
Märck allenast nu hur de wäxa. rå, råda, iag rår, råder, hur en Consonans gärna
smyger sig in ok täner ut Oohle'. huilken Consonans föga i taalande framkom-
mer. draa, draga, jag dra'r, drager, taa, taga, jag taar, ta'r eller tahr, tager, haa,
hafwa/hawa, jag ha'r, haar, hafr, hafwer. Fahr, fader, Broor, broder, Moor, moder
(s. 67ff.).

Lagerlöf (1691) gjorde klart att han kunde tillåta vissa "abbreviationes" i skrift
men därutöver kan den ende förespråkaren för kortformer i skrift under denna
tid sägas vara Columbus. Han följer själv sitt språkprogram i Mål-Roo men har
antagligen inte haft något större inflytande. Både En Swensk Ordeskötsel och
Mål-Roo förblev outgivna fram till senare hälften av 1800-talet.

4.3 Substantiv

4.3.1 Dagen och Dagar

I SAOB anges som tidpunkt för första belägg på kortformen i bestämd form
singularis (daen) 1672 och i pluralis (daar) 1619. Belägget på daar står i rim-
ställning2.

En förkortad variant verkar alltså möta tidigare av dagar än av dagen och
det illustreras också i mitt material. Alla författare skriver i förekommande fall

dagen i bestämd form singularis (sammanlagt 202 belägg). I pluralis används
den sammandragna varianten dar av ett fåtal skribenter. De alternativa skriv-
ningar som förekommer är dagar, daghar och dager resp. dar och daar.

Columbus har fem exempel på dagar och ett på dar. Frekvensen är låg men
man kan notera att de fåtaliga beläggen uppträder i olika kontexter. Långfor-

2 I det följande markeras när ett första belägg ur SAOB står i rimställning i vers.
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men står i tre fall i fras som betecknar tidsrymd, någre dagar därefter (s. 42)
och liknande (det fjärde förekommer i uttrycket ha gode dagar), medan det
enda exemplet på dar ingår i meningen han hade spelat altför mycki koort i sin
dar (s. 48).

Också hos Stålhammar finner man variation. Han skriver den långa plural-
formen omväxlande dagar/daghar (sammanlagt 15 gånger) och dager (31
gånger). Huvuddelen av dessa fall (13 respektive 27) anger en särskild tids-
rymd, som i exemplet Jagh skrefför 3 dagar sedhan (s. 1). Av hans två kort-
formsexempel står ett, i likhet med Columbus exempel, i förbindelsen aid sin
dar (s. 160) och det andra i avskedsfrasen Valle till 10000 godh natt och dar (s.
34). Långformerna förekommer inte i liknande kontexter.

Den siste av författarna med växling är Runius. I ordspråkssamlingen finns
hans enda exempel på pluralformen dar — at vij inte kunna se vpp för go dar
(s. 28). Långformen dagar är belagd med nio exempel, varav ett i ordspråksde-
len, ett i Runius anteckningar och de resterande i romandelen. I likhet med
mönstret hos Columbus och Stålhammar betecknar långformen i första hand en

specifik tidsrymd (7 belägg av 9). Även hos Runius finner man uttrycket i alla
sina dagar (två belägg), men till skillnad från Columbus och Stålhammar an-
vänder Runius den längre formen — också av pronomina. Inte någon av förfat-
tarna har exempel på sammansättning med -dar.

4.3.2 Staden

I SAOB anges att tidigaste belägg för kortform av staden härrör från 1589.
Som alternativa skrivningar i mitt material möter vid sidan av staden och stan
endast staan.

Bland mina texter finns bara två exempel på stan (jämfört med sammanlagt
288 belägg på långformen). I Agneta Horns självbiografi förekommer den
sammandragna varianten i ett direktcitat av hennes far: och har hälsat mig på
slåtet och på stan (s. 63). Också alla 17 belägg på staden står i prepositionsfras
men inte i något fall i förbindelse med på.

Det andra belägget på kortformen är som sammansättningsled hos Colum-
bus. Han skriver staden (sex belägg) som simplex men Munchen Hufwustaa n
i Beyern (s. 3) i sin enda sammansättning.

4.3.3 Moder, fader och broder

SAOB anger som tidigaste belägg för kortform av moder 1557, för fader 1506
och för broder 1546. Både kortformen bror och far nämns också i Söderwalls
ordbok: den förstnämnda dateras till 1503 och den sistnämnda till 1506 (med
samma exempel som i SAOB). I SAOB:s artikel om fader noteras att "Den en-

staviga formen har tidigast påträffats ss. egennamn ('Herr Far i Fristadha, kir-
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keprester' 1524 ... samt ss. första led i ssgr:farlös (1506)". Också det tidigaste
belägget på mor står i förbindelse som eventuellt kan betraktas som tilltalssam-
mansättning (Morkäre). Både för broder och fader anförs exempel på förkor-
tade varianter i pluralis — brö(ö)r (1665) och fär (1629), men för kortformen
fär dock med reservationen att den påträffats en gång och då i rimställning med
ähr. Som alternativa skrivningar förekommer moder, mor, moor, moo' r, mohr,
fader, fadher, far, faar,faaar,fahr, broder, brodher, bror, broer, broor, bro.

I tre texter används konsekvent långformen moder — hos Brahe, Hiärne
och Spegel, men därutöver förekommer kortformen antingen som simplex eller
i sammansättning hos alla författare.

Den tidigaste som uppvisar växling är Peder Swart 1560. Han skriver mo-
der/modher som simplex, men i sammansättningen morsijster Fru Kirstin (s.
98) skrivs förledet kort. Samma person omtalas också som modersyster Fru
Christine (s. 10) och som modersöster Frw Christina (s. 1).

I Gyllenhielms anteckningar från 1640 finns exempel på mor i sammansätt-
ning. Som simplex använder författaren moder men i sammansättning uppträ-
der både långform och kortform: morbroder, morbror (s. 261, 367) resp. mo-
dersmål, modersyster (s. 307, 295).

Det är intressant att notera skillnaden mellan initiala och finala sammansätt-

ningsled. Generellt tycks långformer bevaras bättre i sammansättningar än i
simplex (se exv. Ståhle 1970b:69) men det tycks i första hand gälla som finalt
sammansättningsled. Den tidiga förekomsten av mor som sammansättningsled
(samma förhållande gäller för någon, se nedan) tyder på att villkoren för det
initiala ledet är annorlunda.

Hos Agneta Horn möter ett överflöd av kortformer och hennes växling mel-
lan moder och mor ter sig modern. Kortformen mor är neutral och dominerar
med 35 belägg mot 2. I texten finns också 34 belägg på/m vilket utgivaren
Gösta Holm tolkar som/[ru] m[or]. De två långa varianterna har samma refe-
rent som de korta, författarens egen mor, men de förekommer i särskilda kon-
texter — den ena i vers och den andra i lamentation: min fader och moder öf-
wergifwa [mig], män here min gudh, vptag tu migh (s. 23). Den korta formen
används inte i direkta hänvändelser till Gud.

I genitiv är frekvensskillnaden mindre mellan varianterna men distributio-
nen densamma; moders/moderz (två belägg sammanlagt) förekommer i lamen-
tation medan varianten mors (fem gånger) är reserverad för andra kontexter.

I sammansättningar finns inte någon egentlig variation eftersom kortformen
genomgående ingår i beteckningar för släkt, som morsfaster, morbror, medan
långformen endast förekommer i sammansättningarna moderlifoch moderlösa.

Columbus har få belägg, både på kort- och långformen — två moder och tre
moo'r/moor. Med den låga frekvensen i minnet kan man ändå notera att lång-
formen refererar till bibliska mödrar (Christi Fader ok moder/Tre wijse mäns
moder) och kortformen till icke-bibliska. Varken i genitiv eller i sammansätt-
ning finns något belägg.
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Stålhammar använder varianterna moder och mor på ett eget sätt — lång-
formen står i förbindelsen Fru moder (två belägg) och syftar på hans egen mor
medan andras mödrar omtalas som (fru) mohr (tre belägg). Samma skillnad
återkommer när förbindelsen sammanskrivs: Frumoder är hans egen och fru-
mor någon annans (ett belägg vardera). För övrigt använder han mor som initi-
alt led i de fåtaliga sammansättningarna (morbror och mormoder). Det sist-
nämnda exemplet belyser något skillnaden mellan initialt och finalt led — i fi-
nal ställning bevaras långformen längre än initialt.

Runius till sist har inte något exempel på långform utan han skriver mor (två
exempel). I sammansättningar däremot växlar han på ett sätt som illustrerar
ovanstående resonemang om olika ledtyper; bådq fru-moder och Frumors (ett
belägg vardera) förekommer, med samma referent, och likaså styfmoder, styf-
moders (tillsammans sex belägg) och styfmor, styfmors (tillsammans tre) syf-
tände på samma person. Det enda exemplet i förled är kort, Morsyster.

I tre texter saknas kortform av fader: hos Swart, Hiärne och Spegel. Hos
Brahe finns ett belägg som tolkats som far av utgivarna men som nog får ses
som osäkert. Kontexten är lille Jösse, som war ehn Bleckingz far (s. 33) och i
en not anger utgivarna att en tidigare utgåva läst det aktuella ordet som kar.
Med tanke på att variantenfar inte förekommer i texten i övrigt, inte heller som
förled i sammansättning (förledet skrivs i förekommande fall långt, faderbro-
der) så föredrar jag att läsa ordet som kar.

Gyllenhielm har ett exempel på kortform i sammansättning (i simplex en-
dast långform): han skriverfaarbrodher i ett belägg. Motsvarande sammansätt-
ning med långform, faderbroder, förekommer 7 gånger.

I Agneta Horns beskrivning över sin vandringstid är växlingen mellanfader
och far lik variationen av moder. Fader förekommer tre gånger, alla står i bön
(två av dem syftar på Gud och ett refererar till författarens egen far, se citat i
avsnittet om moder ovan). Kortformen far uppträder 42 gånger och av dessa
står en i liknande kontext som fader, at tu wile af tina stora barmhärtighet
wnna mig min &[iäre] här far (s. 32). Variationen kan nog tolkas så att far (lik-
som mor) är en neutral variant som kan förekomma i olika kontexter medan
fullformen ensidigt är kopplad till en högre stilnivå.

Liksom mor förkortas far ofta; i texten finns 108 exempel på någon förkort-
ningsvariant av typen h[är]/he[r]/här flår]. I genitiv och sammansättning (ge-
nomgående av typen släktbeteckningar) väljer Horn alltid den korta varianten.

Columbus har ungefär lika många faarfaaarfahr (8) som fader (5). Den i
mitt material unika skrivningen faaar förekommer hos Columbus endast en

gång och jag ser den snarast som en felskrivning. De korta och de långa former-
na är ungefär lika vanliga men det går att finna skillnader i distributionen. Man
kan läsa hans växling på det sättet att långformen används när ordet är markerat
(har en speciell betydelse eller står i en ovanlig ställning) medan kortformen är
omarkerad. Fader syftar på Gud (2), används av metriska skäl i vers (1), åskåd-
liggör Columbus respekt för sin far (min Sal. Fader, s. 10) samt syftar på en
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antik konung. I samtliga fall utom det sista är användningen unik för långfor-
men. Den antike konungen omtalas också som faaar i samma korta berättelse,
men till skillnad från långformen står den korta i anföring: min faaar har lem-
nat mig sitt rijke (s. 29). Den enda sammansättningen skrivs med kort förled,
faar-sins.

I Stålhammars brev förekommer både kort och lång form: 9 faarIfahr/far
och 5 fader/fadher. De förkortade varianterna används om verkliga fäder me-
dan 4 av 5 fullformer syftar på Gud. Det enda exemplet på långform som inte
syftar på Gud står i meningen Chlintens oblig. på 150 D:r, som dessfadher be-
tallar (s. 112), för vidare diskussion se nedan under broder. Stålhammars enda
genitivbelägg skrivs långt —faderss.

Den skillnad som fanns mellan moder (hans egen) och mor (annans) saknas
för FADER.

Variationen hos Runius är svår att tolka. Han skriver oftare fader (6 gånger)
än far (3) men båda förekommer i romandelen och alla nio syftar på samma

verkliga far, huvudpersonens. Det går inte att förklara växlingen som stilbe-
tingad eftersom kontexterna är lika och de båda varianterna en gång vardera
står i replik. På samma vis skriver Runius Herr-Fader, Herr-Faders och Herr-
far, Herr-fars som benämning på samma person. När fader ingår som förled i
sammansättning är det dock kort (i texten finns 7 exempel päfarsyster).

Kortformer av broder saknas helt i tre texter: hos Brahe, Hiärne och Spe-
gel.

I Peder Swarts krönika finns ett fåtal kortformer, bland dem några intres-
santa varianter av broder. Vid sidan av broder (2 belägg) skriver författaren
broer (2) utan någon urskiljbar kontextskillnad. Dessutom har han ett exempel
på varianten bro. I Söderwalls ordbok, supplementet, exemplifieras formen bro
med betydelsen '(kloster)broder' i ställning framför personnamn — bro pedher
(från år 1475). Swarts användning av formen ansluter sig till den som anges hos
Söderwall: Theres förman prijaren Bro Niels Andrce bekom Decanatum j
Westrårs Domkyrckie (s. 125). Broer och broder används inte i samma ställ-
ning.

Om man inte vill se skillnaden mellan broder och broer som ett utslag enbart
av den rådande ortografiska friheten så kan man läsa den senare som en mel-
lanform på vägen från broder till bror. Rimligtvis har utvecklingen gått via for-
mer med försvagad konsonant och broer skulle i så fall spegla uttalet under ett
övergångsskede. Den här typen av mellanformer skymtar dock ibland i littera-
turen — Aurivillius (1684:13) nämner varianten haer (presens singularis av
hava) och Kock (1909:69) redovisar bland former som användes av 1600-talets
skalder skrivningen Faer. I båda fallen betraktar författarna exemplen som en-

staviga. Hos Swart kan också skrivningen hoes för hos (se s. 27, hoes sigh) tala
emot att broer skulle uppfattas som en mellanform. I krönikan förekommer
även en likartad skrivning med försvagad konsonant av pluralformen i en replik
— Bröer (-sade han-) läder vss dragé rätt snart häen (s. 20) (motsvarande full-
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form saknas). Förkortade varianter av bröder exemplifieras i SAOB (se ovan)
och de dyker upp mycket sporadiskt i mitt material.

Gyllenhielm använder långform i simplex (17 belägg) men växlar form i
sammansättning. Som initialt led möter endast broder- (2 exempel) men som
finalt led förekommer vid sidan av långformen (15 belägg) också ett exempel
på -bror, morbror.

Agneta Horn skriver genomgående bror, såväl i simplex som i sammansätt-
ning. Sammansättningarna är släktbeteckningar som morbror. Hon använder
dessutom kortform i sitt enda plurala belägg — iag tuiflar om henes egna brör
någen tidh läre göra hene det (s. 81). Varianten ingår i ett citat från författarens
morfar. Även i genitiv är kortformen den enda förekommande, med två belägg
på brors.

I Columbus Mål-roo finns också enbart kortform men hans enda exempel är
värt att nämna eftersom det är ett tidigt exempel på betydelsen 'dubror'. I en
beskrivning av alla höga herrar som Stiernhielm umgås med formulerar sig Co-
lumbus mäd däm han war bror ok buss (s. 15). Columbus saknar sammansätt-
ningar och genitivformer.

I Stålhammars brev är broder rikligt belagt. Den sammandragna varianten
är helt dominerande med 92 bror och ett broor jämfört med 3 brodher. I likhet
med det enda exemplet hos Columbus använder Stålhammar kortformen i hu-
vudsak som benämning på icke-köttsliga bröder — av 93 bror syftar 38 på
verkliga bröder och 55 används som titel. I båda fallen står huvudparten av be-
läggen i förbindelse med namn. Här figurerar bror Adolph och bror Chaspar
bland en mängd andra, och att jag betraktar bror i det första fallet som 'dubror'
och i det andra som släktbenämning beror enbart på att Stålhammar hade en
bror som hette Casper och på att det av kontexten framgår att han åsyftas. Det
fåtal (fyra förekomster) som inte står i förbindelse med namn betecknar verkli-
ga bröder.

De tre exemplen på brodher har i princip samma betydelse som kortformen.
Ett står i frasen min vehn och godhe brodher Axell R.quist (s. 109) (han omtalas
inte någon gång som bror). Ett belägg syftar på någon av Stålhammars egna
bröder men har ett raljerande tonfall: Helsa och vedh tilfälle min k. brodher,
dhe lathundarne som icke skrifva migh till (s. 95). Det tredje exemplet är tänk-
värt eftersom det är parallellt med det belägg päfadher som inte syftar på Gud,
se ovan. Brodher förekommer i en likartad mening: Cornet Klintz obligation
lefvererar du till dess brodher (s. 163). Troligen är det samma person som åsyf-
tas med benämningarna Chlintens respektive Klintz.

De enstaka beläggen i genitiv och sammansättning är korta.
I Runius prosastycken möter endast tre broder i simplex, ett kort och två

långa. Genitiv saknas och i sammansättning förekommer endast kortform (alla
av typen släktbeteckningar).

Också simplexformerna betecknar verklig släkt. Två av beläggen är särskilt
intressanta eftersom de syftar på samma person och förekommer i ett sam-
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manhang. Betydelsen är med andra ord konstanthållen och man får försöka
förklara växlingen på annat sätt. I Runius anteckningar (s. 34ff.) berättas en

episod där författaren presenterar Vice pastorn i Odensala Hr. Eric Scalin, och
des broder bonden. Senare i berättelsen återkommer personerna: Prästen Hr.
Eric [...] frågar sin bror huru det wore fatt. Det är lockande att sammanföra Ru-
nius exempel med Stålhammars ovan och anta att närheten till pronomenvari-
anten dess haft samband med valet av långform. I SAOB och i Wessén 1969:
220 poängteras att genitivformen dess, syftande på person, tidigt blir främman-
de för talspråk och under 1600-1800-talen företrädesvis förekommer i kurial-
stil samt i poesi. Hos Runius förekommer dess Styfmoders och des broder (men
inte någon kort variant i motsvarande förbindelse). Skillnaden hos Stålhammar
är inte lika kategorisk — vid sidan av dess brodher och dess fadher finns dess
bror samt dess frumor. I Stålhammars brev betecknar emellertid långformen
moder genomgående författarens egen mor, tydligen oberoende av pronomen-
variant.

Sammanfattningsvis om släktorden kan noteras att förkortade varianter av
moder och broder förekommer sporadiskt redan i de tidigaste texterna. Kort-
formerna tycks här främjas i sammansättningar, särskilt när de ingår som ini-
tialt led men också som finalt (som i exemplet morbror hos Gyllenhielm). För
släktorden kan tidigt en viss betydelsenyansering urskiljas (åtminstone för mo-
der), också den i huvudsak i sammansättningar: släktbeteckningar tenderar att
skrivas med kort förled (morsfaster) och andra sammansättningar med långt
(,moderlif).

4.3.4 Övriga substantiv
De övriga substantiv som ingår i undersökningen är förklädet och huvudet.
Den förstnämnda uppvisar inte någon variation i mitt äldre nysvenska material
utan förekommer endast i två långformiga belägg, ett hos Agneta Horn och ett
hos Stålhammar. För huvudet däremot finns viss variation. Formerna huvut

och huvun kan antagligen inte sägas ha uppkommit genom att ändeisen -de har
fallit utan de utgår snarare från obestämd form singularis huvu (med d-bortfall).
Men som tidigare nämnts (se avsn. 3.1) har jag valt att ändå behandla dem i min
undersökning.

I SAOB sätts tidigaste förekomst av huvut respektive huvet till 1604 och av
huvun till 1612. Huvudet är i materialet mer frekvent än förklädet och uppvi-
sar också viss variation totalt men inte individuellt. Hos Horn och Stålham-
mar finns inte något exempel på bestämd form singularis men i övrigt skriver
alla författare utom två huvudet med lång (trestavig) form. Columbus använ-
der en tvåstavig variant både i obestämd och i bestämd form singularis. Han
skiljer dem åt genom att skriva obestämd form som hufwud (2 belägg) och be-
stämd form som hufwut/hufwudt (tillsammans 6 belägg). Skillnaden är helt
konsekvent och man får anta att ett uttal huvu respektive huvut ligger bakom
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skriftbilderna. Runius växlar (i singularis bestämd form) mellan varianten huf-
wu — som i exemplet Hwem wet om han är så galen som hufwu är ludi (s. 30)
— med 4 belägg och varianten hufwudet (5 belägg). Den förstnämnda formen
använder han inte någon gång för obestämd form utan väljer då hufwud. Mellan
variantformerna hufwu och hufwudet kan en viss stilskillnad noteras, om än
inte konsekvent: de två belägg som ingår i ordspråksdelen skrivs hufwu medan
det enda som möter i romandelen skrivs hufwudet. De återstående beläggen fö-
rekommer alla i anteckningsdelen.

I pluralis bestämd form (i obestämd form finns endast exempel på huffudh,
huffwut m.fl. liknande skrivningar) är beläggen färre — Gyllenhielm och Ru-
nius är de enda författare som använder någon form med ändeisen -en, -un.
Den enda kortformen ingår i Runius anteckningar, i en dröm som återberättas:
Defie 3 oxar worofeta och röda stodo och lutade sina hufwun ihop (s. 44). An-
teckningsdelen brukar inte utmärkas av något överflöd av kortformer men just
denna drömsekvens innehåller flera lediga former — giärdsgåhln, wed ('vid'),
sedan qwistan ('kvistade han') öfwer stora wägen. Belägget är Runius enda i
pluralis, såväl bestämd som obestämd form.

4.4 Pronomen

De pronomen som visar växling mellan kort- och långform i det äldsta mate-
rialet är eder och någon. Sådan med böjningsformer skrivs genomgående med
långform (också av Columbus vilket är värt att notera eftersom han i En
Swensk Ordeskötsel förespråkar formen sa n, se avsn. 4.2). Det sammanlagda
antalet belägg på långformen sådan (med olika stavningsvarianter) uppgår till
103.

4.4.1 Någon och något

I SAOB anges som tidigaste förekomst för kortformer av någon och något
nåån (1620) respektive nået (1569) och nå (1645). En kort variant av någon,
naan, finns belagd från 1511 enligt Söderwall. De två korta simplexvarianterna
nån och nåt är relativt välbelagda i mina yngsta texter men saknas helt i det
äldre nysvenska materialet (på långformerna finns 509 respektive 540 belägg).
Här finns alltså inte några regelrätta kortformer men i neutrum finns en del al-
ternativa former som jag redovisar nedan. I detta avsnitt har inte variantformer-
na normaliserats utan de alternativa stavningarna anges för varje författare.
Swart, Brahe, Gyllenhielm, Spegel och Stålhammar saknar kortforms-
exempel.

Hos Agneta Horn förekommer några variantformer i texten: vid sidan av

någet (70 förekomster) också mellanvarianterna någt (ett belägg) och någe (4
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exempel)3. Man kan nog anta att den senare varianten speglar hennes uttal av

pronomenet.
Varianten någe möter både i tal och relation men förekommer inte i hennes

hänvändelser till Gud. Någet har ett frekvensmässigt starkt övertag och an-
vänds i förekommande fall också i lamentationer. I den särskilda stilart som

hänvändelserna utgör väljer Horn långformen men för övrigt kan någe påträf-
fas också i religiösa och allvarliga kontexter, vilket följande citat illustrerar:
Och ther til mädh af sina [Guds] stora barmhärtighet gaf han migh min hälsa
igen, at iag någe så när kom oskadh der ifrån (s. 22).

En sammansättning finns representerad i texten, nåntin med kort förled. I de
två fallen är betydelsen snarast 'någonsin' — at iag nåntin skulefå honom (s.
56). Någontid tas upp i SAOB och Horns användning av ordet ansluter snarast
till en sådan sammansättning. Dock saknas i SAOB skrivningen med bestämd
form av efterledet (i ordboken anges andra alternativ som nåntidh och nåntij,
med tidigaste förekomst 1621). Särskriven finns hos Horn samma förbindelse
med långform och med samma betydelse: någen tidh (två belägg).

I Urban Hiärnes S.tratonice förekommer över huvud taget mycket få förkor-
tade ordformer. Till dessa fåtaliga hör ett belägg på nånsin. Övriga samman-

sättningar med någon- saknas och i simplex skrivs pronomenet alltid långt.
I Columbus Mål-roo dominerar långformen något med 24 förekomster mot

ett nå' och 7 exempel på mellanvarianten någo. Både nå' och någo ingår dess-
utom i varsin sammanskrivning — okfrågade om han hade nå' -meer att befäl-
la (s. 32) samt Han toog brödet ok någo-wijn (s. 35). Det enda korta belägget
som simplex står i en återgivning av en bonddrängs tankar och kan möjligen
ses som en stilmarkör: tänkte han at dåd war na trållskap där-inne (s. 70). De
två andra varianterna, något och någo, verkar inte skilja sig stilmässigt. Det går
inte att finna någon skillnad i variantfördelning mellan historiska och samtida
berättelser.

Två sammansättningar förekommer, någondera med ett belägg och nånsin/
nonsin med genomgående kort förled (3 belägg).

Hos Runius uppträder kortformen endast i sammansättning. Han skriver
både någonsin och nånsin men den senare dominerar med 18 belägg mot 3.
Alla förekommer i romandelen och förefaller inte ha skilda stilvärden. Ordet

står en gång i brev och då väljer Runius varianten nånsin.
Sammanfattningsvis menar jag att man kan tolka beläggen på nånsin (och

kanske också beläggen på nåntin hos Horn) så att förledet inte uppfattades som
kortform av någon. Ett argument för detta är att enda förekomsten av någonsin
hos Hiärne har formen nånsin, trots att han i övrigt har mycket få förkortade
varianter. I simplex möter inte kortformen förrän i Argus, och ännu där har den

3 I dagboken finns ett belägg på någ i meningen at hon nu har någ råt om migh (s. 80). Utgivaren
Gösta Holm läser råt om som 'rått över' (s. 125) och för att då få en rimlig betydelse väljer jag att
läsa någ som 'nog'. Skrivningen någh för 'nog' är också belagd i SAOB från 1585.
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en starkt lågspråklig prägel. En inventering av det totala beståndet av någonsin
i de äldre nysvenska texterna i mitt material visar en övervikt för den samman-

dragna varianten: 22 nånsinlnonsin (+ eventuellt två nåntin) och endast 9 nå-
gonsin (varav 8 hos Stålhammar och Runius).

4.4.2 Eder

SAOB daterar de första kortformerna av eder och edert till sista hälften av

1500-talet, i familjebrev. I texterna av Swart, Brahe, Gyllenhielm, Hiärne
och Spegel skrivs i förekommande fall eder med böjningsformer (pluralformen
edra-era har dock inte behandlats) långt. Den första text där förkortade varian-
ter uppträder är Agneta Horns levnadsbeskrivning, men hon växlar å andra si-
dan inte heller eftersom hon helt undviker långformer. De stavningsvarianter
som förekommer är eder, edher, ehr; edert, edherf, ehrt.

I Columbus Mål-roo möter man både korta och långa varianter. Er domine-
rar över eder med 25 belägg mot 9, och likaså dominerar de fåtaliga neutrala
beläggen av ert (med 2 mot 1). Det är svårt att i texten se någon orsak till väx-
lingen. Pronomenet kan ju uttrycka ägande- eller objektsrelation, men det finns
ingen skillnad mellan kategorierna vad gäller fördelningen på kort- och lång-
former. Däremot finns en liten skillnad vid utrum mellan de kontexter där

handlingen rör sig i samtid och de där händelser utspelar sig i historisk tid. I
historisk tid väljer Columbus något oftare långform, i 3 fall av 9, än när han be-
skriver sin samtid där 4 belägg av 23 skrivs eder. Två av beläggen förekommer
i en välsignelse i en predikan och de är båda långa. Mål-roo är den enda text
där kortform av eders uppträder: Ehrs-Hög-Grefl. Excellentz (s. 15f.). Colum-
bus saknar motsvarande långform.

I Stålhammars brev brukas eder flitigt. Ofta står ordet i snarast ritualiserade
välgångsönskningar — Gudh velsingne Edher alla bådhe till lifoch siel (s. 57).
Långformen dominerar med 94 mot 9. Den stora skillnaden i frekvens antyder
att varianterna är stilmässigt olika och sådana tendenser finns men de är svaga.
En stor del av beläggen står i religiösa kontexter och i dessa är långformen nå-
got vanligare, 93,8 %, än i andra kontexter, 81,8 %. Men i stort sett verkar va-
rianterna kunna blandas fritt vilket följande citat illustrerar:

Himmelenss Gudh regere och bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel och
låtte sine hellige änglar vahra medh Ehr samptl. uthj alt Ehrt godha förhafvandh
och lätte migh en gångh få lefva och se Edher (s. 96).

De få neutrala varianterna verkar stilmässigt utbytbara, två edert (ett i religiös
och ett i icke-religiös kontext) och ett ert (i religiös kontext).

Också Runius växlar men till skillnad från hos Stålhammar dominerar kort-

formen med 25 mot 4 eder. Ett av beläggen på eder är i förbindelsen Eder Ex-
cellence och skulle väl som kortform snarast motsvaras av Ers. För övrigt kan
sägas att alla förekomster hör hemma i romandelen och är stilmässigt ganska
lika. I neutrum möter endast två belägg — ett långt och ett kort.
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4.5 Räkneord

Räkneorden hundrade och tusende hör till de ord i min undersökning som

språkhistoriskt egentligen inte täcks av kriterierna. Kortformerna hundra och
tusen har inte sitt ursprung i hundrade och tusende utan får snarast ses som upp-
komna ur hundrad och tusend med d-bortfall (se exv. Wessén 1969:88, 89).
SAOB förklarar varianten hundrade som uppkommen ur genitiv pluralis och
på samma vis förklaras varianten med -a, -e av tusende i Söderwalls ordbok.
Jag har ändå valt att behandla variantformerna i min undersökning (se avsn.

3.1) och redovisar nedan de olika former av räkneorden som är representerade
hos de äldre nysvenska författarna. Det äldsta belägget i SAOB på hundra som

grundtal är från 1627 och det äldsta i SAOS på tusen är från 1523. Alternativa
stavningsvarianter anges under respektive författare. Horn och Hiärne saknar
de två räkneorden helt.

Swart skriver hundrade (3 belägg) eller hundradt (ett exempel) i simplex. I
sin enda sammansättning väljer han hundretdubbelt. För tusende förekommer
skrivningarna tusend i 3 fall och tusende i 2.

Hos Brahe saknas hundrade helt och tusende skrivs tusend (3 belägg) eller
med ett exempel tusentt.

Carl Carlsson Gyllenhielm skriver både hundrade och hundra (7 respekti-
ve 8 belägg). I sin enda sammansättning väljer han kort efterled — tuhundra
(två exempel).

Kontexterna för kort- och långformen är likartade, det är måttsangivelser av

typen tu eller trij hundra ryttare (s. 364). Det finns en viss skillnad mellan
formanvändningen som kan nämnas mer som en kuriositet. Vid hundratal som
betecknar fler än fyra väljer Gyllenhielm långformen (fem, sex, siu och nijo
hundrade) och för tu, trij ochfyra väljer han hundra. Ett samt det mer obestäm-
da några kan följas av båda varianterna. För tusende använder Gyllenhielm
konsekvent varianten tusend/tusendh både som simplex (13 belägg) och i den
enda sammansättningen, trettijotusend.

Också hos Columbus finns variation. Han skriver hundrade antingen som
hundrad (ett belägg) eller hundra (två belägg) utan någon påfallande stilskill-
nad.

Vid skrivningen av tusende som simplex utnyttjar Columbus de tre möjlig-
heter som finns — tusende, tusend och tusen en gång vardera. Som samman-

sättningsled väljer han -tusend (ettusend, ett belägg; tretusend, två belägg).
Han verkar ha reserverat mellanvarianterna hundrad och tusend för penning-
summor, de står alla (även sammansättningarna) som bestämning till Cronor
eller Rixdaler, vilket inte någon av de andra varianterna gör.

Spegel skriver konsekvent hundrade (2 belägg) men varierar mellan tusan
(någre tusan swenske, s. 54) och tusand (några tusand ryttare, s. 118).

Stålhammar använder endast de långa varianterna i sina brev: i simplex
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hundrade/hundradhe (2 exempel) samt i sammansättningarna tvåhundrade och
tusendefalt, med ett belägg vardera.

I Runius prosastycken möter endast formen hundrade (3 belägg) men han
skriver tusende omväxlande som tusend (6 belägg) och som tusende (3 be-
lägg). I den enda sammansättningen väljer han mellanvarianten, tusendfalt.

Variationen av räkneorden hundrade och tusende kan vid denna tid inte sä-

gas ha fallit in i samma mönster som mer regelrätta lång-kortformspar. De
långa varianterna med -de i ändeisen är ungefär lika vanliga under hela perio-
den och likaså är förekomsten av former utan -de ungefär konstant. Inte hos nå-
gon av författarna går det att urskilja någon uppenbar stilskillnad mellan vari-
anterna.

4.6 Adverb m.m.

Ett adverb som bittida varierar inte i detta material. I den mån ordet förekom-
mer skrivs det bittida eller bittid (sammanlagt 16 belägg).

4.6.1 Sedan

Kortformen sen, som är relativt frekvent i nutida texter, förekommer mycket
sporadiskt i de äldre nysvenska texterna (samtidigt som långformen är mycket
vanlig, med 758 exempel). Det tidigaste belägget som anges i SAOB på kort-
form (sän) är från 1620. Alternativa stavningar som förekommer här är sedan,
sedhan', seen, sehn.

Den förste författare som växlar är Columbus. Han använder fullformen i
27 fall och kortformen seen i 5 fall. Mellan formerna kan noteras en viss gram-
matisk skillnad. Sedan kan representera skilda ordklasser och just i Columbus-
texten finns exempel på sedan som adverb och konjunktion. De 5 kortformerna
har alla adverbiell funktion medan långformerna i 14 fall av 27 är adverb och i
övriga fall fungerar som konjunktioner.

Den andre författaren som växlar är Stålhammar. Långformen dominerar
dock mycket kraftigt (97 belägg) och den enda kortformen står som preposition
i en också i övrigt ledig kontext: iagh har intet talt medh honom sehn uthj Bräs-
lo (s. 107). Även långformen kan fungera som preposition men gör det endast
i 6 fall av 97.

Även Runius har ett fåtal exempel på kortformen. Sehn förekommer med 3
exempel vid sidan av 45 belägg på sedan. Två av kortformerna står i anteck-
ningsdelen och en ingår i brevkonceptet. I likhet med fördelningen hos Colum-
bus (och med stark reservation för de låga frekvenserna) är kortformen vanli-
gast som adverb. Av 18 adverb är 2 korta och av 29 konjunktioner är 1 kort.
Sedan som preposition saknas helt.
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4.6.2 Redan

Variantformerna redan-ren har inte samma bakgrund som de till synes struk-
turelit lika sedan-sen. Den fornsvenska formen var redho, redha och enligt
SAOB är "formen redan sannol. ombildning av reda under inflytande av andra
adv. på -an, t.ex. sedan, medan". Det tidigaste belägget på ren som anges i
ordboken är från 1683.1 mina äldre texter används i förekommande fall enbart

formen reda (sammanlagt 40 belägg hos Horn, Columbus och Spegel) eller re-
dan (42 belägg hos Hiärne, Stålhammar och Runius).

4.6.3 Neder

De tre varianterna av neder som möter i svenska har inte något enkelt förhål-
lande till varandra. För mitt syfte, att studera kortformers gradvisa insteg i
skriftspråk, borde jag egentligen nöja mig med att behandla neder och ner ef-
tersom bara de kan ses som varianter av samma grundform. Förhållandet mel-
lan neder och ned är mer komplicerat och det går inte att betrakta ned som ana-
logt med övriga kortformer i mitt material. Dessutom hamnar förkortningen
morfologiskt utanför mina kriteriegränser (stavelsen er skulle räknas som bort-
fallen). Trots detta väljer jag att åtminstone översiktligt också beröra varianten
ned. Följande alternativa stavningar finns representerade: neder, nedher, nider,
ned, nedh, nid, nidh ; ner, neer, nehr.

En ytterligare komplikation är att i de äldre nysvenska texterna i synnerhet
neder, men också ned och ner, används som befintlighetsadverb, dvs. motsva-
rande nutida nere. Att kortformerna kan markera befintlighet noteras också av
Wessén (1969:157): "De tvåstaviga befintlighetsadverben nere [...], uppe, ute,
inne, framme har i trycksvag ställning framför ett prepositionsuttryck försvå-
gats till ner, upp, ut, in, fram". Sett över hela mitt material är det först med
Strindberg som bruket stabiliseras i nutida mönster. Dock kan vi ju också i da-
gens svenska markera en befintlighetsbetydelse med ner i vissa förbindelser —

hon väntade längst ner.
Utan att alltför mycket gå in på detaljer redovisar jag i det följande fördel-

ningen på de tre variantformerna i olika texter. Jag har skilt mellan befintlig-
hetsinnebörd och riktningsinnebörd och drar därför i somliga fall också in va-
rianten nere (nedre, nidre). Gyllenhielm är den ende författare som konse-
kvent använder långform.

Den tidigaste förekomsten av den "genuina" kortformen ner daterar SAOB
till 1585.

Peder Swart varierar mellan neder med 11 belägg och ned med 35 belägg.
De dominerande korta varianterna har alla riktningsinnebörd medan ett av

långformsbeläggen möjligen skulle kunna tolkas som befintlighetsadverb:
helsandes honom med skoffuesteen neder i skeppen (s. 56). Swart skriver i två
fall nedre för att uttrycka befintlighet. Som förled i sammansättning är neder
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vanligast. Av åtta olika sammansättningar (med tillsammans 15 belägg) har en-
dast en kort förled: nidhugga (motsvarande bildning med långform saknas).

Per Brahe använder sig av alla tre varianterna — neder (17), ned (10) samt
ner (3). De korta varianterna har enbart riktningsbetydelse medan två av lång-
formerna måste läsas som befintlighetsadverb:/örra<7e//ge prester bode neder
i Wexiöö (s. 44) och thet var allastedis frusset åffuan wpå och neder wnder war

ofrussitt (s. 43). Han använder också nidre som befintlighetsadverb (3 exem-

pel). Mellan skrivningen ner och de två övriga verkar inte finnas någon olikhet
i funktion eller kontext. I sammansättningar väljer Brahe genomgående lång-
form.

I de flesta texter är det svårt att se någon klar stilskillnad mellan lång- och
kortformen, men ett undantag är Agneta Horn. Neder kan här uppfattas som
en mer högspråklig form, knuten till särskilda kontexter, medan kortformen ner
är mer frekvent och förefaller vara omärkt. Av de tre exemplen på neder före-
kommer ett i retorisk klagan — så har hon åter släpt migh så diupt neder igen
(referenten till hon är författarens tunga lyka och svåra värd), s. 19. Ett exem-
pel finner man i samband med moderns död och det sista ingår i en order som
hennes man får — Och 1651 fik han årder til at resa neder til wästergiötlandh
(s. 111). Ner förekommer i första hand i konkret relation, som i exemplet Och
iag kröp så diupt ner vti gräset (s. 48). Kortformen ner kan, till skillnad från
ned i tidigare texter, också uttrycka befintlighet: Och mädan wi wore der ner
(s. 108). I ett fall av 11 uttrycker ner befintlighet, i övrigt används nere som be-
fintlighetsmarkör.

Distributionen av kort respektive långt sammansättningsled är i linje med
variationen som simplex. Det enda exemplet på neder i förledet står i en be-
skrivning av Agneta Horns farbrors död — Och blef sedan min s[alig] f[ar]-
b[ror] dödh nederfördh til strålsundh (s. 14), medan det enda exemplet på ner
i förledet står i en konkret sammansättning — thet war alt wäl bestält och ner-
brunit (s. 48).

Också hos Hiärne möter den egentliga kortformen ner. Han utnyttjar alla tre
varianterna neder (3), ned (2) samt ner (2). Några skilda stilnivåer är svåra att
upptäcka i hans roman Stratonice, och de tre varianterna av neder förefaller lik-
värdiga (de uttrycker alla riktning). Som sammansättningsled väljer Hiärne ne-
der och ned en gång vardera. Möjligen kan man tolka det förra som abstrakt
och som mer högstämt — mz moln betecht nedergick [solen], s. 47 — och det
senare som mer konkret och prosaiskt — Aristobulus måste nedhleggia alla
sina koort (s. 56).

I Columbus Mål-roo liksom hos Agneta Horn är ner den mest frekventa for-
men. Till skillnad från Horn använder Columbus alla tre möjligheterna — ne-
der (2), ned (2) och ner (7). Alla förekomster har riktningsinnebörd.

Av de tillsammans 11 beläggen står ett i en historisk berättelse och där väljer
Columbus varianten neder. Tre av beläggen förekommer i replik och de skrivs
ner. De fåtaliga sammansättningarna skrivs med långt förled. Förutom den som
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det verkar tidigt lexikaliserade förbindelsen nederlagh finns exempel på neder-
for och nederligger.

I Spegels Dagbok noterar man det omvända förhållandet jämfört med Co-
lumbus; Spegel skriver genomgående neder i simplex men har variation i sam-

mansättningar. Utöver de fyra exemplen på nederlag skriver han nederhugne
(4), nederskuttet (1) samt, i sitt enda kortformsexempel, nedkastade. I hans an-

vändning av neder respektive ned som förled går det inte att urskilja någon
skillnad mellan konkreta och mer abstrakta sammansättningar.

Inte heller i Stålhammars brev förekommer den egentliga kortformen men
man kan här urskilja en viss stilskillnad mellan varianterna neder och ned. Ned
(2) förefaller mer neutralt medan neder (3) verkar knutet till en högre stilnivå.
Två av långformerna står i fraser som [att jag] icke skall grafva mitt pundh
nedher, så lenge Gudh unner migh lefva (s. 106). Den tredje står visserligen
inte i någon känslosam kontext men den uttrycker befintlighet — som fick sitt
pastorat nedher vedh Vestervick (s. 156) — vilket inte något kortformsbelägg
gör. Man kan notera att Stålhammar inte har någon alternativ befintlighets-
variant, nere eller liknande saknas.

I breven förekommer fyra sammansättningar, nedhergiort, nedherlagt,
nedhsatt och nedhsatte. Den enda skillnad som kan iakttas är att de förra till
skillnad från de senare har innebörden 'besegra, slå ihjäl'.

Inte heller Runius använder r-varianten utan växlar mellan ned (6) och ne-
der (5). Det är svårt att se någon grund för växlingen. Hans användning ger sna-
rast intryck av att neder är den mindre formella varianten jämfört med ned.
Kortformen förekommer både i romandelen och i anteckningarna medan skriv-
ningen neder är begränsad till anteckningsdelen.

I likhet med förhållandena hos Stålhammar finns inte någon särskild befint-
lighetsform som nere eller liknande, men till skillnad från honom väljer Runius
ned när han ska markera befintlighet (2 av 6 belägg markerar befintlighet).

De enda sammansättningar man möter i texten är nederlag och nedgången
(solen).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det endast är en författare, Gyllen-
hielm, som genomgående har långform av neder. Som en motpol kan man se
Columbus och Horn eftersom den mest frekventa varianten i deras texter är den
"äkta" kortformen ner. Varianten ner saknas hos flera författare (Swart, Gyl-
lenhielm, Spegel, Stålhammar och Runius). Trots att nästan alla författare har
någon form av variation är det hos de flesta svårt att se något mönster i växling-
en. Undantag är Horn, Stålhammar och i viss mån Columbus. Hos de två först-
nämnda kan man lägga märke till att långformen är knuten till mer känslosam-
ma och retoriska partier (eller används för att uttrycka befintlighet, som hos
Stålhammar). Columbus väljer i repliker formen neer medan han i övriga kon-
texter växlar mellan alla tre möjligheterna.

När det gäller dimensionen riktning-befintlighet är det tydligt att alla tre va-
rianterna neder, ned, ner kan användas för att uttrycka befintlighet. Mitt resul-
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tat skulle kunna tyda på att det inte tidigare fanns någon skarp gräns mellan
riktningsadverbet och befintlighetsadverbet, i nutida svenska ner och nere

(gränsen är ju inte heller idag helt fastlagd). Det är värt att notera att ett särskilt
adverb för befintlighet saknas så sent som i de två 1700-talstexterna (Stålham-
mar och Runius). Det är också tydligt att författarna i förekommande fall väljer
endast en av ovanstående varianter för att beteckna befintlighet, eventuellt vid
sidan av en variant på e.

Sammansättningar med neder som förled är inte jämförbara med samman-

sättningar med moder/fader/broder respektive någon eftersom de senare ut-
märker sig genom att kortformen är vanligare än när ordet uppträder som sim-
plex. För neder gäller att kortformen är betydligt vanligare som simplex.

4.7 Verb

4.7.1 Hjälpverb
4.7.1.1 Bliva

I SAOB redovisas tidigaste belägg för kortform: i infinitiv från 1621, i presens

singularis från 1579. Antal förekomster och andelen långformer hos författarna
i mitt äldre nysvenska material framgår av tabell 4.1, där beläggen är fördelade
på infinitiver (blifwa-bli), presens pluralis (som i infinitiv) och presens singu-
laris (blifwer-blir). Belägg på kort supinumform saknas.

Tabell 4.1. Antal förekomster och andel långformer av bliva hos författare i
det äldre nysvenska materialet. Beläggen uppdelade på infinitiv,
presens pluralis och presens singularis

Infinitiv Pres. plur, Pres. sing.
Antal % LF Antal % LF Antal % LF

Swart 66 100,0 6 100,0 9 100,0
Brahe 31 100,0 6 100,0 1 100,0
Gyllenhielm 75 100,0 3 100,0 7 100,0
Horn 84 45,2 3 33,3 21 4,8
Hiärne 6 100,0 1 100,0 2 50,0
Columbus 23 8,7 4 0,0 10 0,0
Spegel 14 100,0 0 - 1 100,0
Stålhammar 69 69,6 12 91,7 87 92,0
Runius 42 23,8 3 66,7 5 0,0

Genomsnitt 46 71,9 4 74,0 16 60,8

Peder Swart och Per Brahe skriver endast långform, likaså Carl Carlsson
Gyllenhielm och Haqvin Spegel. Alternativa skrivningar i mitt material är
blifva, bliffva, blifwa, blijfwa\ bli, blij, ble\ bliffver, blifwer, blir, blijr.

Hos Agneta Horn däremot finns relativt stor variation. Fördelningen i infi-
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nitiv är jämn med 38 långformer (45,2 %) jämfört med 46 kortformer. I hennes
text förekommer rikligt med insprängda repliker som är tydligt avskilda från
relationen, men de olika diskurstyperna skiljer sig inte åt vad gäller fördelning-
en på lång- och kortformer.

Däremot skiljer sig bliva som hjälpverb från bliva som huvudverb så att
kortformen gynnas av hjälpverbsfunktion. Som hjälpverb är ett belägg av 7
långt (14,3 %) medan som huvudverb 38 av 77 är långa (50,0 %). Denna för-
delning är den väntade, åtminstone om man tänker sig att formfördelningen av-
speglar betoningsförhållanden i det talade språket. Kategorin hjälpverb inne-
håller endast fall där bliva visserligen inte måste vara obetonat men troligtvis
är det, som i exemplet at iag och skule bli smita af sama siukdom (s. 49) och
det borde främja en förkortad verbform. I kategorin huvudverb ingår en del för-
bindelser där bliva antagligen är obetonat (at iag skule bli kuar, s. 95) men ock-
så vissa förbindelser där bliva måste läsas betonat — at iag skule bli hos hene
(s. 25). Agneta Horn använder rätt flitigt bliva i betydelsen 'förbliva' och där
är det svårt att tänka sig att verbet står obetonat.

I presens pluralis är beläggen mycket fåtaliga, endast tre, varav ett är långt
(huvudverb) och två korta (ett huvud- och ett hjälpverb). Alla tre står i repliker.
Intressant nog står ett bli och ett blifwa i samma replik av Agneta Horn själv —

Kiäre moster, di wärstafölan bli di bästa hästara. Och beda i gudh, min k[iäre]
moster, at edra dötrar inte blifwa wäre, än ... (s. 42f.). Efter den första vardag-
liga och talesättsliknande meningen byter Horn "kod" och överger talspråklig-
heten till förmån för en högre stil (edra är en formell variant, för övrigt skriver
hon genomgående er, ert, era).

I presens singularis möter endast en långform. Kortformen blir är mer fre-
kvent med 20 belägg. Blir står i första hand i dialog (18 förekomster). Det är
anmärkningsvärt att det enda blifwer också förekommer i dialog och dessutom
i en mycket vardaglig replik: När thet blifwerfålk af tig, titt slöke, så blir mina
gamla skor nyia (s. 42). Det vardagliga förstärks av att det korta blir har pluralt
subjekt (det enda exemplet på inkongruent blir). Kortformen blir förefaller att
vara en neutral form för Horn medan blifwer är en variant som hon tar till när
hon vill markera något särskilt, som kan vara religiöst ämne men också något
raljant och spefullt som här.

I Urban Hiärnes Stratonice skrivs infinitiv och presens pluralis av bliva all-
tid med långform, och det enda korta exemplet finner man i presens singularis.
Skillnaden mellan blijr och bliffver (också endast ett exempel) kan möjligen ses
som en skillnad mellan hjälpverbsfunktion och annan: blijr hoon dåförst rätte-
ligen gripin och fastagen (s. 14) jämfört med: Men iu mindre förhoppning han
hade, iu mera älskte han, tvert emoot alla andra älskare, som sigh medhför-
hopning altijdh bespijsa, och då den bliffver all, återvender ock kärleken tillij-
ka (s. 9). Eftersom avsikten med att skilja hjälpverbsfunktion från huvudverbs-
funktion är ett försök att spegla betoningsförhållanden i tal är dock detta fall
tveksamt. Konstruktionen bliffver all (där verbet är huvudverb) får nog antas
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ha huvudtryck på partikeln. I stället kan man tänka sig mer innehållsliga skäl
till växlingen — kortformen har en mer konkret innebörd medan långformen
ingår i en abstrakt och dessutom allvarligare formulering.

Hos Samuel Columbus finns som väntat variation men kortformen domine-
rar starkt. I presens, både singularis och pluralis, är kortformen allenarådande,
men i infinitiv växlar formerna — två långformer jämfört med 21 kortformer.
De två långformerna har båda hjälpverbsfunktion (i likhet med sju korta infini-
tivbelägg). Av de två långformerna är en lättförklarad eftersom den står i vers
där antalet stavelser antagligen har avgjort formvalet. För den andra är det svårt
att se något särskilt i kontexten som framkallat formen, tidsplanet är samtid och
det är inte något högtidligt ämne som avhandlas — män achtade sig en annan

gång at blifwa på samma maner lurade (s. 62).
Jon Stålhammar använder både lång- och kortform i sina brev men med

stark dominans för långformen. Stålhammar är en van skribent och ganska kon-
servativ i sitt formval. Av totalt 69 infinitivbelägg är 48 långa (69,6 %) och 21
korta. Till de korta har jag räknat in en form med enklitiskt pronomen ähr bäst
lätta blit (s. 111). I pluralis är övervikten för den långa varianten än större —

av 12 bliva är 11 långa (91,7 %). I tabell 4.2 visas hur fördelningen ser ut om
man skiljer huvudverb från hjälpverb.

Tabell 4.2. Procentandel långformer av bliva i infinitiv och presens pluralis
hos Stålhammar, uppdelat på hjälpverb och huvudverb

Infinitiv Pres. plur. Totalt

Hjälpverb 80,0 100,0 85,7
Huvudverb 68,0 87,5 70,1

Totalt 69,6 91,7 72,8

Det är tydligt att den eventuella skillnad i betoning som kan tänkas mellan hu-
vudverb och hjälpverb inte inverkar på formvalet (då skulle långformerna ha
varit färre bland hjälpverben). Som exempel kan nämnas att i kategorin huvud-
verb i infinitiv ingår fyra förbindelser med låtta/lätta av typen Bedh dem låtta
blij Per Sifredhsson (s. 107), där bliva måste läsas betonat. Alla skrivs korta
(förbindelsen låta bli kanske kan betraktas som lexikaliserad redan under den-
na tid). Person- och tempusböjningen har ett större förklaringsvärde eftersom
det visar sig att andelen långformer genomgående är större i pluralis.

När det gäller hjälpverben bliva och hava kan man i mina 1600- och
1700-talstexter och särskilt hos Stålhammar notera en syntaktisk konstruktion
som verkar ha betydelse för valet av kort- eller långform. Långformen främjas
av att det styrda verbet föregår det styrande. I huvudsak gäller detta för hava
men det finns ett fåtal exempel just hos Stålhammar också på bliva, i infinitiv
och presens singularis. Det enda fallet med infinitiv i omvänd verbordning
skrivs med långform: och skall honom betalt blifva om iagh lef:r (s. 65).



51

I presens singularis är dominansen för långformen lika stor som i presens
pluralis, av 87 bliver är 80 långa (92 %). Presens singularis brukar vara den ka-
tegori som går i spetsen för kortformsintåget och det är ovanligt att finna fler
långformer i den kategorin än i infinitiv som hos Stålhammar. Majoriteten be-
lägg (77 stycken) skrivs blif:r och det kan möjligen tolkas som en mellanvari-
ant på vägen mellan kort- och långform fast jag här räknat dem som långa.

Liksom i infinitiv/pluraliskategorin är dominansen för långformen också i
singularis störst bland hjälpverben — av 24 hjälpverb är 23 långa (96 %) och
som huvudverb är 57 långa (90 %). Det är svårt att utläsa några stilskillnader
och kortformen kan förekomma i relativt högtidliga kontexter: Lättse; fruchta
Gudh, hålla Ehr hraf, så blir vehl något af{s. 69).

Även i presens singularis uppträder omvänd verbordning — av 80 bliver är
tre finalt ställda som i exemplet att dett betalt blif:r (s. 183). Det finns inte nå-
got motsvarande exempel med kortform.

I breven finns en sammansättning med bliva,,förblif:r (44 belägg), förblifver
(ett belägg) och förblifva (ett belägg).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Stålhammars användning av bli-
va domineras av långformer. Han ger intryck av att vara en driven skribent som
en gång har lärt sig vissa skrivformer och dem håller han fast vid (utan att vara
helt konsekvent dock). Han skiljer sig kraftigt från exempelvis Columbus vars

skriftspråk kan förefalla relativt regellöst.
Johan Runius skriver mestadels kortformer av bliva. I infinitiv är bli van-

ligast med 32 förekomster jämfört med 10 för långformen. Liksom hos Stål-
hammar är långformen relativt sett vanligare i pluralis, av de tre beläggen är två
långa och ett kort. Om man tänker sig att kongruensen är upphävd i tal är det
rimligt att skrivningen de bli undviks när man i tal säger de blir. Hellre väljs då
den ursprungliga långformen.

I likhet med bruket hos Columbus och Stålhammar föredrar Runius långfor-
men i hjälpverbsställning, som hjälpverb i infinitiv är 4 långa (31 %) och som
huvudverb är 6 långa (21 %). I pluralis är det enda hjälpverbsbelägget långt.

Distributionen av kort- och långformer skiljer sig en del över de olika text-
partierna hos Runius. Allra flest långformer möter i anteckningarna, av 6 bliva
är 5 långa (83,3 %) medan det i romandelen är en omvänd relation mellan va-
rianterna med 7 långformer (18,9 %) av 37 belägg. I brevkonceptet samt i ord-
språksdelen förekommer ett bli i vardera. Det är något förvånande att anteck-
ningarna domineras av långformer eftersom man kunde ha väntat sig en mer le-
dig stil där än i romandelen.

Runius har inte i något fall den omvända verbordningen men han har ett an-
nat exempel på en syntaktisk konstruktion där predikativ föregår det styrande
verbet — och effter honom skall ingen konung mer blifwa (s. 46). I final ställ-
ning väljer författaren här långform. I presens singularis skriver Runius endast
blir.

För en kort sammanfattning av bliva se under hava nedan.
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4.7.1.2 Hava

ISAOB dateras tidigaste förekomst av kortform till 1529, både för infinitiv och
presens singularis. För en sammandragen variant i 2:a person pluralis, ha(a)n,
han, anges årtalet 1621. Den förkortade formen har, presens singularis, upptas
också i Söderwalls ordbok, från år 1503. I tabell 4.3 ges en översikt av varia-
tionen i det äldsta materialet. Beläggen i infinitiv, presens pluralis och presens

singularis redovisas var för sig.

Tabell 4.3. Antal förekomster och andel långformer av hava hos författare i
det äldre nysvenska materialet. Beläggen uppdelade på infinitiv,
presens pluralis och presens singularis

Infinitiv Pres. plur. Pres. sing.
Antal % LF Antal % LF Antal % LF

Swart 74 100,0 29 100,0 41 100,0
Brahe 45 100,0 9 100,0 6 100,0
Gyllenhielm 80 100,0 44 100,0 120 100,0
Horn 57 96,5 26 100,0 473 3,2
Hiärne 17 100,0 1 100,0 5 0,0
Columbus 34 26,5 19 15,8 72 1,4
Spegel 38 100,0 56 100,0 75 98,7
Stålhammar 88 26,1 67 40,3 440 7,0
Runius 64 68,8 33 45,5 48 8,3

Genomsnitt 55 79,8 32 78,0 142 46,5

Peder Swart, Per Brahe och Carl Carlsson Gyllenhielm skriver konsekvent
långform av hava, i alla böjningsformer. Alternativa skrivningar hos författare
som växlar är: hafva, hafve, haffva, hafwa, hafwe; ha, ha', haa, haahafver,
hafwer, har, ha'r, hahr, haar, haa'r.

Agneta Horn har växling, med långformsdominans i infinitiv och kort-
formsdominans i presens singularis. Presens pluralis skrivs genomgående med
långform. Skillnaden mellan hjälpverbs- och huvudverbsfunktion är inte stor:
av 6 hjälpverb i infinitiv är 5 långa (83,3 %) och ett kort och för huvudverb är
motsvarande siffror 50 långformer (98 %) och en kortform. De två beläggen på
ha förekommer båda i ledig kontext, det ena i en replik: hwem hon wil ha (s.
58) och det andra i livligt berättad relation: Och war den dagen en sådan gräs-
lig kiöldh, at wi inte wiste rätare, än wi sku hafrusi i hiäl (s. 99).

I presens singularis är skillnaderna mellan huvudverb och hjälpverb ännu
mindre men de pekar i samma riktning. Av 440 hjälpverb i singularis är 13
långa (3 %) och av 33 singulara huvudverb är 2 långa (6,1 %). I allmänhet är
verbformen hos Horn kongruent med subjektet men det finns några undantag
— av 458 har står 7 i förbindelse med pluralt subjekt.

Det går att utläsa en stilskillnad mellan hafwer/hafver och har eftersom lång-
formen i första hand används vid hänvändelser till Gud. Av 13 exempel på
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långform uppträder två i en psalm, 10 används när Gud apostroferas och ett står
i ett försvarstal av Agneta Horn inför hennes moster: Och hafwer moster gåt
wedh til at säya (s. 43) ('Det är lätt för moster att säga', utg. kommentar s. 120).
Den korta varianten, som kraftigt dominerar med 458 belägg, förefaller gång-
bar på olika stilnivåer, också i förbindelse med Gud: at gudh har täktz til at läga
mig thetpå (s. 70).

Bruket av hava hos Horn bjuder på en komplikation. Där vi idag skulle skri-
va hade + supinum, dvs. i pluskvamperfektum, alternerar hon mellan hade, haf-
wa och har + supinum. Intressant nog undviker hon kortformen ha. Den är ju
sällsynt (två belägg) och har möjligen en alltför talspråklig klang för Horn.
Rimligtvis bör hennes användning i skrift av hafwa och har i stället för hade
tydas som att hon kunde uttala alla tre varianterna som ha. Kent Larsson (1988:
56) nämner problemet i sin undersökning av verbkongruens: "Formen ha är li-
kaså problematisk: den kan ha sitt ursprung i har men också representera såväl
pluralvarianten som preteritum." Agneta Horn kan sägas ha gått ytterligare ett
steg eftersom hon undviker ha och korrigerar till i första hand har men också
till hafwa och hade. Hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att hon ibland valt
formen hafwer men något sådant exempel finns inte (kanske beroende på att
den singulara långformen för Horn tillhörde ett särskilt stilläge).

Förkortningen av hadhe till ha är helt ljudlagsenlig i likhet med förkortning-
arna av lade och sade. Vad som skiljer hava från de senare är med Wesséns ord
(1969:244) att: "presens och imperfekt sammanfallit {han ha' kommit)". Wes-
sén förklarar i nästa mening också uppkomsten av vårt uttal av hade med kort
a — "Detta är väl anledningen till att det 'ljudlagsenliga' imperf. ha har blivit
ersatt av ett efter 3. konjugationen (typen tro trodde) nybildat hadde (skrivet
hade)". Av Agneta Horns skrivningar att döma får man förmoda att hon har ut-
talat preteritum av hava med långt a.

Bengt Nordberg har behandlat frågan i en artikel 1980 där han också har Ag-
neta Horns levnadsbeskrivning som en källa. Han jämför hennes bruk med se-
nare texter och finner att hon oftast (i ett stickprov om 20 sidor: i 55 fall av 58)
förkortar hava i preteritum, när det står som hjälpverb, till ha (vilket hos Horn
innebär antingen har eller hafwa) (s. 319). Nordberg menar att förkortningen
visserligen har sitt ursprung i fonetiska betingelser men att också grammatiska
faktorer tidigt inverkat — Horn skiljer nästan konsekvent mellan huvudverb
{hade) och hjälpverb {hafwa, har) (s. 321).

I praktiken gör alltså Horn ingen åtskillnad mellan perfektum och pluskvam-
perfektum (i båda fallen används företrädesvis har eller hafwa som hjälpverb).
Man kan få den uppfattningen att Horns tempuskänsla när det gällde dessa ka-
tegorier, som en följd av den fonetiska förändringen, var en smula grumlad.
Om Agneta Horn verkligen hade uppfattat dessa båda tempus som skilda gram-
matiska kategorier borde hon väl i sitt skriftspråk ha hyfsat de ha som utgår från
preteritum till hade och inte till har och hafwa, där de sammanfaller med pre-
sens singularis?



54

I Horns text har jag noggrant gått igenom beläggen för att reda ut om har och
hafwa står för presens eller preteritum men i övriga texter väljer jag att inte för-
djupa mig i problemet utan betrakta har och hafwa som presens. Jag gör det ef-
ter att översiktligt ha kunnat konstatera att företeelsen inte är tillnärmelsevis
lika rikligt representerad i återstoden av min textkorpus.

De fall som jag tolkar som pluskvamperfektum väljer Horn att skriva med
hade 15 gånger, hafwa 15 gånger och med har 238 gånger. Typexempel på de
avvikande konstruktionerna är: Och hafwa di icke så snart komit dit, så hafwa
wi ala drunkna (s. 25) respektive Har thet warit sant, så ... (s. 48). Vid hafwa
som hjälpverb i pluralis uppfattar jag 15 förekomster av 21 som preteritum och
vid har som hjälpverb 238 av 427.

Vid två tillfällen i hänvändelser till Gud använder Horn omvänd verbord-

ning: som han altidh giort hafwer afsina stora godhhet emot mig (s. 48) och så
wäl emot mig gört hafwer i ala mina lifzdagar (s. 89). Något motsvarande ex-

empel med kort verbform finns inte.
Urban Hiärne skriver konsekvent haffva i infinitiv och presens pluralis och

genomgående haar i presens singularis. Bland hans singulara exempel finns det
ett med omvänd verbordning och kortform: der Celadon så ofta tillförene sin
olycka beklagat haar (s. 34).

Samuel Columbus växlar mellan lång- och kortform men kortformerna do-
minerar både i infinitiv och presens pluralis med ca 80 %. Långformerna är i
relativa tal vanligare som huvudverb än som hjälpverb — som hjälpverb i infi-
nitiv är 21,4 % långa och som huvudverb i infinitiv är 30 % långa. Motsvaran-
de siffror i pluralis är: som hjälpverb 7,7 % långformer och som huvudverb
33,3 % långformer. Förutom att Columbus sporadiskt använder hafwa som

pluralform låter han varianten hafwe vara en unik pluralvariant (3 belägg). Han
skriver också hafwen i andra person pluralis, utan förkortad motsvarighet. För
beläggen i infinitiv/presens pluralis finns en viss skillnad mellan berättelser
som utspelas i samtiden och i historisk tid — som dock pekar åt oväntat håll: i
samtid är 23,9 % långa medan i historisk tid 14,3 % är långa.

I presens singularis är övervikten för har stor med 71 belägg jämfört med ett
exempel på hafwer. Det enda långa exemplet står i en replik fälld i Columbus
samtid och det är svårt att se vad som utlöst den här ovanliga formen: ty af ho-
nom hafwer iag tagit Richzdalern för 21 mark (s. 62).

I Haqvin Spegels dagbok möter en kortform och det är har — hwilken har
samma nampn (s. 62). Exemplet står vid sidan av 74 hafwer. Det ensamma

belägget är huvudverb vilket endast två av långformerna är. Bland de långa
hjälpverbsbeläggen ingår två med omvänd verbordning och ett som har pluralt
subjekt. En skillnad mellan den ensamma kortformen och långformerna är att
de senare i 31 fall av 74 står initialt, i meningar som Hafwer Öfw. Schöningh
sökt at bemechtiga sig (s. 88). Den korta varianten har säkert inte känts möjlig
i en framhävd initial position där den mer formella varianten uppfattats som
mer passande. (Positionen kan nog också ses som en förklaring till den in-
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kongruenta verbformen: Hafwer Gen. Schönleben, Öfw. Eric Soop, s. 132).
I Stålhammars brev dominerar kortformerna, särskilt i presens singularis

men också i presens pluralis och infinitiv. Långformen är vanligare i pluralis
än som infinitiv. Liksom Columbus skriver Stålhammar vid sidan av hafva
också hafwe som exklusiv pluralvariant (4 belägg). Likaså som hos Columbus
är långformerna mer frekventa som huvudverb än som hjälpverb — i infinitiv
är 11 % av hjälpverben långa jämfört med 28 % av huvudverben och i pluralis
är 32 % av hjälpverben långa jämfört med 52 % av huvudverben.

Totalt sett har kortformen har/hahr 409 belägg jämfört med 7 hafver/hafwer
och 24 haf:r. I singularis finns inte någon skillnad mellan huvudverb och hjälp-
verb vad gäller fördelningen på kort- och långformer (i båda kategorierna är
7 % långa).

Stålhammar har ett stort inslag av konstruktion med omvänd verbordning. I
synnerhet i presens singularis följer de långa varianterna ofta efter supinumfor-
men — av 17 haf:r som hjälpverb står 12 i omvänd verbordning. Ett exempel
är: alt dett iagh honom tilskrifvit haf:r (s. 55). Av 5 hafwer/hafver i perfektum
följer 4 efter den infinita verbformen. I infinitiv och presens pluralis är kon-
struktionen mer sällsynt: ett belägg vardera står med omvänd verbordning.
Kortformerna förekommer inte med omvänd verbordning.

Hos Runius till sist är långformerna överraskande många, åtminstone bland
infinitiverna. Han använder långform mer sällan i presens pluralis än i infinitiv.
Förutom ha respektive hafwa kan också hafwe och hafwen representera plura-
lis. Formen med -e har en formellt högspråklig karaktär — det enda exemplet
möter i en traditionellt underdånig dedikation till en nybliven adelsman: Så haf-
we wij til ödmiukt betygande derafwid Wälborne Herrens ophöyelse osv. (s.
55). De båda beläggen på hafwen förekommer i två repliker i romandelen. Mot-
svarande kortform saknas.

Runius skiljer mellan huvudverbs- och hjälpverbsfunktion: hos huvudverb i
infinitiv är 56,1 % av beläggen långa jämfört med 91,7 % av hjälpverbsbeläg-
gen. Skillnaden är än mer markant i pluralis: som huvudverb saknas långa vari-
anter medan 63,6 % av hjälpverben är långa. Det val författaren gör mellan
kort- och långform kan således inte vara betingat av betoningsförhållanden i tal.

I singularis är de långa varianterna få, 4 jämfört med 44 har. Relationen mel-
lan huvudverb och hjälpverb är nu den väntade: långformen är vanligare som
huvudverb (12,5 %) än som hjälpverb (4,2 %).

Runius prosastycken innehåller klart avgränsade delar och förhållandet mel-
lan kort- och långform skiljer dem åt. Av totalt 10 hava i anteckningsdelen är
60 % långa, av 5 hava i brevkoncept är 40 % långa, i ordspråksdelen är inte nå-
got av 18 hava långt och i romandelen är andelen långformer 80,6 % (av 62).
Långformerna är alltså flest i romandelen och sedan sjunker andelen i de andra
delarna för att saknas helt i ordspråkspartiet. I presens singularis står de flesta
långformerna i anteckningsdelen (37,5 %). I ordspråksdelen samt i romandelen
saknas långformer medan det enda belägget i brevkonceptet är långt.



56

Sammanfattningsvis om variationen av verben bliva och hava kan sägas att
de uppvisar en del inbördes likheter men också en del olikheter. Jämfört med
andra verb så utmärker de sig genom att tidigare vara representerade med för-
kortade varianter. I forskningsöversikten ovan (kap. 2) antyds att Ståhle
(1970b) uppfattar förkortningen av bliva, bliver till bli, blir som något senare
än förkortningen av hava, haver till ha, har. Hans uppfattning stöds inte av min
undersökning när det gäller infinitiv och presens pluralis; snarare är bli här nå-
got vanligare än ha. Däremot uppträder har i presens singularis tidigare än blir.
Kortformen har är överhuvudtaget den verbform som tidigast möter i förkortad
form. De tre tidigaste författarna skriver enbart hafwer men hos alla övriga fö-
rekommer kortformen. I de texter där man finner växling har alla utom Spegel
en kraftig dominans för har.

Mellan de tre böjningskategorierna är förhållandet detsamma för de två ver-
ben — presens singularis skiljer sig från de andra kategorierna genom en högre
andel kortformer. När det gäller böjningskategoriema finns en skillnad mellan
dem som gör att presens pluralis kunde förväntas vara mer motståndskraftig
mot förkortningar. I presens pluralis försvinner med den fallna ändeisen också
ett betydelsebärande morfem, eftersom personböjningen uttrycks i ändeisen.
Men när det gäller hava och bliva är skillnaderna inte stora mellan infinitiv och
presens pluralis (se tabellerna 4.1 och 4.3). En författare (Stålhammar) har kon-
sekvent fler långformer i presens pluralis än i infinitiv för båda verben och en
författare (Runius) gör en sådan skillnad för bliva men inte för hava. I de flesta
texter med växling mellan långa och korta former i presens pluralis är det också
tydligt att personböjningen ofta är upphävd redan för den långa varianten. Sär-
skilt för bliva är varianten med -a i ändeisen den genomgående i pluralis. För
hava finns i somliga texter en viss variation — den mest konsekventa hos Co-
lumbus. Han markerar 2:a person pluralis med formen hafwen (tre exempel)
medan verbformen i l:a och 3:e person skrivs hafwe. Infinitiv har formen haf-
wa. Den genomförda distinktionen för långformen hos Columbus verkar dock
inte ha avhållit honom från förkortade former; en jämförelse mellan infinitiv
och presens pluralis av hava visar att i den sistnämnda kategorin är andelen
kortformer högre.

Distinktionen huvudverb-hjälpverb förefaller inte ha någon betydelse för
variantvalet vid bliva. För valet mellan hafwa och ha (inte i presens singularis)
verkar däremot funktionen spela en viss roll hos somliga författare (Columbus
och Stålhammar) så att långformen är mer frekvent som huvudverb än som

hjälpverb.

4.7.1.3 Pläga

Första kortform av pläga som hjälpverb uppträder enligt SAOB i presens plu-
ralis 1645 och i singularis 1635.

Swart, Brahe, Gyllenhielm, Hiärne, Spegel, Stålhammar och Runius
saknar kortformer. Horn använder inte verbet alls.
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Columbus är den enda författare som växlar mellan kort- och långform. Alla
hans exempel är hjälpverb. (Hans enda skrivformer är plä; plägar, plär.)

I presens pluralis (infinitiv saknas) är det enda exemplet kort — som fåren
plä göra (s. 47). De singulara beläggen är fem, alla i samtida berättelser. Man
kan möjligen ana en skillnad mellan de två långa och de tre korta: plägar verkar
ha en mer allmängiltig betydelse och konstrueras med opersonligt subjekt —

däd plägarföda steen (s. 57) samt som thet plägar gå til (s. 43). Kortformerna
står i mer konkreta konstateranden: som man plär ta blind-tacka (s. 61) samt
en Keysares sänningebod aldrig plär bära bort sätet (s. 52). Exemplen är dock
för få för någon generell slutsats.

Westberg (1987) beskriver hur bruka särskilt under yngre nysvensk tid vin-
ner terräng på pläga:s bekostnad. I det ljuset är det förståeligt att Agneta Horn
helt saknar pläga men i stället använder bruka. Trots att kortformerna plä, plär
är välbelagda i komedier och liknande från 1600-talet (Westberg 1987:67)
finns de i mitt äldre nysvenska textmaterial bara hos Columbus. Det skulle kun-
na sättas i samband med att verbet redan höll på att försvinna åtminstone i hög-
re klassers tal, och i sådana fall verkar långformen ofta konserveras. Som gro-

grund för kortformer tycks krävas en levande användning i tal. Mot ett sådant
resonemang talar dock Dalins användning av verbet, se avsn. 5.5.1 nedan.

4.7.2 Starka verb

4.7.2.1 Giva

ISAOB anges som tidigaste årtal för kortform av giva i infinitiv 1648, i presens

singularis 1522 och i supinum 1648.
Swart, Brahe, Gyllenhielm, Hiärne och Spegel skriver genomgående

långformer. Hos de av mina författare som växlar förekommer skrivningarna:
gifva, gifwa, giffva, gefva, gefwa; ge, gee, gie; gifver, gifwer, gefwer, ger, gier;
gifwit, gifwet; gedt, gett.

Horn växlar form i infinitiv och presens singularis. De fåtaliga pluralbeläg-
gen skrivs med lång form. I infinitiv är flertalet exempel långa (16) och hon har
endast en kortform. Flera av långformerna uppträder i religiös kontext (at gudh
nu snart skule gefwa mig glädie, s. 82) och det gör inte kortformen i något fall.
Å andra sidan står kortformen i en kontext där man lika gärna kunde ha väntat
en långform: Män nu lykan har litet lätit mig set sig, at hon wil ge mig en godh
och from man (s. 84).

I presens singularis däremot är ger i majoritet, med 5 belägg mot 1.1 förhål-
lande till gifwer märks en tydlig stilskillnad. Alla belägg står att finna i citat
men långformen står som predikat till subjektet Gud — så wida som gudh gef-
wer mig nådh (s. 71) medan kortformen kan möta i mer vardagliga repliker som
Den ger iag fånen (s. 54). Ändå förefaller ger vara en neutral variant, använd-
bar på olika stilnivåer. Den kan också förekomma i samband med Gud: lag
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wedh gudh, som altidh sörgtför mig, han ger mig och wäl en godh man (s. 58).
Horn har flera exempel på giva i supinum, 9 fall av 12 skrivs gifwit/gefwit

och tre skrivs med en mellanvariant som får antas spegla författarens uttal —

gifwe/gifwi/gefve. Som sammansättningsled skriver Horn verbet långt.
I Columbus Mål-roo finns mycket lite växling. Presens singularis (pluralis

saknas helt) skrivs genomgående kort men i infinitiv står en fullform vid sidan
av 27 kortformer (varav en med enklitiskt pronomen). Det enda exemplet på
gifwa skiljer sig vad gäller kontext inte märkbart från kortformerna.

Den enda passiva varianten, i presens singularis, förekommer i en predikan
och skrivs med långform.

Columbus varierar supinumform. Han verkar inte ansluta sig till det mellan-
svenska uttal (gifwi) som Horn ger prov på utan skriver gedt/gett (två belägg).
Jämfört med kortformen förefaller gifwit (tre exempel) tillhöra ett högre stil-
läge — två står i religiös kontext: ty Gudh hade gifwit honom dem igen (s. 42)
och ett står i en replik av kung Johan: den i ännu icke hafwen gifwit mig igen
(s. 60). Kortformen uppträder i mer vardagliga sammanhang: ehr hustru har
gett mey honom at lagan (s. 59). Sin enda sammansättning skriver Columbus
med kortform, hegee i infinitiv.

Stålhammar är den författare efter Columbus som har flest kortformer. I in-
finitiv och presens pluralis är varianterna jämnstarka. Av 26 belägg i infinitiv
är 12 långa och 14 korta och i presens pluralis är ett belägg långt och ett kort.
Eftersom varianterna har lika frekvens och det inte verkar finnas någon stil-
skillnad mellan dem har jag gjort ett försök att skilja på belägg i verbpartikel-
förbindelse (dvs. med tryckstarkt efterföljande ord i samma fras) och i annan

ställning. Men resultatet pekar i motsatt riktning mot den väntade: av belägg på
infinitiv i verbpartikelförbindelse är 3 av 4 långa och i annan ställning är 9 av
22 (40,9 %) långa. Likaså ingår det enda långa pluralexemplet i verbpartikel-
förbindelse — mina heman som vij gifva igien (s. 35) vilket inte kortforms-
exemplet lika uppenbart gör — som dagl. ge dhe våhra att giöra (s. 33).

Jämfört med infinitiv och presens pluralis är kortformerna få i singularis vil-
ket kanske förklaras av att långformerna verkar snarast lexikaliserade i vissa
kontexter. Av 25 exempel är 20 långa och 5 korta. De 20 fullformerna står an-

tingen i förbindelse med Gud (8) — att gudh gifver oss snartfredh (s. 3) eller
i ett för Stålhammar vanligt uttryck: gifwer tijden. Frasen förekommer tolv
gånger och utläses 'får tiden utvisa' — hvadh dett blif:r af gifver tidhen (s.
145). Kortformen kan inte ingå i den konstruktionen men däremot i religiös
kontext (som min Gudh gier migh, s. 143). När man undantar uttrycket gifwer
tijden (där verbet inte behöver betraktas som obetonat) så innehåller den enda
verbpartikelförbindelsen kort verbform: iagh gier intet effter (s. 144). I annan

ställning är 8 av de 12 beläggen långa.
I passivum finns ett belägg vardera på infinitiv, pluralis och singularis, det

första skrivs giess, det andra gifvass och det tredje gifvess. I supinum skrivs ge-
nomgående gifvet/gifvit.
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Stålhammar har en intressant och unik förkortning — Gudh ge att han måtte
lefva (s. 126), som måste läsas som konjunktiv. Exemplet står vid sidan av en
lång rad lexikaliserade konjunktivförbindelser av samma typ: Gudh gifve att
osv.

I sammansättningar väljer Stålhammar långform.
Runius har variation i infinitiv och singularis. Det enda plurala belägget är

långt. I infinitiv dominerar långformen med 24 belägg mot 7. Förutom ett gie
som står i ordspråksdelen finns alla belägg i romandelen. Av de totalt 31
exemplen har jag räknat två som verbpartikelförbindelser; båda korta i uttryck-
et gie sig tilfreds.

I presens singularis möter ett fåtal exempel, ett långt och tre korta. Kontex-
terna där de dyker upp är mycket olika — kortformerna står i ordspråk (alt måln
gier intet rägn) och långformen återfinns i ett introducerande tilltal till läsaren
inför romanen om Peppa: Öfwerskrifften af detta äfwentyrl gifwer nogsamt till
förstål att det är nytt (s. 54).

I passivum och som sammansättningsled skrivs verbet med fullform. Men i
supinum finns en viss variation — i ordspråksdelen väljer författaren kortform:
De ha gett ofi en Root te tugga på (s. 28) och i antecknings- och romandelen
skriver han gifwet/gifwit (17 ggr).

4.7.2.2 Taga

Som tidigaste belägg för kortform av taga i infinitiv anger SAOS år 1588 samt
i presens singularis år 1600. Swart, Brahe, Gyllenhielm och Spegel saknar
kortformer. De alternativa stavningar som möter hos författare med variation
är: taga; tag, ta, ta\ taa, taatager; tar, taar.

Horn växlar men kortformerna är få. Presens, både singularis och pluralis,
skrivs konsekvent med långform. I infinitiv är flertalet belägg långa (33) men
kortformer finns, förutom ta (1) finns en mellanvariant tag (2). Horn har flera
liknande skrivningar vilkas grund får antas vara ett sammanfall i uttalet mellan
imperativ och infinitiv (ta för både tag och taga).

Passiva böjningsformer saknas. Supinum skrivs, som vid givit, både tagetI
tagit (3) och tagi (1). I sammansättningar väljer Horn långform.

Hos Hiärne möter bland idel långformer ett isolerat exempel på kortformen
taar. Den står i meningen een annan målning, taar så den medh hennes lofoch
gåår hem (s. 54). Romanen Stratonice är enhetlig vad gäller stilnivå och det går
inte att utläsa någon särskild skillnad mellan exemplet ovan och de fyra lång-
formerna.

Columbus skriver övervägande kortformer. I infinitiv är 22 taga korta och
7 långa (vari har inräknats en lång och en kort med enklitiskt pronomen). För-
fattaren väljer i högre utsträckning långform i de historiska avsnitten (42,9 %)
än i de samtida (19 %).

Presens pluralis saknas helt och de singulara förekomsterna skrivs konse-
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kvent korta. Det enda osammansatta belägget i passivum skrivs med långform.
Som sammansättningsled väljer Columbus kortform i ett fall {intar) medan

långformen väljs vid passiv sammansättning (aftagas).
Stålhammar använder både långa och korta former. Av 27 infinitivbelägg

är 24 långa och 3 korta. I pluralis skrivs två långa och två korta varianter.
I presens singularis dominerar kortformerna med 15 tar mot ett tager. Det är

svårt att påvisa någon nämnvärd stilskillnad mellan varianterna — den enda
långa står i kontexten dhe öfrige 41 D.r tager du afhans quartermäster-bostäl-
le (s. 151). De korta förekommer i olika kontexter, också mer högtidliga som
så lenge till Gudh tar migh till sigh (s. 170).

I passivum samt som sammansättningsled skrivs verbet med långform.
Också när det gäller taga har Runius övervägande långformer i sina prosa-

stycken. Av 36 belägg på infinitiv är 30 långa (presens pluralis saknas helt). I
anteckningsdelen står två belägg, båda långa, och bland ordspråken förekom-
mer två, båda korta. Övriga 32 exempel (28 taga och två ta) hör hemma i ro-
mandelen.

Alla fyra belägg i presens singularis ingår i ordspråksdelen och är korta. I
passivum och som sammansättningsled skrivs verbet långt.

4.7.2.3 Draga

De tidigaste kortformsbelägg som förs upp i SAOB är från år 1648 (infinitiv)
respektive 1640 (presens singularis).

Swart, Brahe, Gyllenhielm, Hiärne och Spegel saknar kortformer. Alter-
nativa skrivformer här är: draga; drag, dra] drager, draar.

Agneta Horn skriver presensvarianterna långa men växlar i infinitiv. Av 28
infinitivbelägg skrivs 17 draga, 9 dra och 2 drag. De sistnämnda måste ses som
en felaktigt hyfsad skrivning av uttalsformen 'dra'.

Horn använder ibland verbet i betydelsen 'fördraga' (hon saknar ordformen
fördraga) och i de 4 fallen väljer hon draga eller drag (ett exempel). Jag har
försökt dela in infinitivbeläggen i de två kategorierna verbpartikelförbindelse
och annan ställning. Verbet har ofta betydelsen 'resa' och när verbet med sådan
betydelse följts av adverb som bort, dädan, har jag betraktat förbindelsen som

verbpartikelförbindelse — krusen skal draga bort (s. 39). När däremot verbet
med samma betydelse följts av preposition och angivelse av resmål — ty måste
han draga til armen igen (s. 6) — har det räknats som annan ställning. I verb-
partikelförbindelse står 10 exempel, av dem är 6 långa, ett har formen drag och
3 är korta. I annan ställning förekommer 11 långformer (61,1 %), ett drag och
6 kortformer. Med reservation för anakronistisk bedömning av verbpartikelför-
bindelser verkar inte sådan konstruktion ha någon inverkan på författarens val
av lång- eller kortform.

Sin enda sammansättning skriver Horn med långt efterled, bedraga.
Columbus har mycket få belägg, med varierande form. I infinitiv finns 4 fö-
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rekomster, 1 kort och 3 långa. Det enda korta ingår i förbindelsen Dra hanska
(s. 14) vilket är beteckning på en lek. Av de tre långa varianterna kan möjligen
en betraktas som del av verbpartikelförbindelse — at draga i leed'n igen (s.
68).

Presens pluralis saknas och i presens singularis är drager och drar represen-
terade med ett belägg vardera. Man kan tolka valet av kortform som föranlett
av en livligt berättad historia — Då stiger en på huarder-sidan om n, spänne
opp bukjoolen, ok hålla boo'n oppe i salen, mädan den tredie draar häst' n i
hufwut, ok denfierde sticker på'n bak til (s. 56). Långformen å sin sida hjälper
till att understryka ett långsamt och försiktigt skeende — ok drager så sackta
undan honom ett miukt hufwudbolster (s. 12).

Passivum och sammansättningar saknas.
I Stålhammars brev är draga ett sällsynt verb. Det förekommer två gånger

i infinitiv och skrivs i båda fallen dra. Dessa två exempel står i samma brev
men inte i samma stycke — skall detta fruentemmert dra försårgh före respek-
tive i talesättet dett vahr seget höö att dra (s. 77).

Stålhammars brev är den första av mina texter där deponens av draga dyker
upp, här med långform: Dhett ähr ett barbarisktfålk att dragass medh (s. 188).

Också Runius har få belägg, men något fler än Stålhammar. Av 6 belägg i
infinitiv är 5 långa. Det enda kortformsexemplet ingår i ett ordstäv — thet är
ondt dra Strå för gammal Katta (s. 32). Uttrycket återkommer hos andra för-
fattare (se avsn. 5.2.5.2.3) i mitt material och skrivs också då med kort verb-
form.

Belägg i presens saknas helt, både plurala och singulara. I sammansättning
och övriga böjningsformer skrivs verbet med ett undantag långt. Kortformen är
ett deponensexempel, nämligen i talesättet Har man först en siuka at dras med!
på hostan är man vifi nog (s. 32). Deponens av draga verkar relativt tidigt ha
fått kortform också i skrift.

4.7.2.4 Bedja

I SAOB redovisas en första kortformsförekomst av bedja i infinitiv från 1688
och i presens singularis från 1642.

Swart, Brahe, Gyllenhielm, Hiärne, Spegel och Runius använder uteslu-
tände långform. Olika skrivformer i mitt material är: bedia, bedhia, bedhie,
bedja, beda, bede\ be\ beder, ber.

Bakom Agneta Horns bruk av bedja kan skönjas en antydan till betydelse-
splittring. Av 7 infinitiver har 4 en religiös betydelse ('be till Gud') och de
skrivs med långform. Det enda korta belägget (samt tre av långformerna) har
en mer allmän innebörd. I presens pluralis finns endast två belägg, båda långa,
och de har religiös betydelse. De singulara exemplen är tillsammans 13, varav
5 långformer och 8 kortformer. Med religiös betydelse är 83,3 % av beläggen
på bedja långa och med annan betydelse är alla korta.
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Hos Columbus kan man inte finna något samband mellan formval och be-
tydelse. I infinitiv finns 4 belägg, två långa och två korta. En lång- och en kort-
form har religiös innebörd. Det enda singularbelägget {beer) används i betydel-
sen 'be till Gud'.

I Stålhammars brev saknas den religiösa innebörden. Det enda infinitivbe-
lägget skrivs bedhie. I pluralis är lång- och kortformen representerad med två
belägg vardera, och mellan dem kan en viss stilskillnad noteras. Kortformerna
förekommer i fraserna Nilss och Gabriel be helsa digh (s. 14) och bror Casper
och svägerskan [...] be helsa digh (s. 22). När långformen används är den som
skickar hälsningen mer obestämd och mindre bekant (i ett fall antagligen också
högre i rang) —Alla våhra officerare bedhia tienstl. helsa digh (s. 63) och alla
våhra grandhar undher Regimentet bådhe höga och låga [...] bedhie helsa alla
sina hemma varandhe (s. 13).

De singulara exemplen skrivs ber.

4.7.3 Sade

Det äldsta belägg som anförs i SAOS på kortform är från år 1619 (saa). Medan
preteritum av lägga uteslutande skrivs med formen lade (sammanlagt 75 exem-

pel) förekommer däremot kortform av sade med ett fåtal exempel hos två för-
fattare, Columbus och Runius. Därutöver skriver Horn i ett fall mellanvarian-
ten sadh (vid sidan av 136 sade). Alternativa skrivformer hos de författare som

har växling anges nedan.
I Columbus Mål-roo dominerar långformen sade med 174 belägg (varav ett

med enklitiskt pronomen) över kortformen som skrivs sa' (3 belägg) eller saa'
(2). Också hos Columbus förekommer en mellanvariant, sadh. Det enda
exemplet på mellanformen står i vers och rimmar med glaad. Trots den stora
numerära skillnaden är det svårt att upptäcka någon olikhet mellan de kontexter
där sade respektive sa förekommer. I något fall uppträder de också alldeles in-
till varandra som i följande exempel: Präst'n saa sig inte haa' smått mynt at
gee tä baka. Där-med toog Soldat' n opp ett koort uhr Böx-säck' n, ok sade half-
part'n är ehrt ok halfpart'n mitt (s. 48).

Hos Runius är växlingen mellan sade (46 belägg) och sa (6 belägg) lättare
att förklara. Kortformerna samt en mellanform sad' ingår i ordspråksdelen. Ru-
nius är dock inte helt konsekvent utan i ett fall skrivs verbet långt också i ett
talesätt — hårdt emot hårdt sade Hin slog gumpen i hälleberget (s. 31).

4.7.4 Svaga verb
I SAOB anförs 1561 som tidigaste år för kortform av råda i infinitiv (med
skrivningen roo) och 1627 för kortform i presens singularis.

Av de svaga verb som jag har undersökt (se avsn. 3.1) är det endast ett, råda,
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som verkligen varierar i mitt äldsta material, och dessutom bara hos två förfat-
tare. Swart, som inte brukar ha något överflöd av kortformer varierar mellan
lång- och kort infinitivform av råda: han skriver i sitt enda korta exempel eller
ätt minsto roo honom ont till hoes Dalekaraner (s. 13)4. Långformen skrivs
råda/rådha (5 belägg) och står i fyra fall i förbindelse med/or eller före som i
exemplet Här wille hwar råda för sigh sielff (s. 112) och i ett fall i frasen att
rådha boett på (s. 114). I presens saknas belägg.

Den andre författaren som växlar är Runius. I infinitiv skriver han endast
råda (6 belägg) men varierar mellan råder och rår i presens singularis. Hos Ru-
nius verkar variationen i första hand hänga samman med stil (i senare texter är
verbets formvariation i hög grad knuten till olika betydelser). Fullformen möter
man i romandelen: råder honom strax han wille afstyreka sin wän (s. 91) me-
dan båda kortformerna ingår i ordspråksdelen — Jag rår dem til; löp inte nifie
i näsan (s. 30) och man rår ju sielfom munnen (s. 28). I det förstnämnda korta
exemplet skulle vi väl idag hellre välja långform.

Det kan nämnas att det hos Columbus förekommer en ovanlig kortform av
leda i en replik lagd i munnen på en frispråkig präst: Gu' bewar oss från' n,
taa'r ok leer ut'n (s. 10). De två senare verbformerna måste läsas som impera-
tiver. Columbus har inte något exempel på motsvarande långform.

4.8 Sammanfattning
De undersökta texterna fördelar sig på tre århundraden och sträcker sig över
150 år, med Peder Swarts krönika 1560 som den tidigaste texten och Johan Ru-
nius prosastycken 1710 som slutpunkt. Spännvidden vad gäller lång- och kort-
formsfördelning är stor både för de behandlade texterna och för de enskilda or-
den. I avsikt att ge en överskådlig bild av variationen har jag sammanställt re-
sultaten i två skalogram. I tabellerna 4.4 och 4.5 är ord och författare ordnade
efter fallande andel långformer. Frekvensnivåerna har uttryckts i fem kvalitati-
va steg: L = enbart långformer, 1 = 67-99 % långformer, lk = 34-66 % långfor-
mer (resp. kortformer), k = 1-33 % långformer (och alltså 67-99 % kortfor-
mer) och K = enbart kortformer. I tabell 4.4, som omfattar substantiv, prono-
men, räkneord och adverb, ingår varken andra böjningsformer av typorden el-
ler sammansättningar. Sådana har heller inte tagits med i tabell 4.5, översikten
över olika verb, utan uppgifterna avser där endast de former som är uppförda i
tabellhuvudet (vanligen infinitiv). Den inbördes ordningen mellan såväl orden
som författarna har styrts av försöket att maximera skalabiliteten i uppställ-
ningen.

4 Exemplet är detsamma som anges i SAOB. De skilda årtalen beror på att Swarts krönika i olika
utgåvor daterats till 1560 resp. 1561.



64

Tabell 4.4. Skalogram över substantiv, pronomen, räkneord och adverb som

uppvisar variation i de äldre nysvenska texterna. Andra böjnings-
former än de uppförda har inte beaktats. Bokstavsbeteckningarna
förklaras i texten

STADEN DAGAR SEDAN

HUVUDET TUSENDE

HUNDRADE FADER NEDER EDER MODER BRODER

Brahe L L L L - - L 1 L L L

Swart L L L L L L L L L L lk

Hiärne L L L L - - L lk L L L

Gyllenhielm L L L L lk - L L L L L

Spegel L L L L L K L L L L L

Stålhammar L 1 1 - L - lk L 1 lk k

Runius L 1 1 lk L L 1 L k K 1

Horn 1 L L - - - k k K k K

Columbus L 1 1 K K lk lk k lk lk K

Tabell 4.5. Skalogram över verb som uppvisar variation i de äldre nysvenska
texterna. Andra böjningsformer än de uppförda har inte beaktats.
Bokstavsbeteckningarna förklaras i texten

RÅDA SADE BEDJA TAGA GIVA DRAGA HAVA BLIVA

Gyllenhielm L L L L L L L L

Hiärne - L L L L L L L

Spegel - L - L L L L L

Brahe L L L L L L L L

Swart 1 L L L L L L L

Runius L 1 1 1 1 lk 1 k

Horn L 1 L 1 1 1 1 lk

Stålhammar L L L 1 lk K k 1

Columbus L 1 lk k k 1 k k

Tabellerna illustrerar hur textförfattarna fördelar sig i två grupper: en med näs-
tan enbart långformer, Swart, Brahe, Gyllenhielm, Hiärne och Spegel, samt en
där författarna växlar mellan lång- och kortformer i högre grad, Horn, Colum-
bus, Stålhammar och Runius. Den första gruppen är relativt enhetlig och ord-
ningen i tabellen grundar sig på små skillnader. När det gäller de fyra övriga
författarna är skillnaderna större och Columbus utmärker sig gentemot de an-
dra genom en större andel kortformer.

Betraktar man variationen på ordnivå kan man konstatera att släktorden samt
eder och neder (som kortform räknas endast ner) liksom hjälpverben hava och
bliva grupperar sig i tabellernas högra hälft med flest kortformsrepresentanter.
Verbet råda och substantivet staden (i simplex) kan här ses som motpoler; inte
ens hos Columbus förekommer de i förkortad form.

De två 1500-talstexterna, Swart och Brahe, är relativt lika vad gäller fördel-
ningen på lång- och kortformer. Författarna är båda nära knutna till hovet och
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deras skriftspråk avviker antagligen inte särskilt mycket från offentligt språk-
bruk vid denna tid. Förkortade ordformer möter sporadiskt. Varianter som är
representerade med enstaka exempel är vissa släktord (broer, morsijster) och
ner. Hos Swart finns den för perioden enastående verbformen roo (för råda)
samt också den i hela textmaterialet unika formen Bro (Bro Niels Andrce), där
betydelsen 'klosterbroder' tydligt skiljer sig från hans övriga exempel på bro-
der.

Texterna skrivna under 1600-talet är inte på samma vis enhetliga utan grup-

perar sig efter två linjer. Till den ena med få kortformer ansluter sig Gyllen-
hielm, Hiärne och Spegel, och till den andra med förhållandevis många kort-
former Horn och Columbus. Gyllenhielms och Spegels bruk av lång- och kort-
former skiljer sig inte nämnvärt från de två 1500-talsförfattarnas. Förutom de
korta varianter som framgår av tabellen förekommer har hos Spegel. I Hiärnes
roman Stratonice dyker ytterligare ett par korta singulara verbformer upp, blijr
och taar samt varianten nånsin. Alla ovan behandlade författare kan sägas ha
det gemensamt att det i deras texter är svårt att urskilja något mönster bakom
de fåtaliga kortformsbeläggen (det enda undantaget är det semantiskt motive-
rade exemplet Bro hos Swart).

Horns levnadsbeskrivning och Columbus Mål-roo avviker starkt från de
andra 1600-talstexterna när det gäller fördelningen på långa och korta former.
Båda kan sägas ligga närmare ett talat språk, och i fråga om Columbus vet vi att
hans ambition var att närma sitt skriftspråk till ett talat språk (se avsn. 4.2). Han
följer sin strävan i Mål-roo och använder talspråkliga former som seen (sedan),
dar, sa och taa. Mål-roo är en anekdotsamling med relativt enhetlig stil. I som-

liga fall kan en liten skillnad märkas mellan historiska och samtida berättelser,
oftast i den riktningen att långformerna är något fler i de historiska delarna, men
i många fall är det svårt att avgöra vad som bestämt Columbus formval.

I Agneta Horns Beskrivning över min vandringstid är stilen inte enhetlig
som i Mål-roo utan här finns tydliga prov på olika stilarter. I den typ av hög-
språklig och biblisk stil som hennes hänvändelser till Gud utgör är förkortade
ordformer ovanliga medan de i andra delar förekommer flitigt. Som exempel
kan nämnas att fullformerna moder och fader i huvudsak möter i lamentationer.
Jämfört med Columbus är Horns kortformsrepertoar mindre omfattande, hon
saknar varianter som sen och dar men hennes stilregister är å andra sidan större.
Stil förefaller att vara en viktigare bakgrundsfaktor för Horn än för Columbus
och hon har ett säkert öra för repliker hon återberättar (både egna och andras),
som i exemplet När thet blifwer falk af tig, titt slöke, så blir mina gamla skor
nya (s. 42). Samtidigt kan man uppfatta hennes variation så att hon, till skillnad
från Columbus, faller tillbaka på ett inlärt skriftspråk. Hennes konsekvens vid
vissa verbformer som hafva, tager och drager kan tolkas på så sätt.

De två 1700-talsförfattarna Stålhammar och Runius har mer än århundradet

gemensamt. I jämförelse med de övriga författarna utgör de en mellangrupp
(tillsammans med Horn) vad gäller förhållandet mellan lång- och kortformer.
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De använder färre kortformer än Columbus men fler än övriga författare.
Stålhammars text är den enda brevsamling som ingår i mitt material, och här

finns en del drag som kan tillskrivas genren. Breven är alla ställda till hustrun
Sofia och innehåller en del fraser som snarast kan ses som ritualiserade. Väl-

gångsönskningar till familjen återkommer, av typen Herren Gudh bevahre
Edher samptl. vehl (s. 89). Formaliserade fraser av denna typ förefaller åtmins-
tone hos Stålhammar vara stabila till formen, och Eder är den vanligaste vari-
anten i denna typ av uttryck. Överhuvudtaget ger Stålhammars skriftspråk ett
ganska stabilt intryck; han är en van skribent som verkar ha lärt sig vissa skriv-
former och dem håller han fast vid, som blif:r. Samtidigt har han exempel på
mer talspråkliga former som sehn och dar.

Runius prosastycken består av klart avgränsade delar och det är tydligt att
den stilambition som författaren haft med sin ordspråkssamling skiljer sig från
den han ger uttryck för i romandelen. Somliga kortformer förekommer uteslu-
tände bland ordspråken, som dar och sa. Men i andra fall är det inte alltid lätt
att avgöra på vilka grunder Runius valt en viss form. Som exempel kan nämnas
att han skriver bådt fader ochfar i romandelen utan att det av kontexten går att
utläsa varför han valt den ena eller andra formen.

Sammanfattningsvis kan sägas att växlingen mellan långa och korta ordfor-
mer är svårbeskriven hos de författare ovan som har mycket få korta former; de
enstaka kortformer som förekommer ger ett slumpartat intryck. Först hos för-
fattare med större variation går det att se bakomliggande faktorer, som en öns-
kan till stildifferentiering (hos Horn), som en tendens till betydelsesplittring
(som Stålhammars växling av mor och moder exv.) eller som en anpassning till
olika syntaktiska konstruktioner, som i exemplen/as? iagh många brefskrefvitt
hafver jämfört med i dett iagh många bref har skrefvet (Stålhammar s. 30 re-

spektive s. 132).
Perioden som helhet visar på en ganska dramatisk utveckling av det svenska

skriftspråket. De ovan undersökta texterna representerar ju mycket olika genrer
och somliga av författarna får sägas ha en starkt individuell stil, men också med
bortseende av de mest talspråkspräglade texterna menar jag att det går att utläsa
en generell förskjutning från den massiva långformsdominansen hos Swart och
Brahe via den något mindre massiva dominansen hos Hiärne till den fördelning
som möter hos Runius (hans ordspråksdel undantagen). Hiärne är ett bra exem-

pel eftersom han också gjort sig känd som konservativ i språkfrågor (se avsn.
4.2) samtidigt som han i sin roman använder varianter som har, taar, blijr och
nånsin. Det är tydligt att inte heller Hiärne betraktade bibeln som den enda
språkliga normkällan till sin herderoman. Man kan anta att i och med att nya

genrer successivt introducerades på svenska, vilket Hiärnes Stratonice är ett ex-

empel på, och därmed svenskt skriftspråk fick utökat användningsområde (se
Svensson 1988:63, om svenskans funktionsutvidgning under 1600-talet) så
blev också de skriftliga uttrycksmöjligheterna större.



5 Variationen i Then Swänska Argus

Kapitlet är disponerat enligt följande: efter den inledande presentationen av tid-
skriften och en genomgång av normativa källor under 1700-talet, behandlar jag
formvariationen i den första upplagan av Argus, år 1732-1734. Efter samman-

fattning avslutas den delen med en genomgång av de censuringrepp i tidskrif-
ten som finns dokumenterade i Hesselmans och Lamms utgåva. I en sista av-

delning beskrivs Argus andra omarbetade upplaga från 1754, och bruket av

lång- och kortformer i den redovisas under jämförelse med förhållandena i för-
sta upplagan.

Then Swänska Argus brukar räknas som vår första svenska veckotidning.
Detta är en osanning men riktigt såtillvida att Argus var den första som fick
verklig spridning och lästes av ett förhållandevis stort antal människor. Tid-
skriften kom ut en gång i veckan från december 1732 och två årgångar framåt.
Den fasta prenumerantskaran var med nutida ögon liten, ca 500, men talrik för
sin tid. Man får dessutom tänka sig att ett okänt antal lösnummer — Lamm
(1919:XXIV) skattar upplagan till 700-800 exemplar — såldes var vecka och
att varje tidskriftsexemplar lästes av mer än en person.

Lörfattaren Olof Dalin, vid denna tid en 24-årig extra ordinarie kanslist,
lyckades under större delen av de två åren förbli anonym. Varken tryckaren
Schneider eller censorn Rosenadier visste vem han var. Dalin föddes 1708 i ett

prästhem i Halland och blev som 13-åring skickad till Lund där han tillbringade
sex år med skiftande humanistiska studier. Han lär redan under denna tid ha yp-

pat sina planer på att ge ut en tidskrift efter engelskt mönster (Warburg 1884:
55f.). Vid 19 års ålder, år 1727, kom han till Stockholm, blev handledare åt
kammarrådet Rålambs söner och fick därigenom tillträde till en för honom ny
miljö, den aristokratiska. Tillsammans med en mängd adliga herrar stiftade Da-
lin 1732 det ridderliga förbundet "Avazu och Wallasis". Dalin blev ständig
sekreterare i sällskapet och man kan anta att hans inträdesbiljett (i avsaknad av

adliga anor) var att han redan gjort sig känd som en flyhänt diktare. Warburg
(a.a. s. 56) antar att Dalin stöddes och uppmuntrades i sina tidskriftsplaner av
Rålamb och eventuellt av dennes svåger Ribbing. Dalin hade också blivit be-
kant med Carl Carlsson som tidigare hade givit ut Sedolärande Mercurius, från
juni 1730 till oktober 1731. Skriften var en moralisk veckotidning med mycket
starka band till de engelska föregångarna The Tatler och The Spectator. Större
delen av de 24 numren var direktöversättningar. Enligt Warburg (a.a. s. 56) var
det Carlsson som utgjorde den förmedlande länken mellan Dalin och boktryck-
aren.
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I likhet med den inhemska föregångaren Sedolärande Mercurius var Then
Swänska Argus en moralisk tidskrift av den typ som introducerats i England.
Men det som gjorde Dalins företag så framgångsrikt var nog inte i första hand
hans moraliska ambitioner, om vilka Schtick & Warburg (1927:343) samman-
fattande uttalat: "Han var icke någon folkuppfostrare, icke borgerlig till sina
sympatier, var innerst säkerligen mycket måttligt intresserad för moralen".
Dalins styrka låg i stället i hans nydanande språkbehandling och berättarförmå-
ga, med Lamms (1919:XXIIIf.) ord: "Det var framför allt denna friska fabule-
ringskonst, denna förmåga att lätt och okonstladt antaga olika litterära dräkter
och däribland just dem, som voro den stora publiken kärast, som Then Swänska
Argus hade att tacka för sin enastående popularitet".

I Warburg 1884 och Lamm 1908 behandlas utförligt de utländska förebilder
(såsom The Tatler, The Spectator och Le Misantrope) som Dalin haft (för en
kortare översikt se Lamm 1919:XVIff.). Inte så sällan kan hela ark i Argus spå-
ras till utländska källor men Dalin lyckades framgångsrikt anpassa och levan-
degöra dessa stycken för en svensk publik.

Som den förste i Sverige skriver Dalin en trovärdig dialog (Janzén 1946:
5 lf.), med paradexempel som samtalet mellan Balzar Laquay, Elsa Frustu-Piga
och Hustru Brita (sidorna 80-86 i del 2). Han drar också nytta av sitt halländska
ursprung vid framställningen av allmogemål, som i samspråket mellan danne-
männen Jesper och Håkan (sidorna 199-201 i del 2). Men Dalin rör sig även
obehindrat på en högre stilnivå, som i arket till Swenska Fruentimmer (N:o III
del 1) där Argus tilltalar det täcka könet i höviska ordalag.

I tidskriften möter en blandning av olika genrer eller diskurstyper och jag har
gjort en indelning av dem enligt följande:

Som vers har jag räknat alla rimmade partier; förutom dikter också rimmad
dialog samt de rimmade testamenten som Argus lämnar efter sig i del 2. Partier
som grafiskt ser ut som vers men inte är rimmade har lämnats utanför kategorin.

Till dialog har jag fört de stycken som är uppställda i dramatisk form, med
två eller flera talare, men också tydliga replikskiften i den löpande texten. En-
staka direkta repliker insprängda i relationen har jag inte räknat hit.

Kvinnobrev är en genre som Dalin möjligen är den förste att använda i
Sverige. Breven till tidskriften är fiktiva (Dalin har skrivit dem själv), och de
utmärks i allmänhet av ett vardagligt och relativt talnära språk. I Argus ingår
fem brev skrivna av kvinnliga skribenter. Hit borde dessutom det berömda bre-
vet från en fattiggumma (s. 322 i del 2) räknats, men det har jag skilt från de
övriga eftersom det till sin karaktär är så helt olikt. Hennes brev är ett av de
mest naturtroget återgivna dialektproven i tidskriften (se Hesselman 1919:
LXXVI) och benämns i det följande fattiggummans brev.

Vid sidan av brev med kvinnliga förtecken finns ett relativt stort antal brev
från manliga skribenter, mansbrev. Dessa är antingen autentiska eller fiktiva
och skrivna av Dalin själv. I regel utmärker sig breven, i synnerhet de autentis-
ka, för en mer formell stil.
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Utöver dessa ganska välrepresenterade genrer behandlar jag för sig också
Sagan om Pip (sidorna 373-374 del 1). Sagan berättas av en dräng efter gamla
Äfwentyrs-sättet bland gement Folck och Dalin imiterar skickligt en folklig be-
rättarstil.

Relation är att betrakta som ett samlingsnamn för de delar av texten som inte
faller under ovanstående karakteristiker. Under denna genrebeteckning döljer
sig t.ex. både indirekta och enstaka direkta repliker. Övriga kategorier får sägas
vara relativt renodlade, på bekostnad av kategorin relation där allt överblivet
gods har hamnat.

Slutligen ska något sägas om beteckningen annan hand. Jag har här överta-
git Hesselmans term och följer också strikt hans klassificering av partier som
inte kan betraktas som skrivna av Dalin själv. Förutom ett antal brev räknar
Hesselman också med att vissa hela ark av olika skäl inte är skrivna av Dalin (i
del 1 N:o 33, 40 och i del 2 N:o 15, 33). I förekommande fall noterar jag i det
följande om aktuella belägg är tillfogade av annan hand. En möjlighet hade för-
stås varit att helt utesluta dessa partier ur undersökningen men eftersom min ut-
gångspunkt var att undersöka språket i Then Swänska Argus och inte i första
hand Olof Dalins språk så har jag valt att låta även de passager som är skrivna
av andra personer ingå.

I något fall anger jag också om någon form härrör från censorns hand. En
samlad beskrivning av censors ingrepp följer annars efter ordgenomgången
nedan.

I redovisningen skiljer jag inte på belägg som skrivs med stor och liten bok-
stav och inte heller skiljer jag på olika typer av förkortningstecken, vilket inne-
bär att Fad: och Fad. räknas som en och samma variant. Däremot särredovisar

jag eventuella stavningsvarianter, som dar, daar och hafva, hafwa, hafwe.
I sidhänvisningarna till Hesselmans och Lamms utgåva av Then Swänska

Argus anges först årgång (= band av utgåvan) och därpå efter kolon sidnummer
i resp. band, dvs. 5. 2:322 utläses årgång/band 2, sidan 322. Som sammanfat-
tände förkortning av Argus första upplaga används ibland U1. Upplaga 2 som
kom ut 1754 benämns i det följande U2.

5.1 Normativ litteratur

Den normativa litteratur som behandlas i anslutning till Then Swänska Argus
har jag begränsat till verk skrivna under 1700-talet, men inte tidigare än 1732.
Tidigare redogörelser är givetvis också relevanta för språket i Argus men för
dessa hänvisar jag till avsn. 4.2.

I det tidigare avsnittet om äldre normativ litteratur redovisas hur grammatik-
författare kunde åberopa bibelspråk som normkälla för skriven svenska. Den
linjen möter man inte längre hos mer sentida grammatikförfattare. Vad som i
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stället förs fram som rättesnöre är bruket i tal — "hwad örat hörer, bör ock ögat
se" (Ihre 1751:29). Somliga författare lämnar definitionen av bruket öppen se-
dan de har konstaterat att en överensstämmelse mellan skrift och tal är önsk-
värd (se exv. af Botin 1792:16) medan andra är mer utförliga. Ihre rekommen-
derar att man bör "förnämligast gifwa aktning uppå wårt nu brukliga språk, så-
dant som thet i hederliga hus talas, och af lärdt folk allmänneligare skrifwes"
(s. 10). Rekommendationen ansluter sig till det språkprogram en franskklassisk
språkteoretiker som Vaugelas ger uttryck för (se Modéer 1957:39).

Den språkman som noggrannast diskuterar och också problematiserar tal-
språksbegreppet är Sven Hof i Swänska språkets rätta skrifsätt (1753). Han
skiljer på tre socialt betingade nivåer i tal — gemene mans tal (sermo plebejus),
gement eller omgiängestal (sermo familiaris, popularis) och offenteligit tal
(sermo publicus, oratorius, panegyricus) (§ 117-118). De två första katego-
rierna skulle kunna beskrivas som lågspråk/vulgärspråk respektive ledigt um-

gängesspråk. Hof noterar också att det i vårt land finns en mängd geografiskt
skilda talarter, landskapsmål (dialecti). När han sedan ska beskriva vad som
bör vara norm för skriften så gör han det i två steg. Han slår fast att "Skriften
bör ställas efter ett rätt tal" (§ 178) och ett rätt tal är antingen det som kan bru-
kas av alla svenskar eller som "grundar sig på den allmänneliga talarten" (a.a.).
Den allmänneliga talarten i sin tur definierar Hof som

Alt det i modersmålet, som är enligit med språkets art, de flästa talarter gilla; de
hederligares och lärdares bruk, besynnerligen i offenteligit tal, kommer mäst öf-
werens uti, och för öfrigt skickar sig bäst till ett klart och tydeligit förstående,
samt behageligit åhörande (§ 133).

Hos flera grammatikförfattare nämns, åtminstone i förbigående, förkortade
ordformer. Ihre (1751:28) modifierar sin skrivregel (se ovan) genom att notera
ett antal varianter som inte bör användas i skrift: "jomfru, mej, dej, owålig, nån-
sin, än mindre nånstin, ger". Sahlstedt (1757:141) rekommenderar har för haj-
wer "i anseende till wigheten af skrifsättet" (han använder varianten själv).
Också af Botin (1792:145) nämner en förkortad variant Har, likställd med Haf-
ver. I samma paragraf varnar han för andra sammandragningar som inte bör fö-
rekomma i obunden skrift: "Tar för Tager, Drar för Drager".

Hof menar att: "Ordens sammandragningar kunna i Swänska språket tillåtas,
när de få sin myndighet af ett rätt tal" (§ 362). Som exempel ger han bl.a. har,
blir, ger, nånsin (anten1). Själv föredrar han dock de långa motsvarigheterna
"uti alfwarsamt och obundit, men särdeles offenteligit tal" (§ 363). Obunden
skrift ska ses i kontrast till bunden skrift, dvs. vers, där kortformema tolerera-
des i högre grad. Av de sammandragna former som Hof exemplifierar ovan är

1 Anten är en intressant form (den ingår egentligen inte i min undersökning) som förefaller ha
varit relativt neutral vid denna tid. För detta talar, förutom Hofs exempel, att det finns ett belägg i
Argus (av tre) som är tillskrivet av censor. Dessutom föredrar Haqvin Spegel, som i övrigt är kon-
servativ i sitt formval, formen anten (nio exempel) framför antingen (ett exempel).
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det endast har (som starkt dominerar över hafwer) och blir (vilken är mindre
vanlig än blifwer) som han utnyttjar själv i Swänska språkets rätta skrifsätt (se
Hof 1753).

Sammantaget tycks har vara den enda kortformsvariant som är okontrover-
siell, och som också allmänt används av grammatikförfattarna själva. Om man
ställer de varianter som förekommer i Then Swänska Argus mot de rekommen-
dationer eller varningar som grammatikförfattarna utfärdar visar det sig att Da-
lin ligger nära Hofs rekommendationer. Har, blir och nånsin är de neutrala och
mest frekventa varianterna i Argus medan giver i lika hög grad skrivs med lång
som med kort form.

Det är tydligt att även om grammatikförfattarna framhåller att skriften ska
följa uttalet så betyder inte det att man ska skriva som man talar. Uttalet ska
vara "rätt". Ett sätt att karakterisera Dalins omskrivning av Argus inför upplaga
2 är att se den som en anpassning till "rätt tal". Där han tidigare även använt sig
av en del ordformer hämtade ur, med Hofs formulering, gement eller om-

giängestal eller t.o.m. gemene mans tal, så inskränker Dalin sig i U2 till former
som kan möta i offenteligit tal.

5.2 Argus första upplaga
5.2.1 Substantiv

5.2.1.1 Dagen och dagar

Dalins neutrala varianter är dagen (60 belägg) och dagar (59). I singularis be-
stämd form saknas den regelrätta kortformen och här finns endast ett exempel
på en mellanvariant, daen. Det enda belägget används av Bålla huspiga i en

mycket talspråklig kontext — A den daen kommer mäst hwar wecka (s. 2:433).
Den korta pluralformen är mer frekvent (18 dar, ett daar2) och inte lika ensidigt
knuten till en kontext. Vid sidan av dar möter också kortform i bestämd form
— darna (2). Båda förekomsterna påträffas i den starkt talspråksfärgade dialo-
gen mellan Balzar Laquay, Elsa Frustu-Piga och Hustru Brita (s. 2:81, 84).

I Argus förekommer rikligt med verspartier och i dessa väljer Dalin företrä-
desvis formen dar, av 8 dagar i vers är 6 korta (75 %). Ofta står dar i rimställ-
ning men inte alltid. I prosadialog förekommer tre långformer och en kort. Dia-
logerna i tidskriften är mycket olika vad gäller närheten till talat språk och de
tre långformerna återfinns i replikskiften som inte utmärks av någon större tal-
språklighet. Kortformen däremot möter i en replik av en "redelig danneman":
gie oss fre ock rolighed i wåra dar (s. 2:200). I relation är övervikten för dagar
kraftig och 54 belägg av 65 (83,1 %) är långa.

Fruntimmersbrev är en genre som Dalin roar sig med och breven är ofta
mycket talspråkliga, det enda dagar som ingår i sådant brev är kort.

2 I handskriften har Dalin skrivit dar.
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Förutom stilskillnader, eller genreskillnader, kan man notera en formvaria-
tion mellan olika konstruktioner. Vid specifik tidsangivelse av typen Den twis-
ten wahrade i åtta dar (s. 2:239), med siffra + dagar, föredras kortformen. Av
10 sådana förbindelser är 7 korta medan i övriga ställningar 17,6 % är korta.
Långformen står oftare i förbindelser av typen De lefde nu i goda Dagar (s. 1:
230) och Sådane dagar som den 29 Sept. (s. 2:347).

I genitiv skrivs både dagens och dagars med långform. Som sammansätt-
ningsled saknas -dan (på sammansättningar med -dagen finns däremot många
exempel) helt och -dar möter i endast ett fall. Drängen Jerker säger i en replik
Det woro helgedar at wällja mot denna pinan (s. 2:100). De två exemplen på
helgedagar står i relation. I övrigt är en rad sammansättningar representerade
med endast långform: god-dagar, lifsdagar, onsdagar m.fl. (tillsammans 13
belägg).

5.2.1.2 Moder, fader och broder

Kortformen är för alla tre släktorden den neutrala och mest frekventa varianten.

Variationen mellan kort- och långform kan för de tre förklaras med ungefär
samma faktorer.

Moder skrivs i 8 fall med långform och i 39 fall med kortform. Av långfor-
merna är det en som avser en specifik, 'köttslig mor' — Moder Bärgdisa (s. 1:
349), men hon är en sagofigur och mor till jätten Grim den Digre. Av kortfor-
merna syftar elva på specifika köttsliga och mänskliga mödrar. I två kontexter
är endera formen unik: endast långformen kan ha betydelsen 'anmoder' (Mo-
der Eva och wara Moder S. Brite afWastenum, s. 1:87 respektive 1:130) och
endast kortformen å sin sida kan stå som titel i förbindelsen k./kära Mor (10
exempel).

Båda varianterna kan förekomma i personifiering av abstrakta begrepp, men
de används på olika sätt. Dalin väljer långformen (4 exempel) i korta sentens-
liknande meningar som dygden är Ahrans lifliga Moder (s. 1:62) medan kort-
formen (11 exempel) förekommer i längre mer utbyggda och genomförda lik-
nelser eller sagor: änteligen sade hon: Min Mor Enigheten syns mig något
opasslig (s. 2:406).

I genitiv skriver Dalin endast mors. Som sammansättningsled är varianterna
knutna till olika betydelser, med ett undantag. Kortformen betecknar verklig
släkt (mormor) eller i två fall titel (frumor). Långformen markerar en bildlig el-
ler mer generell betydelse, både som initialt (moderlifwet) och som finalt (lä-
re-moder) led. Undantaget är modersmål (en långform och en kortform), där
kortformen möter i en retorisk replik Men, käre, skall du derförförsumma ditt
morsmål?3 (s. 1:344).

Styrkeförhållandet mellan fader och fahr/far är mer balanserat än mellan

3 I upplaga 2 1754 har Dalin infört skrivningen modersmål.
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moder och mor. Om man räknar varianten Nåd: Fad: som långform, vilket är
rimligt, finner man att varianterna är ungefär lika frekventa: 32 långformer och
36 kortformer. Men även om frekvensen kan förefalla jämn är varianternas an-

vändningsområden olika. En specifik och köttslig fader åsyftas i 27 fall, av
dessa är 3 långa (11,1 %) medan med annan betydelse 29 är långa (70,7 %) av
41.1 likhet med förhållandet vid moder finns några förbindelser där den ena el-
ler andra formen är allenarådande — i betydelsen 'anfader' {Wår Fader Adam)
och 'religiös fader' {Fader Fleliodorus) används långformen. När det gäller 're-
ligiös fader' får dock tilläggas att det finns en likartad betydelse där kortformen
används — som tilltalsform i fattiggummans brev: Far i Prästgåln wet fel han
(s. 2:322). I Dalins ordbok (1850-53) ges uttömmande redogörelser för släkt-
ordens betydelser och förf. noterar att Fader är den "Titel, som i katolska länder
gifves medlemmarna utaf andliga ordnar", men att det är annorlunda med
svenska förhållanden "Kärafar kallas ännu på många orter af allmogen pastorn
i församlingen". För övrigt finns specifika förbindelser också för kortformen
— som tilltalsform i förbindelserna Herr eller k. Fahr/Far används endast den
korta varianten. I förbindelse med NådfNådige däremot skriver Dalin endast
FadfFader (alla tio exemplen på konstruktionen används i samma kontext —

Läkare-Guden TEsculapius tilltalas och tar emot bikt av en med Dalin samtida
läkarkår). Både kort- och långform kan användas i personifieringar av abstrakta
begrepp (2 långformer och 4 kortformer). Den skillnad mellan mer eller mindre
utbyggda liknelser som redovisas för moder ovan saknas för fader.

I genitiv finns 6 belägg, 2 långa och 4 korta. Inte något står i dialog och det
är svårt att se någon stilskillnad mellan dem. Som sammansättningsled före-
kommer båda varianterna, i första hand med olika betydelser. I förled betecknar
kortformen släkt (fahrmins) och långformen en mer generell, bildlig betydelse
(faderlös). Som finalt led är formen inte konsekvent knuten till betydelse, vid
sidan av Bikt-Fader (2) förekommer farfader (2), farfaders (1) och Swärfader
(1) (jämfört med farfar 6, farfars 2, och Swärfar 1).

Dominansen för bror är stor, av 58 broder är 50 korta. Varianternas betydel-
ser är mindre överlappande än i fråga om moder och fader. Långformen be-
tecknar en skenhelig munk (Broder Lucas 4 belägg), används i liknelse (at Bro-
derfäktar emot Broder) eller i talesätt (en God Broder mellan skål ock wägg,
min k. Broder i Apollo).

Kortformen brukas i första hand som titel, antingen i direkt tilltal (21 exem-

pel) med subjekts- eller objektsfunktion utan bestämning (Morbleu, Bror sade
man, sågstu på Fanken?, s. 1:337), tillsammans med k./söta (7) eller tillsam-
mans med namn (exv. Bror Bouteille, sammanlagt 7 belägg). I huvudsak är det
inte köttsliga bröder som omtalas/tilltalas på detta sätt, men det finns undantag,
förbindelsen k. Bror kan också syfta på verklig bror (i 2 fall av 6). Långformen
syftar inte i något fall på specifik, köttslig broder, men det gör kortformen i
tolv exempel. I talesätt och ordspråk förekommer både lång- och kortform —

den korta är representerad i ordspråket Ingen bror i Hafsnöd (s. 1:207).
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En annan skillnad är att långformen inte i något fall förekommer i dialog, vil-
ket kortformen gör i 19 fall av 50.

Broder i genitiv saknas helt, likaså som initialt sammansättningsled. Ett få-
tal sammansättningar har broder i efterledet. Varianternas fördelning på olika
betydelser följer simplexformernas, med medbroder (i Kättare-Sect) å ena si-
dan och farbror, fosterbror å andra sidan. Därutöver finns en ovanlig samman-

sättning med pluralt efterled: I ären Foster-Brör (s. 1:298). Som simplex skri-
ver Dalin konsekvent bröder. Förkortningen är inte vanlig i mitt material, men
i det äldre nysvenska materialet förekommer ytterligare två exempel (avsn.
4.3.3). Kontexten för Dalins exempel är relativt talspråklig dialog som dessut-
om är rimmad, vilket sammantaget kan antas ha betingat varianten. Men Dalin
låter formen stå också i U2, vilket nog kan ses som tecken på att brör inte var
att betrakta som någon vulgär form.

5.2.1.3 Övriga substantiv
Kortformen stan saknas både som simplex (fullformen staden är relativt fre-
kvent, med 55 belägg) och sammansättningsled. Två exempel på förkläde mö-
ter i texten och de är båda långa.

Den bestämda formen huvudet är relativt frekvent (saknas i sammansätt-
ning) och bland beläggen finns också en förkortad variant. En uppsvensk fat-
tiggumma ber i ett brev å sina och sina medgummors vägnar at wi kun få nå åf
dä hwita som di slår i hufwu på säg (s. 2:322) (hon tycker att gummorna hellre
skulle få koka välling av mjölet än att fint folk ska pudra håret med det). Hela
brevet är konsekvent skrivet på "ypperlig Roslagsdialekt eller Sorundamål"
(Hesselman 1919:LXXVI). Skrivningen hufvudet/hufwudet är den neutrala och
helt dominerande med 50 belägg. I pluralis skriver Dalin hufwuden (26 belägg)
i både obestämd och obestämd form. Han har också något enstaka exempel på
hufwud som pluralis obestämd form.

5.2.2 Pronomen

Sådan med böjningsformer skrivs genomgående med långform. Frekvenssiff-
rorna för långformerna är: sådan 181, sådana/sådane 158 och sådant 202 be-
lägg.

5.2.2.1 Någon

Långformen någon är Dalins normalform och mest frekvent med 362 belägg. I
en mycket talspråklig kontext, Måns Husdrängs och Bålla huspigas konversa-
tion, förekommer varianten nån. De säger i varsin replik så ä dä harmeligt
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licka, tä inte ha nån Caritér som gunåss (s. 2:432) och Jag wet aldrig nån stör-
re häll-dag i Stockholm (s. 2:433)4.

I neutrum och i genitiv använder Dalin endast långform.
Bland sammansättningarna utmärker sig här liksom i det äldre nysvenska

materialet någonsin. Dalin skriver konsekvent nånsin/nånsine/nonsin5 (52 be-
lägg). Övriga sammansättningar skrivs med långform, någondera och någon-
ting.

5.2.2.2 Eder, edert och eders

Dalins normala form av eder är ehr/er (441 resp. 15 belägg) medan eder (30
belägg) i första hand förekommer i mer markerade kontexter. Ett av de inledan-
de kapitlen tillägnar Argus Swenska Fruentimmer och där möter 11 av 30
exempel på långformen. Det täcka könet tilltalar och förmanar han galant (och
något överlägset) — jag kommer som en förtrolig och upriktig rådgifware, at
wisa Eder dygde-wägen och lära Eder wackra, ärbara samt Edert wäna släkte
anständiga seder (s. 1:16). I samma avsnitt tilltalas kvinnorna också med Ehr.
En mer noggrann analys skulle möjligen visa att långformen i detta kapitel fö-
rekommer i galanta, retoriska repliker som ovan, medan kortformen används i
fraser i ett mer dämpat stilläge — Jag kommer til Ehr, som en alfwarsam Prx-
ceptor (s. 1:17).

Fem av långformsbeläggen ingår i Adams och Evas förmaningstal till sina
sentida ättlingar: Pröfwen Eder sieljw'a hwad Skaplynne I ägen (s. 1:93).
Övriga exempel finner man i sinsemellan varierade kontexter — förutom i Ar-
gus egna kommentarer (.Min Herre, så mycket min Argiska Art tillåter, skal jag
Eder framdeles förnöja, s. 1:387), bl.a. i Läkare-Guden ^Esculapius mun, i ett
tal av Djävulen och i en sagofärgad replik av en flicka som varit förvandlad till
fladdermus — Jag gifwer Eder den Gåfwan, at... (s. 1:237).

Likaså i neutrum är kortformen i majoritet men skillnaden är mindre, med 12
edert och 62 ehrt/ert. De enskilda långformsbeläggen ingår i samma typ av
kontexter som eder, dvs. bl.a. i talet till Swenska Fruentimmer, i Adams och
Evas förmaningstal och i vers.

Eders är den enda form där den långa varianten dominerar över den korta,
med 12 eders och 2 ehrs. Samtliga exempel står i förbindelse med Härlighet,
nådes barmhärtighet, Wyrdighet eller liknande. Flera av dem syftar på något
sagoväsen och i de fall där referenten är en kunglig person eller makt (5 av 14)
väljer Dalin att skriva Eders (Kongl.) May.tz.

4 I båda fallen korrigerar Dalin formen till någon i u2.
5 Skrivningen med o är inte Dalins egen.
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5.2.3 Räkneord

Långformen hundrade är mest frekvent med 16 förekomster mot 6 av hundra.
Två belägg ingår i verspartier, de skrivs med kortform, och två ingår i dialog,
de skrivs med långform. Båda möter i samma dialog, där aktörerna är Argus
och Herr Quarter. I likhet med övriga dialoger där Argus själv är inblandad ut-
märks inte heller denna av någon större talspråklighet. För de belägg som före-
kommer i relation är det svårt att se någon större skillnad mellan lång- och kort-
formerna. Möjligen kan man urskilja två ytterlighetsstillägen där Dalin väljer
hundra respektive hundrade. Det ena kan ses som en vardaglig stil, med den
talnära formuleringen som hennes Fahr intet på hundra mihl när tror henne om
det streket (s. 2:285). Den kontext där Dalin föredrar långformen är i högtidliga
fraser som Alskelige Konung Frederick, Du är en större Jägare, än jag i hund-
rade Skall kan utropa (s. 2:384). I stilområdet mellan polerna är det svårt att
finna något bestämt mönster.

Som sammansättningsled förekommer tre alternativa skrivningar: -hundra
(1), -hundrad (2), -hundrade (2). Mellanformen -hundrad, som alltså saknas i
simplex, är inte Dalins egen — handskriftens årtal 1696 och 1733 har i trycket
skrivits med bokstäver Ett-tusend Sex-hundrad Nittijo-sex osv. (s. 1:399). Det
enda exemplet på -hundra och ett av de båda -hundrade ingår i verspartier.

Tusende realiseras antingen med fullform (14) eller med mellanformen tu-
send (12). I ett rimmat testamente finns också ett tusen men det är inte Dalins
egen skrivning (i handskriften står tusend). Merparten belägg (18 av 27) ingår
i relation, och de fåtaliga exemplen i andra diskurstyper är relativt jämnt förde-
lade på formerna med någon övervikt för tusend. I dialog skrivs 1 av 3 med full-
form och i vers 2 av 6 (samt tre tusend och ett tusen). Tunner tusend verkar vara

en fast förbindelse som används som kraftuttryck — hwad tunner tusend (s. 2:
359). De två exempel som förekommer i Argus skrivs med mellanvarianten.

Som initialt sammansättningsled uppträder endast tusend- (5 förekomster).
Som finalt led är mellanvarianten i majoritet (3) men här finns ett undantag.
Den enda sammansättningen som inte används för att beteckna sifferuppgift
skrivs med kort efterled — kraftuttrycket Wasstusen i dialog.

Till skillnad från den formväxling som fanns i de äldre nysvenska texterna
(se avsn. 4.5) tyder variationen i Argus på att Dalin verkligen betraktade sär-
skilt varianterna hundra-hundrade men också tusend-tusende som former med

olika stilvärde.

5.2.4 Adverb

Bittida (11 belägg) samt redan (69 belägg) är endast representerade i långform.
Formen reda som möter i de äldre nysvenska texterna finns inte i Argus.
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5.2.4.1 Sedan

Långformen sedan dominerar med 201 belägg mot 90. En uppdelning på ord-
klasser visar en viss skillnad i fördelningen mellan lång- och kortformer. An-
delen långformer är högst i prepositionskategorin (80 % långformer) och lägst
i adverbkategorin (63,8 %).

Kortformen sen (i ett fall senn) har karaktär av talspråksform i Argus, den är
kraftigt överrepresenterad i dialog (70,6 % av alla dialogbelägg) medan den är
relativt ovanlig i relation (25,3 %). Också i vers och kvinnobrev är sen domi-
nerande med 78,6 % respektive 66,7 %.

En sammansättning träffar man på i texten, längesedan, vilken realiseras
som lengesedan (1), längesedan (1), längesen (3) och längsen (1). När Argus
själv har ordet väljer han längesen. Av de andra varianterna läggs sammansätt-
ningen med långform i mer vördnadsbjudande herrars mun (Herr Patriot och
Herr Flit) medan längsen möter i en replik av ynglingen Käppknapp.

5.2.4.2 Neder

Ned kan inte ses som en förkortning av neder på samma vis som sen av sedan
(jfr avsn. 4.6.3) men det är uppenbart att för Dalin finns en stark stilskillnad
mellan formerna. Långformen (8 belägg) står i rimställning i vers (2 belägg) el-
ler som arkaiserande stilmedel i saga, liknelse eller talesätt — hos dem, som äro
färdige at stiga neder i grafwen (s. 1:147). Kortformen {ned 49 gånger, nid 14,
ner 1) är den neutrala som möter i alla typer av kontext, också i vers. Varianten
ner ingår i ett avsnitt skrivet av någon annan än Dalin. Mellan skrivvarianterna
ned och nid finns en tydlig skillnad — totalt står 11 kortformer i förbindelsen
upp (och) neder, av dessa skrivs 9 nid. Dalin väljer själv ned för att uttrycka be-
fintlighet (blifFältskiär ned i Landet, s. 2:206) — inget fall av nid men 4 av 49
ned markerar befintlighet (som alternativ form skriver han nedre, två belägg).

Som sammansättningsled är ned- vanligast, med sammanlagt 24 förekoms-
ter. Nid- förekommer en gång, i samma förbindelse som vid simplex — up och
nidwändas {ned används inte i motsvarande uttryck). Långformen ingår en

gång vardera i sammansättningarna nedergången, nedersatt och nedertrycka.
Den sista kan lämnas därhän eftersom den är skriven av en annan hand. Av de

båda förra kan möjligen en ses som en högtidlig form, lagd i munnen på Swe-
riges Lag, och den andra som en poetisk variant {Solen plär gerna wara
wakrast i nedergången, s. 2:397).

5.2.5 Verb

5.2.5.1 Hjälpverb
Kortformen bli dominerar över blifwa (varav ett blifva) med 285 belägg
(83,8 %) mot 55 (16,2 %). I presens pluralis är skillnaden mellan formerna
mindre — med 68,1 % kortformer och 31,9 % långformer. I infinitiv är kort-
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formernas andel 88,1 % och långformernas 11,9%. Andelen långformer är
alltså högre i pluralis än i infinitiv.

Som hjälpverb är hos Dalin blifwa vanligare än i annan ställning, med
26,3 % gentemot 13,3 %.

En uppdelning av texten på olika diskurstyper visar att varianterna tillhör oli-
ka stilnivåer. I dialog och kvinnobrev väljer Dalin konsekvent den korta vari-
anten. I mansbrev dominerar långformen med 7 belägg av 9. När bliva före-
kommer i vers och relation motsvarar andelarna ungefär totalandelarna —

18,5 % respektive 15,7 % långformer. Ett skäl till att blifwa är den vanligaste
formen i brev är att 5 av de 7 beläggen är skrivna av någon annan än Dalin.
Överhuvudtaget är andelen belägg som inte härrör från Dalin själv vanligare
bland långformerna än bland kortformerna. Av den totala mängden om 55 blif-
wa ingår 8 i avsnitt skrivna av annan hand (motsvarande siffra för bli är 6 av
285) och därutöver har 5 belägg ändrats från den ursprungliga skrivformen bli
i Dalins handskrift (tre har censor rättat, se avsn. 5.3 nedan, och två har någon
annan rättat). Tvärt emot vad man kunde vänta är också ett kortformsbelägg
ändrat från Dalins blifwa i handskriften till bli i utgåvan.

Som verbform i andra person pluralis använder Dalin endast blifwen.
I presens singularis är kortformen än mer dominerande än i infinitiv/presens

pluralis, med 240 blir (därav ett bljr) jämfört med 13 blifwer. En uppdelning på
hjälpverb och huvudverb visar att grammatisk funktion inte har någon inverkan
på formvalet: i båda kategorierna utgör långformerna ca 5 %.

I vers och mansbrev är långformen något överrepresenterad, med 16,7 %
respektive 20 %. I dialog samt i kvinnobrev (endast ett belägg) möter endast
kortform och i relation är andelen långformer låg — 3,7 %.

Blifwer är en tydligt stilmärkt variant medan kortformen förefaller neutral
och gångbar i olika kontexter. Andelen varianter i avsnitt som har annan upp-
hovsman än Dalin själv är också jämförelsevis större för blifwer än för blir (4
av 13 respektive 11 av 240).

Den enda sammansättning som finns representerad är förbliver med 22 fö-
rekomster. Alla utom två, vilken förkortats till Förbi., skrivs förblifwer och
möter i samma typ av kontext, som brevavslutning. Användningen kan snarast
sägas vara lexikaliserad och också i autentiska brev använder brevskrivaren
formuleringar som / öfrigtförblifwer Min Herres Hörsama Tienare Monoculus
(s. 1:78).

Verbet hava är mer frekvent än bliva, men verben liknar varandra vad gäller
fördelningen på lång- och kortformer. Av den långa infinitiv-/pluralvarianten
påträffas tre olika skrivningar i texten — hafva (1), hafwa (97) och hafwe (2).
Den första och den sista är inte Dalins former, de är skrivna av annan hand eller
ändrade från Dalins ha i handskriften. I fortsättningen redovisas de tre varian-
terna under hafwa som då får 100 belägg. Kortformen skrivs ha med ett undan-
tag, haa. Det enda särfallet räknas i fortsättningen till /zö-beläggen.

Sammanlagt skrivs alltså hava med långform i 100 fall (13,7 %) och med
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kortform i 629 fall (86,3 %). Det mönster som bliva visade, med fler långfor-
mer i pluralis än i infinitiv, återkommer för hava. Men skillnaden är mindre: i
pluralis är 17,1 % långa och i infinitiv är 10,2 % långa.

Mellan hjälpverbsfunktion och annan funktion finns inte någon skillnad alls
— 13,9 % långformer i den förra och 13,6 % i den senare.

Skillnaderna mellan hafwa och ha blir betydligt större när man särhåller de
olika genrerna. I vers och framför allt brev skrivna av män är långformen över-
representerad (25 % respektive 46,2 % långformer). I kvinnobrev och dialog-
avsnitt förekommer endast kortformer. Den allmänna skillnaden att de partier
som är skrivna av Dalin innehåller fler kortformer än partier författade av andra
gäller också vid hava, där 33 av 38 varianter av annan hand är långa.

När det gäller hava finns ett intressant exempel i del 1, s. 37, där lång- och
kortformen ingår i samma mening — Hafwa wi några emot oss, så ha wi dock
några med oss. Den retoriska repliken är lagd i Herr Ehrenmenvets mun och
formväxlingen kan antingen ses som betingad av satsposition eller som sprung-
en ur Dalins känsla för rytm. I det första fallet skulle den formelle Herr Ehren-
menvet välja den tyngre och mest korrekta formen i initial position (jfr Spegel,
avsn. 4.7.1.2) medan han efter ett inledande så i den efterföljande satsen inte är
lika noga. Om man väljer att tolka variationen som rytmisk måste man läsa den
andra satsen med betonat så och får då samma metriska mönster som i den förra.

I presens pluralis andra person varierar Dalin mellan hafwen (27 belägg) och
han/han (35). Dalin undviker oftast att markera sammandragna former med
apostrof och av de sex ha n med apostrof uppvisar fem skrivningen han i hand-
skriften. (Märkligt nog förekommer också det motsatta förhållandet enligt Hes-
selmans noter, ett han skrivs i handskriften han.)

Det enda haven som härrör från annan hand skrivs långt. Den förkortade va-
rianten han är inte vanlig i mitt material. Andra författare tycks hellre välja att
till andra person pluralis generalisera den vanligare pluralformen på -a (jfr
Wessén 1969:252), som hafwa, och därmed öppna för förbindelser som I ha.
Dalin bibehåller konsekvent de traditionella pluralformerna och Hesselman be-
skriver i förordet till Argus Dalins personböjning sålunda: "I pluralis har 1.
pers. ändeisen -a 1. -e sällan -om, 2. pers. -en och 3. pers. -a" (a.a. s. CXXXII).

I presens singularis är naturligtvis kortformen starkt företrädd, med 1162 fö-
rekomster jämfört med 10 hafwer. Den grammatiska funktionen har inte någon
inverkan på formvalet alls, både som hjälpverb och i annan funktion uppgår or-
dets andel långformer till mindre än 1 %.

Hafwer är än mer än hlifwer stilmärkt och förbehållet vissa kontexter. Tre
fall möter i brev (av män, varav två av annan hand), tre i vers, två i sagor (där
Dalin ibland använder arkaiserande vändningar) och endast två i "vanlig" rela-
tion. Det ena av de två beläggen i relation skrivs med kortform i handskriften.
Till U2 skrivs 4 av 10 hafwer om till har, se tabell 5.4. nedan.

Den enda förekommande sammansättningen med någon form av hava i ef-
terledet är förehafwes, som skrivs endast med långform.
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När det gäller pläga kan först konstateras att Dalin har variation, men endast
av hjälpverbet. I betydelsen 'förpläga' väljer han långform (endast 2 exempel).
Den skillnaden illustreras också av Westberg (1987:68) och i SAOB:s exem-

pelsamling. Analysen i det följande bygger enbart på pläga som hjälpverb.
Tillsammans med betydelsen 'förpläga' försvinner de enda infinitivbeläg-

gen. Långformerna pläga (23 gånger) och kortformerna plä (2) är presens plu-
ralis. Fullformen är alltså mest frekvent och normalform. De två beläggen på
plä möter i vers {det plä wi skiämmas wid, s. 1:195) och i en replik av Frustu-
Pigan Elsa {De plä wäl säija, s. 2:81). Långformen förekommer inte i vers och
bara en gång i dialog.

I presens singularis är det numeriska förhållandet omvänt och kortformen
plär (43) är mer talrik än plägar (11). Det är svårt att se någon uppenbar stil-
skillnad mellan formerna. Kortformen förekommer i olika typer av kontexter,
också i mer högtidligt retoriska som Solen plär gerna wara wakrast i neder-
gången (s. 2:397). Långformen å sin sida möter i talesättsliknande fraser som
den mäst bräkande Geten plägar minst miölka (s. 2:218).

I vers, dialog och kvinnobrev är kortformen dominerande, med 85,7 % i den
förstnämnda och 100 % i de två sistnämnda genrerna. Den kontext där plägar
i relativa tal förekommer mest är i relation, där långformens andel uppgår till
25,7 %.

5.2.5.2 Starka verb

5.2.5.2.1 Giva

12:a person pluralis, i passivum och som led i sammansättning skrivs giva med
långform.

I kategorin infinitiv/presens pluralis är långformen vanligast med 97 belägg
(varav ett med enklitiskt pronomen, gifwat) jämfört med 36 gie. Särskilt i plu-
ralis har långformen ett starkt övertag (92,3 % långformer). I infinitiv är ande-
len långformer lägre (70,8 %).

En jämförelse mellan infinitiv som står i verbpartikelförbindelse (de plurala
beläggen möter inte i sådana konstruktioner) och i annan ställning ger en tydlig
skillnad — i verbpartikelförbindelse är två belägg av sex långa medan långfor-
men dominerar i annan ställning med 72,8 % (83 belägg av 114).

Gifwa har inte lika stark ställning i alla textkategorier — i vers och dialog
utgör långformen en minoritet (33,3 % respektive 12,5 % långformer) men i re-
lation är andelen långformer 80,2 %.

De singulara beläggen skrivs med omväxlande lång och kort form i precis
lika hög grad, gifwer 35 och gier 34 + ger 1. De uppvisar inte några tydliga
skillnader mellan verbpartikelförbindelse och annan ställning — i den först-
nämnda är 5 av 11 verbformer långa och i den andra 30 av 59.

En uppdelning på olika diskurstyper visar att varianterna är varandra uteslu-
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tände i å ena sidan vers, kvinnobrev samt dialog (enbart kortform) och å andra
sidan mansbrev där det enda exemplet är långt. Båda varianterna förekommer
i relation där långformen har ett övertag (65,4 % långformer).

Argus är den tredje text i materialet där en förkortad variant av supinum givit
dyker upp. Här finns tre exempel på kortformen giedt/giett, två i vers och ett i
en replik av Balzar Laquay, vid sidan av 43 gifwit. Att Dalin utnyttjar varianten
giedt/giett och inte någon annan typ av förkortning (som gifwi) kan sättas i
samband med hans halländska ursprung.

5.2.5.2.2 Taga

I passivum och i supinum skrivs taga långt.
Taga dominerar, i än högre grad än gifwa, över motsvarande kortform.

Långformen är representerad med 114 belägg (varav ett med enklitiskt prono-
men, tagan) och kortformen med 21.

En generell tendens hos Dalin är att andelen långformer är större i presens
pluralis än i infinitiv, men avvikelser finns, bl.a. vid bruket av taga. I infinitiv
är andelen långformer 86,1 % och i pluralis är andelen 75 %.

Vissa skillnader finns mellan andelen långa och korta former i verbpartikel-
förbindelse och annan ställning: i infinitiv är 22 av 29 (75,9 %) belägg i den
förstnämnda ställningen långa jämfört med 76 av 85 (89,4 %) i annan ställning.
Ett fåtal pluralformer ingår i verbpartikelförbindelse och 2 av 3 sådana belägg
skrivs taga. I annan ställning är långformens övertag något starkare — 13 av
17 belägg (76,5 %).

I dialogpartier väljer Dalin oftare kortform än långform (30,8 % långformer)
och likaså är de två kvinnobrevsbeläggen korta. I andra brev, av män, är alla
(7) exempel långa och i relation har taga en stark ställning med 101 förekoms-
ter mot 10 korta. Av de fåtaliga versbeläggen är två långa och ett kort.

I 2:a person pluralis växlar författaren mellan tagen och tan. Långformen är
mest frekvent med 4 exempel mot 1. Kortformen förefaller inte markant låg-
språklig. Den står visserligen i dialog (vilket också en förekomst av långform
gör) men mellan Argus och den unge Celadon (del 1, kap. XLVII) där språket
inte utmärks av någon större talspråklighet.

Vid singular böjning är kortformen mest frekvent med 40 tar och 32 tager6.
En viss differens mellan verbpartikelförbindelse och annan ställning kan note-
ras: i förstnämnda förbindelse är 6 av 16 förekomster långa (37,5 %) och i an-
nan ställning är 26 av 56 långa (46,4 %). Liksom gifwer och gier förekommer
tager och tar delvis i olika kontexter — i vers, dialog och kvinnobrev är tar al-

6 Ett långformsexempel förtjänar att kommenteras (se även Hesselman 1919:CXXXIV). En värd
ger sina gäster uppmaningen Sitter stilla, Bröder, medan I dricker the ock tager en sup (s. 2:263).
Dalin undviker i övrigt singulara verbformer vid pluralt subjekt och böjningsformerna dricker, ta-
ger får nog snarast ses som felskrivningar, antagligen under inverkan av imperativformen Sitter.
Till U2 har Dalin infört dricken, tagen.
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lenarådande och i mansbrev är tager den enda förekommande. I relation möter
både lång- och kortform med svag övervikt för långformen (54,5 %).

I den stora mängden sammansättningar med taga i efterledet (16 olika) finns
en som uppträder med kortform. Både varianten antager och antar förekom-
mer, med ett belägg vardera. Långformen står i relation och kortformen i ett
brev, där P. Flinthierta uttrycker sin avsmak för obildat och fattigt folk som ber
om pengar. Han ger som exempel hur en förtvivlad änka eller ett värnlöst barn
vädjar: Jag ser mig nu ingen annan utgång, än swälta ihiäl, om ingen är sä
Christelig och antar sig min wälfärd (s. 2:317). Kanske kan valet av antar tol-
kas som ett medel att framställa den upprörda människans obildning.

5.2.5.2.3 Draga

Som supinumform av draga förekommer endast dragit, och 2:a person pluralis
saknas helt.

Jämfört med verben giva och taga är formerna draga och dra relativt jämna
i frekvens, med 22 belägg mot 16. Mellan infinitiv och pluralis är det inte någon
skillnad vad gäller fördelningen på lång- och kortformer (57,6 % respektive
60 % långformer). I vers är dra mest frekvent (en långform av 4) och i dialog
är förhållandet omvänt (2 långformer av 3). I relation överensstämmer varian-
ternas styrkeförhållande med den totala fördelningen. Den långa och den korta
formen förefaller att ha lika stilvärde och en viktig faktor vid Dalins variantval
verkar ha varit om verbet ingår i verbpartikelförbindelse eller inte. Verbet ingår
relativt ofta i ordstäv — Det är swårt at dra strå för gammal Katta (s. 2:63) —

och i sådana liksom i andra verbpartikelförbindelser är långformen mindre van-

lig, med 2 av 9 belägg (22,2 %) jämfört med annan ställning där långformen
dominerar med 17 belägg av 24 (70,8 %).

I presens singularis är drar i majoritet, med 20 förekomster mot 4. Tre
exempel ingår i dialog, de är alla korta. Ett används av en manlig brevskribent
och det skrivs drager. När det gäller drager tycks inte verbpartikelförbindelse
vara lika avgörande för variantvalet som i infinitiv: i sådan konstruktion möter
18 belägg, varav en långform (12,5 %) och i annan ställning är 3 av 16 belägg
långa (18,8 %).

Ett fåtal belägg med s-form finns och vid dessa gör Dalin konsekvent skill-
nad mellan deponens, som han skriver dras (2), och passivum som skrivs dra-
gas (5) och dragés (2).

Som sammansättningsled uppträder verbet i huvudsak långt, men bland de
elva olika sammansättningarna har två omväxlande långt och kort efterled. Den
mest frekventa är bedraga. I infinitiv/pluralis dominerar här långformen med
14 jämfört med 2. De två kortformerna står i dialog, vilket inte långformen gör
i något fall. I presens singularis är varianterna ungefär lika vanliga — 4 bedra-
ger och 5 bedrar. Det förefaller som om kortformen i första hand är knuten till
frasen jag/du bedrar mig/dig, 4 av 5 belägg ingår i sådan förbindelse (vilket
långformen aldrig gör).
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Variation uppvisar också bidrager, här finns tre långformer och en kortform.
Alla fyra står i relation och det är svårt att se någon stilskillnad mellan dem.

5.2.5.2.4 Bedja

Det enda passiva belägget av bedja skrivs med långform i likhet med de sam-

mansättningar som förekommer. Andra person pluralis saknas helt.
Varianterna bedia och be är ungefär lika frekventa (11 respektive 8 före-

komster) men därutöver är likheterna få. Långformen förekommer uteslutande
i relation, den har en mer formell klang {som behaga bedia mig skrifwa längre,
s. 2:460) och används i förekommande fall i förbindelsen bedia Gud (2). Kort-
formen möter i mer talspråkliga kontexter som dialogen mellan Balzar och Elsa
(3), fattiggummans brev (2) eller kvinnobrev (1). En förekomst hänför sig till
en replik i en saga — Jag skall be Fahr-Gubben om en Karl (s. 2:225) och ett
belägg står i relation. De två plurala formerna skrivs med långform.

I presens singularis är kortformen i majoritet med frekvensen 43 (37 ber, 6
behr7) mot 7 beder. I dialog och kvinnobrev förekommer endast kortform me-
dan i mansbrev 3 av 4 belägg har långform. I vers ingår en långform och en
kortform. I relation har kortformen en stark ställning — 9,1 % långformer. Be-
der är en formell variant som påträffas endast i särskilda kontexter, förutom
vers- och brevbeläggen bl.a. i en underdånig replik i en saga {efter jag är i Edra
händer til lif eller död, beder jag Ehr på mig bewisa Ehr Dygd (s. 2:188) och i
en exemplifiering av ordet 'Fördenskul' {Fördenskul beder jag eder i
Gudz namn, s. 2:217).

5.2.5.3 Sade

Kortform av lade saknas helt (långformen är representerad med 19 belägg).
Av sade finns både en äkta kortform, sa med 6 förekomster, och en mellan-

form, sad, sad med 13 + 3 belägg, vid sidan av det dominerande sade (391 be-
lägg). De förkortade varianterna har en markant lågspråklig stilklang.

De sex regelrätta kortformerna ingår i fem fall i sagan om Pip (sidorna 1:
373-374). Ramfiktionen är att en löijlig Dräng berättar sagor för Argus efter
gamla Äfwentyrs-sättet bland gement Folck, och här finns rikligt med talspråk-
liga vändningar. Kortform av sade ingår i fraser som dermed så sa Kongen te
Drottningen. Det sjätte exemplet ingår i den likaledes lågspråkliga dialogen
mellan Måns Husdräng och Bålla Huspiga (s. 2:432).

På samma sätt kan alla sadjsad' förklaras utifrån kontexten. Av de samman-

lagt 16 exemplen möter 8 i vers, 3 i dialogen mellan Balzar och Elsa och de
återstående 5 i kap. XLIV, del 1. Det sistnämnda avsnittet är intressant efter-
som Dalin där varierar anföringsverbet på ett raffinerat sätt. I det första partiet

7 Skrivningen behr är inte särskilt dalinsk och man kan notera att av de 6 förekomsterna ingår 4
i samma stycke på sidorna 2:446-447.
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samtalar en (Don Quijote-liknande) riddare med sin dräng Mats, och deras re-
spektive repliker följs av anföringsverbet sade (för riddaren) och av sad (för
Mats). Replikskiftet kan se ut på följande sätt: Ja, bitterdöja, sad Mats, dä wa
en fin Giärsgål. Gärdzgård? sade Riddaren, du ärförrykter, ser du intet, det är
en Fästning? (s. 1:336). I slutpartiet av samma kapitel diskuterar två hantver-
kare med varandra: Hör hit, Granne, sade en Handtwärkare til en annan, af
hwad tro ästu? Bekänner du SyIla eller Mariuss? Jag håller med SyIla./ Hin wet
håcke jag ska ta, sad den andra: Jag tror, jag giör som du: Jag blir wed Sillan:
Den äter jag hälst, å sen en kanna Öhl på (s. 1:338). I båda exemplen använder
Dalin anföringsverbet för att karakterisera talaren (och dennes språk). I det för-
sta är det en klasskillnad som illustreras med formskillnaden och i det senare är

det snarast en intellektuell skillnad som antyds — den kloke hantverkaren talar
högspråkligt, vilket också smittar av sig på anföringsverbet, och den dumme,
som tror att grannen talar om mat, har ett stort inslag av lågspråkliga former i
sitt tal.

I passivum förekommer endast långformer.

5.2.5.4 Svaga verb, 2:a konjugationen
De svaga verb som har växlande lång- och kortform i Argus är kläda och råda.
För övriga verb gäller att de antingen saknas helt (breda, späda, tråda) eller
som träda (3 belägg) endast skrivs med långform (undantaget är det etymolo-
giskt oklara verbet bryda som genomgående skrivs med kortform).

I infinitiv/presens pluralis liksom i sammansättningar förekommer av kläda
endast långform. Det enda kortformsbelägget är singulart (vid sidan av sju klä-
der). Dalin ironiserar över både manliga och kvinnliga dagdrivare av högre
stånd och i en memorialbok från en kvinnlig sådan står notisen NB. blått klär
mig bäst (s. 2:372).

För verbet råda är variationen något större, men liksom vid kläda är lång-
formen allenarådande i infinitiv/presens pluralis. De singulara beläggen däre-
mot skrivs omväxlande råder (19) och rår (8). Vi har idag en relativt fast form-
fördelning när det gäller råda (se avsn. 6.6.4.4) så att långformen bl.a. används
i betydelsen 'ge råd' och kortformen bl.a. i verbpartikelförbindelse, som rå om,
rå för.

Av Dalins kortformsbelägg kan fem klassas som verbpartikelförbindelse, två
har betydelsen 'sköta sig själv, bestämma över sig själv' och ett har innebörden
'orka' {skall han uprifwa, så mycket han rår, s. 2:316). Till alla delar är mönst-
ret detsamma som för variationen i mitt moderna material. Motsvarande klas-

sificering av råder visar att 16 fall har betydelsen 'ge råd', ett har betydelsen
'vara förhärskande' (förnuftigheten, som intet hindrar sådant, råder mer än

8 Sulla och Marius var två romerska fältherrar som låg i stark rivalitet med varandra under det
sista århundradet före Kristi födelse.
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Sedwanan, s. 1:292), ett står i förbindelsen råder bot och ett kan tolkas som
'sköta sig själv, bestämma över sig själv'. Den sistnämnda användningen av rå-
der är den enda där Dalins formvariation inte helt överensstämmer med den nu-

tida eftersom idag kortformen är vanligast i betydelsen 'sköta sig själv, bestäm-
ma över sig själv'.

5.3 Argus och censuren
I Hesselmans och Lamms förnämliga utgåva av Then Swänska Argus ingår för-
utom jämförelser mot handskriften och andra upplagan också en redogörelse
för censors ingrepp. Utgivarna har jämfört handskriften och den tryckta utgå-
van och i noter markerat textställen och kommentarer som de hänfört till cen-

sors hand. I de fall rättelser inte helt säkert kunnat föras till censor har detta ut-

märkts i noterna.

I Sverige inrättades år 1686 ett censurämbete, censor librorum. Den utsedde
censorns uppgift var att granska både inhemskt och från utlandet importerat
tryck, och han skulle kontrollera att ingenting anstötligt eller oanständigt nådde
läsarna. I första hand var det för teologiska och politiska frågor som censor
hade ansvar inför kanslikollegiet. Men det finns flera uppgifter om att censo-
rerna även sett den språkliga granskningen som en viktig uppgift. Så skriver
exv. Burius 1984:62, efter att ha gått igenom Gustaf Benzelstjernas (censor
1737-1746) censorsjournal: "Vad han nästan genomgående gör till föremål för
ingrepp är den språkliga formen; han söker efter direkta språkliga tvetydigheter
eller grammatiska missgrepp". I inledningen till Then Swänska Argus menar
Lamm att flera av censorerna förutom den politiska och teologiska övervak-
ningen också såg sin roll "såsom en sorts uppfostrare för litteraturen" (s. VIII).
Enligt Lamm är det särskilt de språkliga anmärkningarna som har detta syfte.

Censor under den period då Argus kom ut, 1732-1734, var Johan Upmarck
Rosenadier. Han innehade censorsämbetet under tiden 1716-1737. Argus har
själv beskrivit hur deras samarbete gick till (s. 2:471f.): Om Fredagen lagt på
Papperet, om Lördagsafton burit til min Censor, som nog har bekymmer af
mig. Sedan begynnes om Måndagen at sättas. Rosenadier hade alltså inte
mycket tid på sig för sin granskning och ofta har han sänt manuskriptet till bok-
tryckaren efter sin genomgång, och hans rättelser har då direkt förts in i trycket.
Men inte så sällan har en viss dialog förekommit mellan censor och Dalin (som
förblev anonym), där censor har kommenterat något eller föreslagit en ändring
och sedan sänt manuskriptet tillbaka till Dalin. Dalin i sin tur har antingen god-
tagit eller förkastat censors råd och därefter skickat arket till boktryckaren.

De korrigeringar i Argus som rör lång- och kortformer och kan hänföras till
censor är följande:

bli till blifwa — Huru skola nu Inwånarne blifwa dygdige och wisa? (s. 2:
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17), I ett Rum såg jag qwicka Barn, som nyligen begynt tala, blifwaförgijftade
af den Skamliga Högfärden (s. 2:18), De blifwa ledsamma för sig Sielfwa och
odugelige för Andra (s. 2:21).

blifwer tillskrivet i ett kort parti av censors hand — Men jag wil, at man intet
wänder honom til des egen Kärlek, som på slutet ei annat blifwer än des eget
fördärf {s. 2:20, det understrukna markerar censors tillägg).

ha till hafwa, stryks sedan av censor och Dalins formulering kvarstår — de
ha sig sielfwa til hela sitt ändemål (s. 2:18).

han till hafwen — Men hwad hafwen / emot den mogna Philaretus, som är
af lika tanka med Lychas? (s. 2:74).

Skörden av censors kortformskorrigeringar är mager och man kan konstatera
att han i de allra flesta fall givit sitt godkännande till Dalins former. Av någon
anledning är det endast i ett ark, N:o 3 i del 2, som Rosenadier varit riktigt ni-
tisk. Av de fem genomförda korrigeringarna ovan ingår fyra i nu nämnda ark,
tillsammans med den strukna korrigeringen. Den sistnämnda är möjligen den
som lättast kan förklaras, verbformen står i ett retoriskt avsnitt med nio likadant
uppbyggda meningar: De upwäxa ..., de tämjas ..., de upmuntras osv. Att cen-
sor här, åtminstone vid första anblicken, tyckte att de hafwa bättre passade in
är förståeligt. Men för övrigt verkar rättelserna vara slumpmässigt gjorda, inte
ens i ark N:o 3 är censor konsekvent utan han låter två bli stå orättade. Arket,
som behandlar barnuppfostran, är inte något av Dalins mer lättsinniga. Men det
är inte heller mer allvarligt än exv. det följande arket som också behandlar
barnuppfostran och där censor inte gjort några liknande ingrepp.

De verbformer som censor korrigerat, bli, blir samt han, är Dalins normal-
former och i tre fall (två bli, ett blir) återinför Dalin kortformerna i andra upp-

lagan.
Man kan utan överdrift säga att censors inflytande över fördelningen på

lång- och kortformer i Argus varit ringa (för en mer generell beskrivning av
hans ingrepp se Anderson Östman 1986). Rosenadier gjorde sig känd som en

språkintresserad man med ambition att vårda sitt modersmål. Två av Argus ef-
terföljare, Den Swenska Patrioten och Skuggan af den döda Argus, båda 1735,
ville han dra in med hänvisning till deras dåliga svenska (han menade att det
för honom var mödosammare att varje vecka rätta sådana ark än att själv skriva
nya) (Sylwan 1892:172,180). Man kan nog tolka hans fåtaliga rättelser av kort-
former i Argus som en uppskattning av Dalins språkbehandling.

5.4 Sammanfattning
I Then Swänska Argus kan man redan genom språkformen urskilja avgränsade
diskurstyper. Dalin rör sig över ett stort stilområde i tidskriften, från högtidliga
partier som talet till Swenska Fruentimmer (del 1, ark N:o III) eller de språk-
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prov i inledningen som tillskrivs det (fiktiva) sällskap vilket påstods vara utgi-
vare av Argus (exv. brevet från Herr Gyllenbalance, s. 1:28) till partier med
kraftig dialektfärgning som fattiggummans brev (s. 2:322) eller sagan om Pip
(s. 1:373-374).

I fördelningen på lång- och kortformer kan man se hur tre stilnivåer avteck-
nar sig mot ett slags normalstil i relationen: en lågspråklig stil, en dialogstil
och en högspråklig stil. Till den lägsta stilnivån är kortformer som daen, huf-
wu, nån och salsad kopplade. Dessa former är inte allmänt talspråkliga utan fö-
rekommer enbart i de partier där Dalin eftersträvat ett mycket vardagligt eller
vulgärt språk. I första hand återfinns denna stil i vissa av dialogerna, men den
uppträder också i andra kontexter som i sagan om Pip. I Argus möter man i dia-
log i allmänhet en "dialogstil" där varianter som sen, gie och ta är överrepre-
senterade jämfört med i relation. Denna dialogstil, som kan betraktas som bil-
dat talspråklig i motsats till den lågspråkliga, kan också sägas vara den som ut-
märker fiktiva brev från kvinnliga skribenter i tidskriften. Den högspråkliga,
retoriska stilen utmärks av vissa i övrigt sällsynta fullformer som Eder och haf-
wer. En smula paradoxalt kan det verka att varianter som dessa också kan ingå
i sagor och liknelser. Som parallellfall kan nämnas ålderdomliga böjningsvari-
anter som klart tillhör ett mycket vardagligt och snarast vulgärt språkbruk;
Mats beskriver ett Bond-gille för Pehr: Dä wa gott Öhl wi haddom, wi knä-
fullom i ring, wi skrekom, wi måladom Golf å bohl (s. 2:288). Passager som
denna har snarast regelmässigt skrivits om till andra upplagan och den torftiga
motsvarigheten i U2 lyder: Det war godt öl wi hade, wi knäföllo i ring, wi up-

högde rösterne ochfingo rätt ondt derefter. Widmark (1970:26, 28) noterar på
liknande sätt i sin undersökning av stildifferentiering i Swenska sprätthöken att
Gyllenborg begagnar "gamla böjningsmönster som uppträder i sådana sam-

manhang att de måste uppfattas som talspråkliga" (jfr också Ejder 1945:250f.
om adjektivändelsen -er).

Förutom breven från kvinnliga skribenter ingår också ett antal brev med
manliga avsändare i tidskriften. Dessa är autentiska eller fiktiva, dvs. skrivna
av Dalin själv. För båda typerna gäller att de i allmänhet innehåller fler lång-
former än i synnerhet kvinnobrev men också än relationen.

Något måste också sägas om de versavsnitt som ingår i Argus trots att jag i
min undersökning i övrigt avstår från att behandla metrisk text. Verspartiernas
språk skiljer sig från övriga genrer. Oftast är det kortformer som är överrepre-
senterade men det finns exempel på motsatsen: andelen neder jämfört med ned/
nid är större i vers än i relation. För övrigt går variationen tvärs igenom ovan-
stående stilnivåer. En form som giedt, vilken annars enbart förekommer i en re-

plik av Balzar Laquay, kan när metern så kräver användas i ett mer allvarligt
menat testamente på rim — Så mycket har du giedt, när du war
din: Så mycket kan du nu wäl gie, då du är min (s. 2:473).
Parallellställningen med gie skulle här också kunna ses som en utlösande fak-
tor. Omvänt kan Dalin i lättsamma tillfällighetsdikter bruka varianter som an-
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nars är reserverade för retoriska, högspråkliga partier: I Stallet hafwer nyss en

slantig Pelle gått (s. 1:170). Sådana metriska eftergifter var ju inte alls unika
för Dalin utan accepterade uttryck för diktarens frihet under denna tid (och när
det gäller just tillfällighetsdikter får väl denna frihet sägas gälla också idag).

Mellan de olika genrerna eller diskurstyperna är det sällan fråga om entydiga
skillnader vad gäller fördelningen på lång- och kortformer utan det rör sig om
tendensolikheter. Men det finns ord vilkas två variantformer är helt knutna till

olika stilnivåer: förutom sådana som någon och givit (där kortformen enbart
uppträder i lågspråkliga partier och eventuellt vers) kan nämnas giver och ta-
ger. Som framgått ovan är den korta varianten i infinitiv/pluralis överrepresen-
terad i dialogstil, och i singularis är stilskillnaderna ännu starkare. Kortformer-
na möter i vers, kvinnobrev och dialog medan långformen återfinns i mansbrev.
I relation förekommer båda typerna, med någon övervikt för långformen.

Beteckningen annan hand är som framgår av variantredovisningen ovan of-
tare förknippad med långformer än med kortformer. Det är tydligt att tidskrif-
tens tillfälliga medarbetare begagnat ett mer formellt språk än Dalin — åtmins-
tone vad gäller valet mellan lång- och kortform.

Under arbetet med analysen av Argus har det slagit mig att koncentrationen
av kortformer verkar vara större i del 2 än i del 1. För att kontrollera detta har

jag räknat alla lång- och kortformer i del 1 och del 2 var för sig. Jag har lämnat
de ord som inte varierar utanför. Sammansättningar och genitivformer är inte
medräknade och av verbformer ingår endast infinitiv/presens pluralis samt pre-
sens singularis. Med hjälp av denna kalkyl kan man för det första slå fast att
kortformer är ungefär dubbelt så vanliga som långformer i Argus — 1668 lång-
former gentemot 3315 kortformer. Att skillnaden ser så stor ut beror dels på att
ord som enbart representeras av långformer inte är medräknade (sådan, lade)
och dels på att de ord där kortformen dominerar är så pass frekventa (haver,
bliver). Dessutom är alltså andra böjningsformer inte medräknade och inte hel-
ler sammansättningar och dessa utmärks i allmänhet av en större andel långfor-
mer.

Men mitt huvudsyfte med beräkningen var att jämföra de två delarna med
avseende på förhållandet mellan lång- och kortformer. Det visade sig att i del
1 är andelen långformer 43,7 % (och andelen kortformer 56,3 %) medan mot-
svarande siffror för del 2 är 25,8 % långformer (och 74,2 % kortformer). Skill-
nåden är relativt stor och det kan ha flera förklaringar. I del 1 framträder ännu
de fiktiva herrar som uppgavs vara utgivare av tidskriften; i Dalins beskrivning
av dem samt i dikter och brev av deras hand är språket mer formellt än i andra
delar av texten. I del 2 förekommer många fler dialoger än i första delen (två i
del 1 och ca 14 i den senare) och av verkligt talspråkliga partier är det endast
sagan om Pip som hör hemma i första delen.

Man kan också tänka sig andra förklaringar som delvis hänger samman med
genreolikheter mellan delarna. Dalin var en ung och relativt ovan skribent vid
utgivningen av Argus första ark. Man kan föreställa sig att han då i högre grad
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än senare utnyttjar ett skriftspråk som han möter runt omkring sig men att han
senare tillägnar sig en egen stil och därmed en större självständighet gentemot
gällande skrivkonventioner. Hans sätt att skriva förändras i riktning mot en mer

talspråksnära stil och han börjar också leka med nya typer av genrer där han kan
demonstrera sin stilsäkerhet. Thelander (1990) har i en undersökning av språk-
bruket i Agneta Horns självbiografi (1657) gjort liknande iakttagelser. Han har
undersökt helt andra språkdrag (initialt t eller th jämfört med d och finalt gh
jämfört med g) och kommit till slutsatsen att: "hennes sätt att skriva undergår
genom texten en successiv utveckling mot modernare stavning och ett ledigare
ord- och formval" (a.a. s. 89). Om man så vill skulle både Horn och Dalin kun-
na beskrivas som från början relativt ovana skribenter vilka gradvis tillägnar
sig ett eget skriftspråk. I en tid där religiöst och offentligt skriftspråk skilde sig
kraftigt från det talade är det rimligt att ett fjärmande från mer traditionellt
skrivsätt också innebar ett närmande till det talade språket.

Tidskriften Then Swänska Argus brukar betraktas som representant för nå-
got nytt i vår språkhistoria och dess första utgivningsår markerar ingången till
perioden "yngre nysvenska". Likaså är den nydanande språkbehandlingen nå-
got som framhålls som skäl till tidskriftens framgång i sin samtid och Dalins
språk i tidskriften beskrivs ofta som ledigt talspråkligt. Men när man jämför ho-
nom med en författare som Columbus (kap. 4) är det tydligt att han inte är sär-
skilt talspråklig — Dalin håller sig i huvudsak till det som Hof kallar "rätt tal"
(se avsn. 5.1 ovan). Inte heller när man jämför språket i Argus med det som mö-
ter hos de två andra 1700-talsförfattarna, Stålhammar och Runius, kan man

säga att de former som Dalin använder på något avgörande sätt skiljer honom
från kollegerna. Det som i stället gör Dalin unik är att han är en enastående sti-
list. Han tar tillvara en sådan möjlighet till språklig variation som växlingen
mellan långa och korta ordformer utgör och använder den för att frammana oli-
ka språkliga miljöer.

5.5 Argus andra upplaga
År 1754 kom Argus andra omarbetade upplaga ut, 20 år efter den ursprungliga
versionen. Dalin var tydligen redan vid slutet av arbetet med första upplagan
(=U1) inställd på att ge ut tidskriften på nytt — i ark N:o 52, s. 493 skriver han:
"Dock, här bör wäl mer ändras i Argi andra upplaga. Jag lärer kanskie en gång
hålla en sträng räfst med mina Ark."

Vid tiden för andra upplagan hade Dalins egen ställning ändrats radikalt och
tidsandan var antagligen en annan än under det tidiga 1700-talet. Den fransk-
klassiska esteticismen hade vid mitten av seklet börjat få ett starkt inflytande
över svenskt kulturliv (se exv. Hillman 1970:28). Dalin själv var 1754 sekrete-
rare i Vitterhetsakademien, kunglig bibliotekarie m.m., och att hans ambitioner
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med den andra upplagan av tidskriften skiljer sig från U1 är inte särskilt märk-
ligt.

Ruth Wikander har i en avhandling 1924 — Studier över stil och språk i
Dalins Argus — jämfört de båda upplagorna. Hennes avhandling behandlar i
första hand ordval och ordböjning och hennes slutsats är följande: "Föreliggan-
de jämförelse har uppvisat, att författarens språk under den tid, som ligger mel-
lan de båda Argusupplagornas tillkomst, genomgått en så avsevärd utveckling,
att man nära nog kan betrakta Dalin som representant för två olika stilistiska
utvecklingsstadier" (Wikander 1924:120). U2 skulle då karakteriseras av en
striktare franskklassisk smak medan U1 fortfarande kan ses som en produkt av
1600-talets stilideal, med exotiska inslag, blandning av högt och lågt osv. Wi-
kanders avhandling behandlar inte alls någon eventuell skillnad mellan uppla-
gorna vad gäller kort- och långformer, men i litteraturen kan man hitta andra
uttalanden som tyder på kraftig minskning av kortformer i U2. Bergman (1972:
138) och Hillman (1970:23f., 30) menar t.ex. att den folkliga, vardagliga
förstaupplagan i sin andra version får en mycket mer skriftspråklig prägel, bl.a.
genom att verbformerna ha, bli och ta skrivs om till motsvarande korrekta lång-
former. Hesselman noterar i sitt förord till utgåvan 1919: "ej sällan har Dalin
själf infört normalformerna [i stället för ha, bli, ta] i andra upplagans polerade
språk, fastän han också i enstaka fall kan förfara på alldeles motsatt sätt" (Hes-
selman 1919:XCIIIf.).

Utifrån tidigare uttalanden har man alltså skäl att vänta en nedgång av antalet
kortformer i U2 jämfört med Ul. För att undersöka om detta stämmer och för
att få en bild av vilka kortformer som i så fall förlängs, har jag med hjälp av

notupplysningar i Hesselmans och Lamms utgåva av Argus U1 jämfört de båda
upplagorna med varandra. För säkerhets skull har jag kontrollerat ett kapitel i
originaltryck och jämfört skillnaden mellan de båda upplagorna med vad som
står angivet i noterna i utgåvan. Eftersom noterna i det avsnittet visat sig vara

tillräckligt fylliga har jag i fortsättningen enbart använt mig av dem.
De skillnader jag har hittat kan delas in i två grupper — en "säker" grupp

med entydiga ändringar av kortform till långform eller tvärtom, och en mer
osäker grupp. Med entydiga ändringar menar jag att en ordform i U1 har en

motsvarighet i U2, men antingen förkortad eller förlängd. Därutöver kan kon-
texten vara helt densamma eller mer eller mindre omskriven. En säker rättelse

för mig är t.ex. när nån byts mot någon eller när blifwer skrivs blir i U2. Den
osäkra typen är dels sådana fall där ett för undersökningen relevant ord byts
mot ett helt annat ord, av typen plägar mot brukar, eller tas bort helt och hållet,
och dels när ett aktuellt ord (dvs. något av dem som ingår i min undersökning)
tillkommer i omskrivningar eller tillskrivningar. Denna typ är besvärlig efter-
som det inte alltid är helt enkelt att genomskåda grunderna för strykningen eller
tillskrivningen. Hela omskrivningen kanske är föranledd av att Dalin ville få
bort kort- eller långformen, men den kan också bero på rytm, betydelse, ny syn-
taktisk konstruktion osv., och då följer den för mig aktuella formen med på kö-
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pet. Men oavsett skälet till omskrivningen är det intressant att notera vilken
form Dalin väljer. För att inte förvanska bilden har jag skilt de båda grupperna
åt och redovisar dem var för sig.

5.5.1 Entydiga ändringar
Ändringarna redovisas i tabellform varvid först anges frekvensen av långfor-
mer och kortformer i U1 och därefter vid hur många tillfällen Dalin företagit
en förlängning (KF > LF) resp. en förkortning (LF > KF) av de aktuella orden
i U2. De få fall där kortformen i texten är försedd med apostrof (endast han,
sad') har inte särskilts från andra kortformer.

Tabell 5.1. Några substantiv som ändrats i Argus andra upplaga från första
upplagan

U1 Förändring i U2
Långform Antal Kortform Antal KF > LF LF > KF

dagar 59 dar 19 3

dagen 60 daen 1 1

modersmål 3 morsmål 1 1

Dar är en relativt talspråklig form i U1 men den återfinns också i relation, då i
första hand i liknelser eller sagor som Argus berättar. Som vid många andra
ändringar Dalin gör mellan U1 och U2 är det också för dar svårt att se någon
konsekvent linje. De tre belägg som har korrigerats (tabell 5.1) står i relation,
och det är tydligt att den talspråkliga formen dar inte uppfattats som lika stö-
tände i vers och dialog. Av de 19 kortformsbeläggen i U1 står 8 i vers, kvinno-
brev och dialog och dem har Dalin lämnat orättade. Förutom de tre korrigerade
finns även åtta dar i relation som har fått stå kvar. Man kan notera att två av de
tre ändringarna av dar går hand i hand med andra smärre omskrivningar och
vad som är den direkt utlösande faktorn är svårt att säga. Den första av ändring-
arna kan bero på att ursprungsversionen har ett par daar sedan (s. 1:94) (i hs
dock dar) och när Dalin ändå rättade den odalinska dubbla vokalen så valde
han det mer stilneutrala dagar. Nummer 2 ingår i meningen Manufacturisten
Ullsax har nu warit fuller afRenskt Win tre dar i rad (s. 2:74) som i U2 har
samma lydelse med undantag av fuller och dar som stramas upp till/w// och da-
gar. Nominativändelsen -er är relativt frekvent i U1 men i U2 är ändeisen "med
pedantisk omsorg utmönstrad" (Hesselman 1919:CXXII).

För de återstående två ändringarna i tabell 5.1 är det lättare att se ett konse-
kvent mönster, det rör sig om enstaka belägg på lågspråkliga former som skrivs
om till motsvarande långformer. Daen är en vulgär form som Dalin i U1 använ-
der sig av en gång när han återger ett replikskifte mellan Måns Husdräng och
Bålla huspiga.

Dalin upprätthåller en relativt konsekvent distinktion mellan kort- och lång-
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form av släktord som mor och far (i synnerhet när de ingår i sammansättning-
ar), så att den förkortade formen står för betydelsen 'verklig släkt' medan den
långa används i överförd och symbolisk betydelse (se avsn. 5.2.1.2). Men
morsmål är ett undantag i U1 och korrigeras också i U2: skall du derförförsum-
ma ditt morsmål? (s. 1:344) får i U2 formen skall du derföre wårdslösa dit mo-
dersmål?. Intressant att notera är här också hur Dalin ändrar sitt ordval — kan-

ske för att undvika den missljudande morfemkollisionen derförförsumma.
Utöver de ovan tabellerade korrigeringarna har Dalin förlängt Ahlsmän och

Fiähr till motsvarande långformer. I båda fallen rör det sig om unika belägg i
U1; båda står i vers och problemet med den nytillkomna stavelsen har författa-
ren löst genom mindre omskrivningar i versraden.

Tabell 5.2. Några pronomen och räkneord som ändrats i Argus andra upplaga
jämfört med första upplagan

Ul Förändring i U2
Långform Antal Kortform Antal KF > LF LF > KF

någon 362 nån 2 2

hundrade 15 hundra 6 2

Båda exemplen på nån i Ul, från dialogen mellan Måns och Bålla, är omskriv-
na till någon i U2 (tabell 5.2). Nån verkar vid denna tid ha uppfattats som starkt
lågspråkligt och först i mina skönlitterära texter från 1980/81 möter kortformen
i någon större utsträckning. Formen finns sporadiskt hos Strindberg (se avsn.
6.3.1), men saknas i Röda rummet. Hundrade förefaller vid denna tid vara en

normalspråklig form (åtminstone för Dalin) och han skriver om två av sex be-
lägg på hundra till motsvarande långform. De två exempel på hundra som i U1
står i rim har fått behålla kortformen.

Tabell 5.3. Några konjunktioner och adverb som ändrats i Argus andra upp-

laga från första upplagan
Ul

Långform Antal Kortform Antal
Förändring i U2

KF > LF LF > KF

sedan 201 sen 90 1

neder 8 ned 63 3
nedersatte 1/3 nedsatte 1/24 1

Dalin skriver om ett av sina 90 exempel på sen till motsvarande långform (ta-
bell 5.3) — utan uppenbar anledning. Möjligen har Dalin tolkat ämnet som all-
varligt, Argus redogör för sin tidigare missuppfattning om kometer.

Korrigeringarna av neder till ned är lättare att förklara. Ned är Dalins stilneu-
trala form och neder är en variant som han begränsar till vers, sagor och liknel-
ser. Långformen har en något ålderdomlig och pastischerande klang. Dessa
ändringar är ett bra exempel på hur Dalin går till väga i arbetet med U2. Det



93

stilområde han rör sig över är mycket mindre än det han använde sig av i första-
upplagan, och han skär bort varianter som sticker utanför — oavsett om det är
kort- eller långformer behåller han de stilneutrala som är gångbara i alla genrer.
Men han är mycket sällan konsekvent, inte heller så när det gäller neder. De tre
neder som förkortas står alla i sagor eller liknelser, och liksom i exemplet med
dar verkar Dalin betrakta den stilmarkerade formen som mindre stötande i
vers. Beläggen på neder i vers står också i rimställning och det är säkert en fak-
tor som motverkar förkortning eftersom en ändring kräver mer omfattande om-

skrivning.
Reducerade former är ovanliga i sammansättningar i U1 men ett undantag är

sammansättningar med ned i förledet. Ned som simplex är mycket mer frekvent
än motsvarande fullform och även som förled är kortformen starkt domineran-

de (siffrorna efter snedstreck visar det totala antalet sammansättningar med ned
resp. neder). Möjligen utlöstes denna omskrivning av att Dalin ville byta tern-
pus i frasen, från perfektum (med utelämnat ha) till preteritum — der de sig ne-
dersatt (s. 1:129) ändrar han i U2 till der de sig nedsatte. Och när Dalin ändå
skriver om väljer han det mer stilneutrala ned-.

Utöver de i tabellen angivna ändringarna har Dalin korrigerat en förkortad
form av medan — men till långform. Varianten är ovanlig i mitt material men
den förefaller ha varit relativt vanlig i äldre nysvensk tid (se kap. 1).

I huvudsak kan man vid verben (tabell 5.4) se samma tendenser i Dalins kor-
rigeringar i U2 som vid hans formval i Ul. Det inbördes förhållande som ett
ordpar har i Ul bibehålls och förstärks ofta i U2 — den stilmarkerade varianten
blir mindre frekvent och den neutrala breder ut sig. Men det finns undantag där
stilvärdet för Dalin verkar ha förändrats under de 20 åren mellan upplagorna.
Ett sådant exempel är han gentemot hafwen. I Ul är han stilneutralt och något
mer frekvent än hafwen (27 långformer och 35 kortformer), men det är tydligt
att Dalin har en annan värdering vid arbetet med U2. Han är inte längre en lika
gångbar form men egentligen är inte hafwen det heller. I ett fall korrigerar han
visserligen kortformen till långform men i fler fall skriver han i stället om kon-
struktionen, t.ex. til alla delar han i skiämt bort (s. 1:332) blir til alla delar har
Hon skiämt bort. Av 35 han skrivs 9 om på detta sätt. Även hafwen skrivs i två
fall om till tredje person, i en dialog mellan Falskheten och Riddaren af Lilla
Hiernan (s. 2:102-103). Att just dessa två revideras (av totalt 27 belägg) beror
antagligen på att Falskhetens första replik innehåller både formen I hafwen och
j han. Inkonsekvensen fick Dalin att formulera om frasen I hafwen intet illa
utråkat, som wändt Ehr til mig! Jag ser at j ha'n hurtigt anseende? till han är
intet illa utråkad, som wändt sig til mig? Jag ser at han har hurtigt anseende?.
I Falskhetens nästa replik korrigeras också ett hafwen j till Har han av bara far-
ten. Varianten han är en ovanlig verbform i mitt material men får för Dalin sät-
tas i samband med hans halländska dialekt. Hesselman (1919:CXXXI) noterar
att Dalin behåller "utan tvifvel med stöd af sin dialekt, omsorgsfullt de gamla
pluralformerna vid pluralt subjekt". Han behåller också konsekvent -en eller -n
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Tabell 5.4. Några verb som ändrats i Argus andra upplaga från första upplagan
U1 Förändring i U2
Långform Antal Kortform Antal KF > LF LF > KF

hafwen 27 han 35 1 -

sad 16 sa 1 *
1 -

sade

} 391
sa / 6 5 -

sade sad 16 5 -

taga inf. 99 ta inf. 16 2 -

taga pl. 15 ta pl. 5 1 -

tager 32 tar 40 1 -

draga inf. 19 dra inf. 14 1 -

bedrager 4/9 bedrar 5/6 1 -

beder 7 ber 43 1 -

blifwa inf. 32 bli inf. 236 1 8

blifwa pl. 23 bli pl. 49 - 6

blifwer 13 blir 240 - 2

hafwa inf. 36 ha inf. 318 - 11

hafwa pl. 64 ha pl. 311 - 12

hafwer 10 har 1162 - 4

pläga pl. 23 plä pl. 2 - 16

plägar 11 plär 43 - 6

gifwa inf. 85 gie inf. 35 - 4

gifwa pl. 12 gie pl. 1 - 1

gifwer 35 gier 35 - 1

upgifwer 1/10 upgier - - 1

som verbändelse i 2:a person pluralis (vilket i konsekvensens namn för med sig
att I hafwen förkortas till I han, och inte till I ha eller eventuellt har). Det är väl
rimligt att Dalin under de 27 åren i Stockholm alltmer tagit intryck av ett mel-
lansvenskt talspråk, och att han utmönstrar vissa former ur Argus som han inte
möter i huvudstaden. I det här fallet för det med sig att han söker undvika både
hafwen och han.

I U1 använder sig Dalin av det vulgärspråkliga sa på ett raffinerat sätt (se
avsn. 5.2.5.3) men sådana stilistiska finesser får han ibland offra i U2 för att

uppnå sitt mål att skapa en mer stilneutral text. Sa skrivs i samtliga fall om till
antingen sad (1 av 6) eller sade (5 av 6).

Korrigeringarna av ta, tar och dra betraktar jag som i huvudsak stiloberoen-
de och som exempel på hur flera olika faktorer inverkar på Dalins variantval.
Ändringen av en mening som Men som en del af oss intet har låtit sina Nålar
just ta rangen, afsina pennor (s. 2:416) till Men som en del afoss icke just har
låtit sina nålar taga rangen, afsina pennor ser jag i första hand som en anpass-

ning av ordföljden och i andra hand som en korrigering med hänsyn rytmen.
För Dalin verkar varianterna vara stilistiskt relativt likvärdiga och han kan välja
form efter välljud. Det enstaka exemplet på förlängning av tar till tager är möj-
ligen utlöst av en annan omskrivning. När Dalin skriver om laga det Ungdomen
intet tarförargelse afdenna sanningen (s. 2:34), i syfte att korrigera den dubbla
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bestämningen, så förlänger han på samma gång verbet — laga det Ungdomen
ingen förargelse tager afdenna sanning.

Kortformer i sammansättningar är ovanliga i U1 och korrigeringen av be-
drar till bedrager (siffrorna efter snedstreck visar det totala antalet prefixavled-
ningar eller sammansättningar med drar resp. drager) är inte att undra över. På-
fallande är däremot förlängningen av ber till beder eftersom kortformen är neu-
tral och mest frekvent.

I den nedre hälften av tabell 5.4 är det inte längre ett utbyte av kortform mot
långform det handlar om utan en förkortning i U2 av former som i U1 varit
långa. När det gäller hafwa och blifwa är det tydligt att Dalin ser formerna som
klart stilmarkerande, och han byter gärna ut dem mot deras mer neutrala korta
motsvarigheter. I ett fall ändras dock en kort infinitiv av bliva till blifwa. Sär-
skilt hafwer är starkt stilmarkerat och det verkar som om Dalin endast i särskil-
da fall har bevarat långformen. Beläggen i vers har oftast fått stå kvar, liksom
exempel av typen Således hafwer Eders Kongl. May.tz Lag styrkt och rätt ski-
pat (s. 1:28).

En intressant korrigering är när hwad orimmeliga efterfölgder Rättwisans
afskaffande skulle med sig hafwa! (s. 2:50) skrivs om till hwad orimmeliga ef-
terfölgder Rättwisans afskaffande skulle ha med sig! Ändringen stöder tesen
(se avsn. 4.7.1.1,4.7.1.2) att konstruktion med slutställt hjälpverb gynnar lång-
form och att förutsättningarna för långform av framför allt hava också föränd-
ras när den omvända verbordningen blir omodern. Man kan också jämföra med
exemplet ovan: Ungdomen intet tarförargelse (s. 2:34) får i U2 lydelsen Ung-
domen ingenförargelse tager. Den insatta långformen får en annan position än
kortformen och följer efter objektet i stället för att föregå det.

Omskrivningarna av pläga till plä uppvisar ett svårtolkat mönster. (Diskus-
sionen här rör endast hjälpverbet, de fåtaliga fall av pläga med annan betydelse
som finns i U1 behåller sin ursprungliga långa form också i U2.) I U1 är plu-
ralformen plä en talspråklig form som endast förekommer två gånger, en i vers
och en i dialog. Men vid arbetet med U2 skriver Dalin om flertalet pläga till plä
(16 av 23) och det måste förstås som att kortformen vid denna tid åtminstone
av Dalin uppfattas som neutral. Man hade i stället kunnat vänta sig ett motsatt
förfarande, eftersom det finns undersökningar som visar att plä under nysvensk
tid blir föråldrat, "att plä med tiden uppfattats som folkligt, ej hemmahörande
i vårdat tal, något som tycks framskymta redan i 1600-talets svenska" (West-
berg 1987:67). Westberg menar att den folkliga prägeln framskymtar redan un-
der 1600-talet och det bygger han på Hedquists (1902) undersökning av
1600-talets svenska dramatik där denne exemplifierar hur varianten plä i hu-
vudsak används av personer av ringare stånd (Hedquist 1902:70). De omskriv-
ningar av verbformen pläga till plä som Dalin gjort till U2 talar enligt min me-

ning för att plä i mellansvenskt talspråk, inte ens i mitten av 1700-talet, hade
någon lågspråklig prägel. Att varianten plä i 1600-talets dramer mest förekom-
mer hos personer av lägre stånd kan nog lika gärna betraktas såsom en litterär
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konvention (där överklassen talar skriftspråkligt medan talspråksformer är re-
serverade för pigor och drängar) som en beskrivning av hur den sociala skikt-
ningen i talspråk verkligen var beskaffad.

Trots att jag menar att kortformen plä inte betraktades som lågspråklig vid
tiden för Argus andra upplaga kvarstår frågan varför Dalin överhuvudtaget
ändrar långformen. Övriga 1700-talsförfattare i min undersökning (Stålham-
mar och Runius) skriver enbart pläga. En vag hypotes är att man möjligen kan
se Dalins variation mot bakgrund av hans halländska ursprung. I sin ursprungs-
dialekt kan Dalin ha haft formen pläa (se Westberg 1987:111) eller liknande,
och den skriftform han valde med utgångspunkt i sitt eget tal bör ha varit pläga.
Men vid tiden för andra upplagan har han varit så länge i Stockholm att han på-
verkats av uppsvenskan i tal och skrift — dvs. han har börjat säga och även
skriva plä. Man kan också tänka sig den förklaringen att när hjälpverbet pläga
blir alltmer sällsynt i skrift börjar den långa formen uppfattas som lätt föråldrad
och Dalin föredrar då den korta varianten plä, vilken är den han hör i tal runt
om sig.

Korrigeringarna av singularformerna till plär är något mindre uppseende-
väckande eftersom plär också i U1 är mest frekvent.

Korrigeringarna av gifwa ger ett mer slumpartat intryck och verkar vara ut-
lösta av samvariation med någon annan faktor i kontexten. Meningen at gifwa
oss en klar Räkning på alla dem, som under denna Räfsten bör wara förfallne
(s. 1:263) skriver Dalin i stället om till at gie oss [...] under denna Räfst [...].
Jag har inte gjort någon heltäckande excerpering men mitt intryck är att Dalin
i U2 relativt konsekvent rättar dubbel bestämning och i det här fallet skriver
han samtidigt om verbet, möjligen av rytmiska skäl eller för välljudets skull. I
andra fall är det svårt att utläsa vad som ligger bakom korrigeringarna, som i
exemplet Jag skal gifwa mig wunnen Herr Philophile (s. 2:160) vilket i U2 blir
Jag skal gie mig wunnen Herr Philophile. Ämnet är relativt allvarligt, om reli-
gion och barnuppfostran.

Förkortningen av upgifwer är antagligen avhängig av andra rättelser. Vers-
raderna Tar Himmelen från henne Handen, [...] Och Wälmågan upgifwer An-
den (s. 2:415) får i U2 en annan lydelse. Eventuellt är det för att undvika en tve-
tydig eller komisk effekt (om Anden med rimordets accent läses som 'andfågel'
i stället för 'andedräkt') som Dalin i stället väljer formuleringen Går Himlen ej
Henne til handa\ [...] Och Wälmågan upgier sin anda där det blir uppenbart att
några änder inte är inblandade. För att raden ska behålla sitt antal betonade sta-
velser får också verbet korrigeras och förkortas då till upgier.

5.5.2 Osäkra rättelser

De osäkra ändringarna (jfr ovan) är av två olika slag, dels är det ord som för-
svinner och dels är det ord som tillkommer. I båda fallen har man idag svårt att
veta vilken betydelse som bör tillmätas uteslutningen eller tillägget av kort- el-
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ler långformen. Särskilt när det gäller de uteslutna formerna kan förändringen
vara resultat av att ett helt stycke tagits bort, oberoende av kort- och långfor-
mer, eller att en mening skrivits om av exv. innehållsliga skäl. Men det finns
ändå exempel där man får se t.ex. andelen talspråkliga kortformer som medver-
kände till uteslutningen av en passage, ett sådant är fattiggummans brev (s. 2:
322) som försvinner i U2. Dalin ansåg det säkert som en omöjlig uppgift att för-
söka "stilneutralisera" detta avsnitt på verklighetstroget roslagsmål.

För överskådlighetens skull och som diskussionsunderlag har jag i ett par ta-
beller (5.5 och 5.6) samlat några osäkra rättelser som avser mer frekventa verb-
grupper. Till vänster i tabellerna ges för de aktuella långformerna frekvensen
av nyinsatta (+) resp. utmönstrade (-) ord i U2, till höger redovisas samma upp-

gifter för motsvarande kortformer.

Tabell 5.5. Lång- och kortformer av hjälpverb som lagts till eller uteslutits i
Argus andra upplaga från första upplagan

U1 U2 Ut U2

Långform + - Kortform + -

hafwa inf.
hafwa pl.
hafwen

blifwa inf.
blifwa pl.
blifwen
blifwer
förblifwer
pläga pl.
plägar

ha pl.
han

har

had

bli inf.

plär

Tabell 5.5 visar att det vid hjälpverben främst är långformer som drabbas av
uteslutningar. Skulle slumpen helt råda borde ju kortformerna i lika stor ut-
sträckning, eller egentligen större eftersom de är mer frekventa, uteslutas i U2.
Men att det är de stilmarkerade fullformerna som försvinner tolkar jag så att de
fungerar som utlösande eller samverkande faktorer också vid genomgripande
omskrivningar. Den tyngre konstruktionen så måste jag dock i anseende til åt-
skilliga omständigheter, låta dermed ännu hafwa anstånd (s. 1:49) får i U2 en
lättare språkdräkt — så måste jag dock i anseende til åtskilliga omständigheter
ännu göma dem i mit skrifbord. Ett annat exempel är när Menen I, hafwa de
sagt (s. 1:54) skrivs om till Menen I, sade de andre, men här betraktar jag sna-
rast tempus och långformen som samverkande faktorer. Ett paradexempel är
när formuleringen (i vers) han blifwer hyllad och krönter (s. 1:59) skrivs om
till han skal hyllas och krönas. Nominativändelsen -er är ett språkdrag som Da-
lin alltså utmönstrar i U2 (Hesselman 1919:CXXII) och här kombinerat med
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blifwer leder det till att författaren skriver om versraden ganska radikalt (han
får även ändra belönter i rimställning på nästa rad till belönas).

Tabellen illustrerar också hur ett antal han i 2:a person pluralis skrivs om,
dock inte till hafwen utan ersätts med en annan konstruktion.

Tabell 5.6. Lång- och kortformer av giva och taga som lagts till eller uteslu-
tits i Argus andra upplaga från första upplagan

Ul U2 Ul U2

långform + - kortform + -

gifwa inf. - 2 gie inf. 2 -

gifwa pl. 1 - gie pl. 1 -

gifwe konj. 1 - - - -

gifwer - 2 gier 1 2

eftergifwer - 1 - - -

taga inf. 2 - ta inf. - 1

tagen 1 - - - -

- - - tar 1 -

påtager 1 - - - -

tiltager 1 - - - -

När det gäller gifwa och taga (tabell 5.6) ger de enstaka ändringarna inte
mycket vägledning. Vad man kan avläsa är att stilskillnaderna mellan kort- och
långformer inte tycks vara lika markerade som för hjälpverben.

Övriga verb som Dalin lägger till i U2 är — med var sin förekomst — kläder,
ber och blö (i infinitiv), dvs. en lång och två korta varianter. Av dessa är det
förstås blö som är anmärkningsvärd — en mycket talspråklig form som till-
kommer i U2.1 mitt övriga material har jag inte något exempel på kortform av
blöda. Kontexten är vers: Slikt brottjag wälförsonar / An är mitt Samwet möö:
/ somfogel jag dig skonar, / Som Råtta skall du döö (s. 1:277). Den första och
andra versraden skriver Dalin om till Det brottet jag försonar, / Mit Samwet
slipper blö. Omskrivningen är antagligen föranledd av att möö, som jag tolkar
som 'oskyldig', 'ren' eller liknande, förefallit alltför dunkelt. I syfte att klargö-
ra betydelsen har Dalin tydligen kunnat tänka sig omskrivningen med blö. Det
är uppenbart att Dalin med sin starka stilkänsla uppfattat vers som en texttyp
där kortformer hör hemma — man kan här liksom i en del andra fall få känslan

att han roat sig en smula och överdrivit det som han uppfattar som karaktärs-
drag.

De osäkra rättelser som återstår att redovisa är följande. Dalin berättar en

saga om hur Adam och Eva återkommer till jorden varvid Eva får tilltala Adam
med orden Jag skulle frucktat, k. Fahr (s. 1:88). IU2 har författaren, samtidigt
som han ändrat den odalinska c&-stavningen, moderniserat Evas tilltal till Jag
skulle fruktat, k. Man. På liknande sätt korrigerar Dalin det vanvördiga sade
Eva til sin Gubbe (s. 1:89) men väljer här sade Eva til sin Herre. Övriga ute-
slutna former är (med en strykning vardera): båd\ Eder och Ehr.
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Det är påfallande att två exempel på kortformen stan, vilken helt saknas i U1,
tillkommer i den andra upplagan. Båda beläggen möter i vers. Versraden Jag
skull' til Stockholm dra och för Kung FREDRIC buga (s. 2:133, 134) skrivs i
två fall om till Jag skulle dra til stan och ..., tydligen i syfte att eliminera formen
skull. Också en tillskriven kortform dar ingår i en vers. Vid fyra tillfällen har
långformiga räkneord förts in i U2, tre gånger tusende och en gång sexhundra-
de.

Materialet i detta sista avsnitt är osäkert men jag tycker ändå man kan dra
försiktiga slutsatser om vilka former som var okontroversiella i normalprosa på
Dalins tid — kortformer av verben hava, bliva, pläga och giva hör säkert dit.
Resultatet understryker också versspråkets särart och visar hur formvalet i
verspartierna skär tvärs igenom övriga genrer. Argus andra upplaga beskrivs i
litteraturen som "korrekt skriftspråklig", "med polerat språk" osv. (se ovan)
men det är värt att notera att här återfinns två unika kortformer om ock i vers,

blö och stan.

5.5.3 Dalins omarbetning av Then Swänska Argus —

en sammanfattning
När jag först intresserade mig för Argus andra upplaga var avsikten att på ett
enkelt sätt visa hur kortformer med sitt ursprung i talat språk blir mer sällsynta
i skrift fram emot mitten av 1700-talet än de varit tidigare under seklet. Utta-
landen i handböckerna stödde en sådan hypotes. Men handboksförfattarna har
åtminstone delvis fel. De har rätt så till vida att Dalins stilideal ändras, han ef-
tersträvar en stramare och mer korrekt text, men de tycks i någon mån ha miss-
tagit sig på kortformernas stilvärde. Av tabell 5.4 ovan framgår det att fler
långa verbformer skrivits om till motsvarande korta än tvärtom. Hava och bli-
va, som alltid figurerar som exempelverb när saken förs på tal, är illa valda ef-
tersom variantformerna just i dessa fall har så olika stilistisk laddning. Fla, har
och bli, blir är neutrala former som bibehåller och förstärker sin dominans i U2
på bekostnad av de mer ålderdomliga långa motsvarigheterna. Samtidigt har ti-
digare forskning rätt i att U1 kännetecknas av en större variation och att den
framför allt karakteriseras av olika stilar i olika genrer. IU2 har det stilområde
som Dalin rör sig på blivit mycket mindre. Texten har blivit mer stilneutral på
bekostnad av i vissa fall kortformer och i andra fall långformer.

Man kan fortfarande se Argus andra upplaga som en produkt av franskklas-
siskt inflytande. Men Dalins ambition var nog inte att närma sig "korrekt skrift-
språklighet" (Hillman 1970:30) utan att ansluta sig till vad Sven Hof (1753:
§ 133) kallar "de hederligares och lärdares bruk". En sådan strävan ligger också
helt i linje med det franska språkidealet — man tog avstånd från "le mauvais
usage", som tillhörde det stora flertalet, och uppställde som föredöme "le bon
usage", som talades av en liten aristokratisk elit. Det förfinade hovspråket var
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rättesnöre medan provinsialismer och vulgärspråk fördömdes. Med detta som

bakgrund är det lätt att se hur Dalin går till väga på motsvarande sätt; den "ge-
mena hopens" sätt att tala undviks och former som i U1 ensidigt är knutna till
tjänstefolks och bönders tal korrigeras {sad, nån, daen osv.).

Stilen blir i princip inte mindre talspråklig; men där Dalin tidigare vid behov
använt sitt förråd av "gemene mans tal" (Hof) och låtit olika sociala grupper
vara representerade med sitt språkbruk, så inskränker han sig i andra upplagan
till att förmedla och illustrera ett högreståndsspråk. Och därmed kan U2 delvis
sägas ha en mer skriftspråklig prägel eftersom en strävan mot "de hederligares
och lärdares bruk" också sammanfaller med ett närmande till skriften.



6 Variation i modern skönlitteratur

I detta kapitel beskriver jag variationen mellan kort- och långformer i två skön-
litterära material. För båda dessa har jag skilt på storsampel och närsampel. Det
första av storsamplen är en Strindbergskonkordans (se bil. 1 för förteckning)
vilken bildar ram till närsamplet Röda rummet. Mitt andra storsampel utgörs av
30 svenska romaner som jag slumpmässigt valt ur Bonniers romankonkordans
(i fortsättningen ibland kallad Roman 80/81) från 1980-81 (se bil. 2 för för-
teckning). Från dessa 30 har jag sedan dragit mitt närsampel på 10 romaner.

Det kan tyckas långsökt att, som jag gjort i detta kapitel, sammanföra August
Strindberg med en ojämn samling 1900-talsförfattare — verksamma 100 år se-
nare. Tänker man sig emellertid att Strindberg med Röda rummets utgivning
1879 inleder en ny epok i svensk språkhistoria ("modern nysvenska", enligt
Thelander 1991:30) kan det kännas lockande att försöka ta reda på hur han pas-
sar in i kretsen av yngre kolleger — också med avseende på ett sådant ytspråk-
ligt drag som växlingen mellan korta och långa ordformer. Jag är medveten om
att det språk som möter i Röda rummet inte kan ses som representativt för
Strindbergs hela produktion. Tidigare forskare har visat hur Strindberg anpas-
sat form- och ordval efter genre (se Gellerstam och Malmgren 1991:145) och
det är ofrånkomligt att den variation som finns i Röda rummet skiljer sig från
variationen i det strindbergska storsamplet.

Variationen i storsamplen beskriver jag mer översiktligt, i princip utan att gå
in på enskilda författare/verk eller belägg, och som bakgrund till den individu-
ellt baserade och mer noggranna redogörelsen för variationen i närsamplet. På
några punkter är beskrivningen mer ingående av Bonniersstorsamplet än av

Strindbergsstorsamplet, vilket enbart beror på att jag har haft det förra mycket
mer lättillgängligt. I det Strindbergska storsamplet har jag till exempel inte skilt
på presens pluralis och infinitiv vilka ju sammanfaller både när verbformen
skrivs lång och kort (men eventuella imperativformer är förstås inte medräkna-
de bland kortformerna).

Varje ordavsnitt inleds med en resumé av vad man i samtida ordböcker och
andra språkliga handböcker kan finna som gäller det aktuella ordets fördelning
på kort- och långformer. Den normativa litteratur jag använt här är Ordbok öf-
ver Svenska språket (i fortsättningen kallad Dalins ordbok) av A. F. Dalin
(1850-1853), SAOL upplagorna 1 (1874) till 11 (1986), SAOB (1898-), Nu-
svensk ordbok (1919-1972), Svensk ordbok, Bonniers svenska ordbok (båda
de sistnämnda 1986) samt Skrivregler (1971) och Svenska Skrivregler (1991).
Vid de flesta ordpar har jag för huvudvarianternas vidkommande jämfört med
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frekvensuppgifter i NFO 1-3 (1970-75 men baserad på ett dagstidningsmate-
rial från 1965) och ibland har jag också sökt efter jämförelsepunkter i nyare

grammatisk litteratur.
Redogörelsen är också därefter upplagd på likartat sätt för varje ord (om inte

frekvensen och/eller variationen är mycket liten, i vilka fall jag har förenklat
framställningen). Först redogör jag för mönster i storsamplen, med en tabell
som inleds med uppgifter om Strindbergs storsampel och Röda rummet och
därefter redovisar det procentuella förhållandet mellan lång- och kortformer i
Bonniers storsampel och sedan — för både stor- och närsampel — dels antalet
Bonniersförfattare som ensidigt använder antingen kortform eller långform
(och alltså inte har någon variation) och dels antalet författare som har varia-
tion. Nederst i tabellen anges proportionen mellan fullform och reducerad form
hos de Bonniersförfattare som växlar. Den uträkningen (liksom proportionen
mellan formerna i de två storsamplen) grundas på den totala mängden varianter
och uttrycker inte medelvärdet av deras styrkeförhållande hos de enskilda för-
fattarna. Övriga tabeller däremot bygger på genomsnitt av individuella värden.

När det gäller böjningsformer redogör jag i förekommande fall för variatio-
nen i storsamplen medan fraser och sammansättningar däremot behandlas på
två olika sätt: i fråga om Bonniersromanerna grundas beskrivningen på hela
storsamplet men för Strindberg har jag för enkelhetens skull valt att enbart re-

dogöra för växlingen i Röda rummet.

6.1 Presentation av författarna i närsamplet
Röda rummet är August Strindbergs (1849-1912) debutroman. Den kom ut i
november 1879 och gav Strindberg hans litterära genombrott. Kritikerna var i
stort sett negativa men romanen blev en stor publikframgång. Också de argaste
kritikerna kände sig tvungna att berömma författarens språkbehandling.

Romanen är en rundmålning av det dåtida samhället och huvudpersonen Ar-
vid Falk rör sig i mycket skiftande miljöer, som också språkligt starkt avviker
från varandra. Gatpojkarnas dialog i Vita Bergen (s. 190-191) kan ses som en

lågspråklig ytterlighet — Höru? Flunsa jag dej inte härom dan ner ve Ham-
marbysjön!, och som exempel på en högspråklig ytterlighet kan man betrakta
talen i riksdagen — O! mittfosterland! Dina ovärdiga söner hava glömt vad de
äro dig skyldiga! (från Greve von Splints inlägg, s. 96).

De övriga tio författare som ingår i mitt närsampel presenteras nedan i bok-
stavsordning.

Ernst Brunner är född 1950 och Känneru brorsan? är hans romandebut.

Fluvudpersonen rör sig i skilda miljöer och författaren använder ett brett stilre-
gister. I skildringen finner man både partier som är skrivna på obegriplig söder-
slang (-Vajalvars bydis, kanslaru mandroms praling?, s. 92) och starkt skrift-
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språkliga vändningar som För några dagar sedan gavs mig liknande auspicier
att tyda (s. 11). Här finns också inslag av en känslosam, retorisk stil som liksom
söderslangen är knuten till ishockeylaget Tigers. Lagets tränare kan uttrycka
sig på följande sätt:

Motstånd på motstånd harfört oss till seger, prövning på prövning har givit oss
tillit, drabbningför drabbning har spelstilen renats, tekniken, metoden och skikt
efter skikt, kamrater, har skinnlagren ömsat (s. 201).

Stig Claesson är född 1928 i Stockholm. Han debuterade 1956 och har sedan
dess skrivit en mängd böcker, varav många är ett mellanting mellan reportage
och fiktion. I hans roman Om vänskap funnes möter man rikligt med bibelcitat
och bibelallusioner (med ålderdomliga språkvarianter) och dessutom ett längre
gammalstavat parti (s. 235-236) som inte har något bibliskt tema utan snarare
kan ses som illustration av styckets innehåll — amerikanska västern under
första hälften av 1800-talet.

I Claessons roman har jag avstått från att skilja dialog från relation. Grafiska
kännetecken som utmärker repliker (talstreck eller citattecken) saknas och
övergångarna mellan direkt och indirekt anföring är omärkliga. I tabeller som

grundas på differensen mellan dialog och relation är därför Claesson uteläm-
nad.

Claes Hylinger är född 1943 och Ett långt farväl är hans fjärde bok. Boken
är (åtminstone fiktivt) självbiografisk och huvudhandlingen är interfolierad
med citat från 1800-talsförfattare som Tavaststjerna och Strindberg.

Theodor Kallifatides är född i Grekland 1938. Han är den ende av förfat-

tarna i när- och storsamplet som inte har svenska som modersmål. Men han har
varit bosatt i Sverige sedan 1963 och hans roman En fallen ängel har föregåtts
av flera diktsamlingar och romaner på svenska. Just för att han inte skriver på
sitt modersmål kan det vara intressant att jämföra Kallifatides med övriga för-
fattare. Till största delen utspelar sig romanen i Sverige men här finns också
minnesbilder från Grekland.

Sara Lidman är född 1923 i Jörn, Västerbotten. Hon debuterade 1953 och
har mottagit ett otal litterära priser och utmärkelser inte minst för den serie där
Nabots sten ingår som nummer 4. Romanmiljön är Västerbottens inland på
1880-talet och det dialektala inslaget är utpräglat. Både dialog och relation är
skrivna på en västerbottnisk prosa. Liksom hos Claesson har jag hos Lidman
haft svårt att skilja dialog från relation, gränsen mellan direkt och indirekt an-

föring är flytande. Men till skillnad från Claesson utmärks åtminstone vissa re-

pliker hos Lidman med talstreck eller citattecken. Som dialog har jag räknat en-
dast dessa grafiskt markerade repliker och allt det övriga som relation.

Harriet Nordin är född 1945 och Sparsam mimik är hennes debutroman. I
romanen beskriver en ung kvinna sitt tidigare liv med en svår barndom, psykisk
sjukdom osv.

Elsi Rydsjö är född 1920 och När morgonvinden blåser är hennes fjärde ro-
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man. Den utspelas i Österlen för cirka 100 år sedan bland smugglare och han-
delsmän. Rydsjö är en av våra mest lånade författare på biblioteken; om man
räknar antal lån per titel så var hon till och med den allra mest utlånade under
1985 (Lönnroth och Göransson 1990:253).

Kerstin Thorvall är född 1925 och Din lycka är min har föregåtts av ett stort
antal tidigare böcker, både romaner och barn-/tonårsböcker. Romanen är en

tidstypisk skildring av ett ungt pars förhållande.
Anna Westberg är född 1946 och hon debuterade 1978. Walters hus är hen-

nes tredje roman. Hon fick Svenska Dagbladets litteraturpris 1980, i första
hand för Walters hus. Romanen är en skildring av en äldre mans liv, med vän-
skap och uppflammande passion.

Klas Östergren är född i Stockholm 1955. Han debuterade 1975 och Gent-
lemän är hans fjärde roman och samtidigt hans genombrott. Gentlemän är en

frodig berättelse om två bröder och deras öden i ett detaljerat beskrivet Stock-
holm.

En författare som inte ingår i Bonniers närsampel men som p.g.a. sin speci-
ella formvariation kommer att nämnas relativt ofta i det följande är Alice Lytt-
kens. Hon är född 1897 i Malmö. Hon debuterade 1932 och har sedan dess skri-
vit ett fyrtiotal historiska romaner, av vilka Blandat sällskap är en. Romanen
utspelar sig i slottsmiljö under slutet av 1700-talet. Liksom Rydsjö kan Lytt-
kens räknas till författare som ofta leder bibliotekens utlåningsstatistik ((Lönn-
roth och Göransson 1990:250).

6.2 Substantiv

6.2.1 Dagen och dagar

I Dalins ordbok nämns inte någon förkortad variant av dagen utan enbart av
dagar. I huvudartikeln förekommer inte något dar men under uppslaget dar
förklaras ordet som "sammandraget af Dagar". Likaså finner man i SAOL upp-

lagorna 1-6 (1874-1889) upplysningen "smdr. dar, dock ej gerna i vårdad pro-
sa". Någon förkortning av bestämd form singularis nämns inte alls före upplaga
9. Märkligt nog hittar man i närmast föregående upplagor av SAOL, nr 7 och 8
(1900 resp. 1923), enbart anmärkningen "dagar äfv. smdr. dar", alltså utan stil-
markering. I senare upplagor, liksom i Bonniers svenska ordbok och Svensk
ordbok, beskrivs kortformerna dan och dar som vardagliga.

I Bonniers svenska ordbok finns en del exempel som ger en fingervisning
om lång- resp. kortformens förekomst i olika fraser. Här står "(malmen) går i
dagen" och "komma i dagen" men "i dag åtta dar" och "vad i allsin dar".

SAOB:s artikel är tryckt 1905, 1906 och ger följande upplysningar: "-en
hvard. o. i poesi äfv. dan" "pl. -ar i sht. vard. o. i poesi äfv. dar". Även här anges

några kortformsexempel: "Han reste för några da(ga)r se(da)n" och "De första
dagarna (1. darna)". I Nusvensk ordbok, tr. 1919, finner man motsvarande upp-
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gifter: "av dessa former träffas dan o. dar ej sällan i dikt, särsk. det sista ibl. även
i skr. för övrigt". Också här antyder exemplen att variation inte är möjlig i föl-
jande fraser — "Aldrig i mina dar", "I dag åtta dar" och "berget går i dagen".

Den bild som ges i den normativa litteraturen visar att kortformerna tillhör
ett vardagligt stilläge. Av kommentarerna och förekomsterna i de äldre ord-
böckerna kan utläsas att dar tidigare än dan uppträtt i icke-poetiska texter. Någ-
ra fasta fraser verkar ha invariant antingen kort eller lång form — i dag åtta dar
och berget går i dagen exv.

Ännu i NFO uppvisar långformerna stark dominans och övervikten i pluralis
är inte märkbart mindre än i bestämd form singularis; andelen långformer vid
dagen är 96 % och vid dagar 95 %.

6.2.1.1 Storsamplet
Av exemplet ur SAOB ovan kan utläsas att formen darna var möjlig när arti-
keln trycktes, men i Bonniersmaterialet liksom hos Strindberg saknas varianten
helt. Likaså saknas i båda konkordanserna belägg på förkortade genitivformer
(dans, dars). I tabell 6.1 och 6.2 redovisas variationen hos simplex för stor- och
närsamplen. Sammansättningar med kortformen -dar saknas helt men när ef-
terledet är -dagen förekommer växling. I tabell 6.1 redovisas därför också va-
riationen av sammansättningar i de två närsamplen.

Tabell 6.1. Antal förekomster och andel långformer av dagen som simplex
och sammansättning hos Strindberg och i Roman 80/81

STORSAMPLET NÄRSAMPLET

Simplex Simplex Sammansättning
Antal % Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 339 87,4 19 73,1 32 78,0
summa KF 49 12,6 7 26,9 9 22,0

Bonniers

summa LF 621 90,8
summa KF 63 9,2
Förf. utan belägg 0 0 0

Förf. med bara LF 11 6 6

Förf. med bara KF 0 0 0

Förf. med LF+KF 19 4 4

summa LF 406 86,6 122 92,4 53 89,8
summa KF 63 13,4 10 7,6 6 10,2

Av tabell 6.1 och 6.2 framgår att skillnaden mellan de båda storsamplen inte är
särskilt stor. Skillnaden är större mellan de två närsamplen och man finner i
Röda rummet fler korta exempel på dagen än hos de moderna författarna. Plu-
ralformen dar har ungefär samma andel i de fyra samplen.
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Tabell 6.2. Antal förekomster och andel långformer av dagar som simplex
hos Strindberg och i Roman 80/81

STORSAMPLET NÄRSAMPLET
Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 308 85,8 18 90,0
summa KF 51 14,2 2 10,0

Bonniers

summa LF 453 83,0
summa KF 93 17,0
Förf. utan belägg 0 0
Förf. med bara LF 6 3
Förf. med bara KF 0 0

Förf. med LF+KF 24 7

summa LF 372 80,0 166 91,2
summa KF 93 20,0 16 8,8

Inte någon författare i Bonniers storsampel saknar belägg, och 19 (för dagen)
respektive 24 (för dagar) använder sig av både kort och lång form. Ingen
författare skriver endast kortformer. Om man jämför pluralformen med be-
stämd form singularis ser man att de författare som ensidigt skriver långformen
dagen är fler (11) än de som enbart använder varianten dagar (6). Det bekräftar
den fördelning som antyds i ordböckerna — att kortformen dar är vanligare än
dan. Denna tendens gäller också överlag för Strindberg men inte i Röda rum-
met.

I Bonniersstorsamplet är det 16 författare som uppvisar variation vid både
dagen och dagar, dvs. i vilkas texter man finner exempel på alla varianterna
dagen, dan, dagar och dar. En jämförelse hos dessa av andelen långformer vi-
sar att medelvärdet för dagen är 81,2 % medan motsvarande mått för dagar är
70,3 %. Även individuellt har alltså dagar proportionellt fler kortformer än da-
gen.

6.2.1.2 Sammansättningar och särskilda fraser
Kortform som led i sammansättning brukar vara mindre vanligt än som sim-
plex, och exempel på sammansättning med -dar saknas helt i Röda rummet och
i Bonniersstorsamplet. När det gäller -dan finns mer variation; i Röda rummet
skriver Strindberg fem sammansättningar med växlande långt och kort efterled:
eftermiddagen (3 långformer, 1 kortform), förmiddagen (3 långformer, 1 kort-
form), häromdagen (6 långformer, 3 kortformer), middagen (7 långformer, 2
kortformer) och riksdagen (8 långformer, 2 kortformer). Långformen domine-
rar i samtliga fall men de korta varianterna verkar inte vara lågspråkliga utan
förekommer också i relation — Men det var ett nytt slags opposition, ty den var
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icke som vanligt riktad mot regeringen, utan mot riksdan (s. 104). Riksdagen
är intressant eftersom man hade kunnat vänta sig en bibehållen långform i ett
sådant offentligt begrepp förknippat med myndighetsutövning. Men i Röda
rummet förekommer två riksdan (och åtta riksdagen) och även i Bonniersma-
terialet är riksdan belagd. Utöver dessa sammansättningar med varierande ef-
terled i Röda rummet förekommer ett antal med enbart långform: gårdagen,
Josefinadagen, midsommardagen, septembereftermiddagen, tredjedagen och
årsdagen.

I Roman 80/81 som helhet finns 504 belägg på sammansättningar med -da-
gen och 28 med -dan. I Bonniers använder 14 författare -dan som variant till
-dagen. Totalt har dessa författare 167 belägg på -dagen och 34 på -dan, dvs.
83,1 % långformer. Förhållandet mellan kort- och långform som sammansätt-
ningsled är helt jämnt med förhållandet mellan dagen och dan som simplex hos
dessa författare (83 % långformer). Om man i stället utgår från ordnivå och en-
dast räknar med de sammansättningar där kort efterled förekommer så blir
skillnaden en annan i kortformens favör: 45 % långformer och 55 % kortfor-
mer. De ord som förekommer med kort sammansättningsled är (i ordning efter
fallande frekvens och med det sammanlagda antalet långformer hos de förfat-
tare som använder båda varianterna inom parentes): 12 middan (16), 5 härom-
dan (2), 4 förmiddan (0), 3 eftermiddan (4), 2 lördan (2), 2 riksdan (2), 2 tisdan
(0), 1 annandan (1), 1 fredan (0) och 1 trettondan (0) (man kan notera att de
sammansättningar som ligger i topp har kortform också i Röda rummet). Ut-
över dessa tio sammansättningar finns ett flertal som har invariant långt efter-
led i Bonniersmaterialet (aprildagen, fettisdagen, domedagen osv.) och de skil-
jer sig inte så mycket på skalan talspråkligt-skriftspråkligt som när det gäller
frekvens från gruppen som har växling. Ett ord som dopparedagen är onekligen
talspråkligt men det är här endast representerat med långform. Förklaringen
skulle kunna ha med ordets låga frekvens att göra.

När det gäller -dar kan man anta att det också i tal är lågfrekvent i samman-
sättningar. Westman (1986:164) skriver t.ex.: "Det kan heta t.ex. vardagen el-
ler vardan men i pluralis däremot alltid vardagar aldrig *vardar." Möjligen
kan man tänka sig att pluralformerna sommardar, juldar kan förekomma men
inte *måndar eller andra veckodagar. Det finns även exempel på lexikaliserade
sammansättningar med -dagern, gårdagen är en sådan där man har svårt att tän-
ka sig någon förkortad form. I det sistnämnda fallet beror nog den fasta lång-
formen på att ordet sällan förekommer i vardagligt tal — där väljer man antag-
ligen hellre att säga igår.

Som nämnts ovan finns det vissa fraser som har en stark tendens att framkal-
la antingen kort- eller långform (resonemanget nedan gäller i första hand Bon-
niersstorsamplet eftersom beläggen i Röda rummet är så få). En sådan särskild
fras är på gamla dar, på vilken det finns 6 belägg i Bonniersstorsamplet medan
exempel på långformen saknas i motsvarande ställning. En annan är i sina dar
(med varianterna mina, dina) som har 8 belägg. Långform i motsvarande fras
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finns dock: Östergren har 3 exempel (saknar kortformen) och Lyttkens och
Thorvall var sitt exempel men i en speciell kontext — levde lyckliga i alla sina
dagar, ett ironiskt sagoimiterande uttryck. Lyttkens har för övrigt också två
exempel på i alla sina dar. Någon fras där endast den långa pluralformen före-
kommer har jag inte hittat, men däremot finns det förbindelser i vilka man en-
bart finner varianten dagen. På frasen dagen till ära finns fyra belägg i storsam-
plet och inte något på kortformen. (Frekvensen är ju väldigt låg, dock tror jag
att man inte ens i ett mycket större material skulle hitta dan till ära.) Likaså är
långformen som nämnts allenarådande i fraser av typen berget går i dagen och
något kommer i dagen — nio exempel med denna betydelse finns (+ ett i Röda
rummet). En replik hos Lyttkens (som åtminstone för somliga av sina roman-

figurer eftersträvar ett realistiskt talspråk) illustrerar att frasen kan uppfattas
som lexikaliserad: Dessutom skulle de säkert komma i dagen att du å ja ... (s.
201).

6.2.1.3 Närsamplet
I tabell 6.3 nedan visas variationen av dagen och dagar i närsamplet. En för-
fattare (Kallifatides) skriver ensidigt dagen och dagar i alla kontexter medan
ytterligare fem alltid väljer dagen (som simplex) och två alltid dagar.

Tabell 6.3. Andel långformer av dagen och dagar hos enskilda författare i
det moderna materialet (efter fallande % LF totalt)

DAGEN

Simpl. Sms.

DAGAR

Simpl.

Kallifatides 100,0 100,0 100,0
Östergren 98,6 100,0 98,4
Westberg 100,0 100,0 95,2
Thorvall 100,0 100,0 92,9
Rydsjö 100,0 100,0 84,6
Lidman 100,0 92,0 90,0
Claesson 86,7 94,4 100,0
Hylinger 80,0 100,0 80,0
Nordin 100,0 66,7 100,0
Brunner 87,5 84,6 84,6
Röda rummet 73,1 78,0 90,0

Genomsnitt 93,3 92,3 92,3

Fyra författare använder både kort- och långform av dagen (i simplex) och
dagar — Brunner, Hylinger, Strindberg och Östergren.

Övriga varierar antingen vid dagen (Claesson) eller dagar (Lidman, Rydsjö,
Thorvall och Westberg). Hos två författare finns ett avvikande mönster och det
är Nordin och Lidman som till 100 % väljer dagen som simplex men i stället
har variation i sammansättningar.
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Claesson är den ende som enbart skriver dagar och samtidigt varierar mel-
lan dagen och dan. Dominansen för långformen är dock stark och kortformen
verkar användas i särskilda fall. Sju av 30 dagen står i fras som betecknar tid
på dygnet eller frekvens om dagen, som i exemplet Vid ettiden på dan (s. 31)
— av dessa är tre korta (43 %). I annan ställning, totalt 23 belägg, förekommer
endast ett exempel på dan (4 %). Men att formulera någon regel för Claessons
variation är omöjligt, han kan använda båda formerna i samma mening — Ena
dan är det kallt som fan och andra dagen är det vår (s. 175).

Lidman, Rydsjö, Thorvall och Westberg har alla fyra viss variation av
dagar. Thorvall och Westberg har vardera endast ett belägg på dar, båda i fra-
sen på gamla dar, hos den förstnämnda i ett brev och hos den sistnämnda i re-

plik. De saknar motsvarande fras med långform. Lidman skriver i två fall dar,
varav en gång i frasen hade spadat i sina dar (s. 113). Även hos Rydsjö finner
man kort form i samma ställning, av 4 dar står 3 i frasen i sina dar. I sina dagar
förekommer varken hos Lidman eller Rydsjö. Hos den sistnämnda finner man
en tydlig skillnad mellan tal och relation så att 3 av 4 kortformer möter i dialog
(den fjärde står i fras enligt ovan) medan dagar (22 stycken) inte i något fall
påträffas i replik.

Klas Östergren har endast ett exempel på dan respektive dar. Pluralformen
ansluter sig till ovanstående mönster: den står i frasen nu på gamla dar vilket
också är ett citat från en huvudperson. Det enda exemplet på dan står i replik
— det gör bara 3 av 70 dagen.

Ernst Brunners roman utspelar sig delvis i sjukhusmiljö och där kan vari-
anten dagen ha en speciell innebörd, i 3 fall av 14 betyder ordet 'dagskiftet',
vilket kortformen inte kan göra. Former som normalt tillhör olika stillägen kan
därför helt naturligt stå i samma replik — såfår dagen tan (s. 151). De två dan
står båda i replik, något som också utmärker 2 av 14 dagen (varav det ena har
specialbetydelse som ovan och det andra står i frasen dagen till ära). Även för-
delningen på dagar och dar har visst samband med diskurstyp. Av två belägg
i replik är ett kort och ett långt medan motsvarande siffror för dagar i relation
är ett dar och tio dagar.

Även Claes Hylinger använder båda varianterna av dagen och dagar och
det är inte helt lätt att se något mönster i variationen. Av de tre dan står ett i tal
och två i relation. Motsvarande fullform förekommer inte i något fall i dialog
utan elva finns i relation och ett belägg är hämtat ur en vers. Man kan notera att
samtliga kortformer ingår i adverbiell eller attributiv prepositionsfras — Sextio
cigarretter om dan (s. 130) t.ex., medan fullformen också kan fungera som sub-
jekt eller objekt (i 3 fall av 12) i meningar som dagen slutade vid sextiden (s.
35).

För Hylinger verkar inte dagar och dar ha påtagligt olika stilvärden, lång-
formen dominerar visserligen med 20 förekomster mot 5, men kontexterna
skiljer sig inte nämnvärt åt och varken kort- eller långformen uppträder i replik.

I Röda rummet finner man fler kortformer av dagen än hos någon av Strind-
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bergs yngre kolleger i närsamplet. I både pluralis och bestämd form singularis
överväger långformen men dominansen är minst i singularis — med 73,1 %
dagen (mot 90,0 % dagar). De förkortade varianterna står i första hand i replik
(båda dar samt 6 av 7 dan, det återstående finns i ett brev). Men också långfor-
merna förekommer i dialog och det är tydligt att de är neutrala och kan uppträda
i alla kontexter medan kortformerna är hänvisade till tal.

Det är påfallande att både Nordin och Lidman saknar kortformen dan som

simplex, men använder formen i sammansättningar. I Nordins fall kan det dock
förklaras med att middan står i en replik vilket simplexformen aldrig gör.

Under de 100 åren mellan Röda rummet och Bonniersnärsamplet verkar inte
kortformerna dan och dar ha ökat sin andel i skriftspråk. En jämförelse mellan
distributionen av formerna i Röda rummet och i de nutida romanerna visar att

Strindberg gör större skillnad mellan dialog och relation — kortformerna före-
kommer nästan enbart i dialog. I de nutida romanerna har också andra faktorer
förklaringsvärde, som förekomst i fras eller viss innebörd.

6.2.2 Staden

I Dalins ordbok nämns inte någon förkortad variant av staden, inte heller i
SAOL upplagorna 1-8.1 Bonniers svenska ordbok står varianten stan som al-
ternativ utan stilmarkering, men i övriga ordböcker markeras formen som var-

daglig (SAOL 9-11, Svensk ordbok och SAOB) eller som samtalsstil (Nu-
svensk ordbok).

Både i Svensk ordbok och i SAOB (1986) anförs en betydelse som främjar
kortformen. I den förstnämnda står under uppslagsordet stad "spec, om cen-
trum av sådan enhet [med best. f. sing, stan]: åka in till stan och handla". I
SAOB ges som en delbetydelse "övergående i bet.: gator o. torg o.d. i (viss del,
ofta centrum av) stad" "äv. på stan resp. (komma o.d.) till stan".

Fördelningen i NFO visar en dominans för långformen: 80 % av beläggen
skrivs staden.

6.2.2.1 Storsamplet
I tabell 6.4 redovisas variationen för staden i storsamplet och närsamplet. Be-
lägg på Gamla stan är inte medräknade, eftersom jag betraktat det som ett lexi-
kaliserat namn.

Det får sägas vara överraskande att kortformen är så pass vanlig. I Strind-
bergs storsampel är varianten staden den mest frekventa men i Röda rummet är
formerna jämbördiga och i Bonnierssamplen är stan i majoritet. Fler författare
skriver ensidigt kortform (7) än enbart långform (2) och kortformernas andel är
också totalt störst hos dem som har variation, 61,6%. När det gäller Strindberg
är differensen mellan Röda rummet och storsamplet stor på ett sätt som kanske
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Tabell 6.4. Antal förekomster och andel långformer av staden hos Strindberg
och i Roman 80/81. Beläggen uppdelade på simplex och samman-
sättning resp. grundform och genitiv

STORSAMPLET NÄRSAMPLET

Simplex Simplex
Grundf. Genitiv

Antal % Antal % Antal %

Sammansättning
Grundf.

Antal %

Strindberg
summa LF

summa KF

Bonniers

summa LF

summa KF

Förf. utan belägg
Förf. med bara LF

Förf. med bara KF

Förf. med LF+KF

summa LF

summa KF

263

102

227

496
1

2

7

20

216

346

72,1
27,9

31,4
68,6

38,4
61,6

13 54,2
11 45,8

42

149
22,0
78,0

6 100,0
0 0,0

6

1

0

3
20 80,0

5 20,0

4

4

0

2

27 52,9
24 47,1

kan förklaras med att förutsättningarna för stan är särskilt gynnsamma i Röda
rummet. Romanen utspelas i stadsmiljö och innehåller mycket dialog där
staden i prepositionsfras relativt ofta nämns.

Åtta av författarna i Bonniers storsampel har växling också i genitiv (Strind-
berg skriver enbart stadens) men med betydligt färre korta varianter än i grund-
form, 74 stadens och 24 stans. Två av författarna använder i genitiv enbart
kortform men i små mängder (ett respektive fyra belägg) och åtta använder en-
bart långform (med tillsammans 22 belägg).

6.2.2.2 Sammansättningar och särskilda fraser
Totalt i Bonniersstorsamplet överväger skrivningen -staden i sammansättning-
ar, med 103 belägg jämfört med 43. En handfull sammansättningar är represen-
terade med efterledet -stan (kort efterled förekommer inte i Röda rummet). Tio
författare har tillsammans 43 kortformsbelägg (jämfört med 47 långformer)
varav verkstan är det mest spridda (finns hos sju) och det mest frekventa med
28 belägg (på långformen finns hos dessa 27 exempel). Övriga sammansätt-
ningar är åtta storstan (0 långformer), tre innerstan (0 långformer), två Lärk-
stan (2 långformer), ett gödselstan (0 långformer) och ett huvudstan (11 lång-
former). I genitiv av sammansättning skrivs efterledet alltid -stadens.

För somliga av sammansättningarna med -staden kan man säkert räkna med
lexikaliserade invarianta former. Man kan svårligen, varken i tal eller skönlit-
teratur, tänka sig exempelvis eldstaden med kort form eller gödselstan med
lång (i så fall blir innebörden snarast metaforisk). Båda orden finns invarianta
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i storsamplet, men med mycket låg frekvens: 3 för det första och ett för det
andra.

Jag har ovan nämnt att somliga prepositionsfraser verkar främja kortformen.
Kärnfrasen här är på stan, i adverbiell funktion (alltså inte namnet på staden).
De 62 exemplen i Bonniersstorsamplet är alla korta. Frasen är ju typiskt tal-
språklig men möjligen är den lexikaliserad så att den även i mer formella kon-
texter skrivs likadant.

Också förbindelsen till stan domineras av kortformer, av 95 förekomster är
82 korta. Här har jag inte bara räknat med adverbialen utan också andra prepo-
sitionsfraser som ärende till stan. I stället finns skillnaden snarast i innehållet,
stan betecknar den konkreta platsen medan formen staden syftar mer på själva
företeelsen 'staden med dess invånare', som kärleken till staden (West:253).

Överhuvudtaget gynnas kortformen efter preposition. I närsamplet (för en-
kelhetens skull har jag begränsat denna lilla beräkning till närsamplet) står 163
belägg på staden efter preposition (jag har också inkluderat fall där bestäm-
ningar står efter prepositionen — genom den lilla staden osv.) varav 137 (84 %)
är korta. I annan ställning står 29 exempel och 13 (45 %) av dem är korta. För
diskussion om ställning efter preposition i Röda rummet, se nästa avsnitt.

6.2.2.3 Närsamplet
Tabell 6.5 visar att det är vid simplex i grundform som flest författare (9) va-
rierar sitt bruk av staden, i övriga ställningar blir det färre: i simplex genitiv 3
och i grundform av sammansättning 2. I genitiv av sammansättning slutligen
skrivs ledet alltid -stadens.

Tabell 6.5. Andel långformer av staden hos enskilda författare i det moderna
materialet (efter fallande % LF totalt)

Simplex
Grundf. Gen.

Sms.

Grundf. Gen.

Kallifatides 90,9 - 100,0 100,0
Röda rummet 54,2 100,0 - 100,0
Hylinger 52,6 100,0 100,0 -

Westberg 14,7 94,4 95,8 100,0
Lidman 44,4 - 100,0 -

Claesson 8,3 66,7 100,0 -

Thorvall 6,3 - - 100,0
Östergren 13,2 25,0 14,8 -

Nordin 10,0 - - -

Rydsjö 0,0 - - -

Genomsnitt 29,5 77,2 85,1 100,0

En författare saknas i tabellen, Brunner. Han har endast ett belägg, på namnet
Gamla stan. Inte någon författare väljer att enbart skriva staden.
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Kallifatides har endast en förekomst av stan (jämfört med 10 staden), i re-

plik: Ut på stan ... (s. 95). Av de tio staden står inte något i replik och inte heller
något i förbindelse med på.

Kortformen stan är överraskande vanlig i Bonniersmaterialet men den får
också sägas vara oväntat frekvent i Röda rummet, här förekommer 11 stan
och 13 staden. Den reducerade varianten är överrepresenterad i repliker — av
8 belägg i dialog är 6 korta (75 %) medan av 14 staden i relation endast 3
(21,4 %) är korta. Stan är dock inte någon direkt lågspråklig variant och före-
kommer alltså också i relation.

Liksom i Bonniersmaterialet står de flesta av Röda rummets exempel i pre-

positionsfras (alla stan och nio staden) och olika prepositioner verkar främja
antingen kort- eller långform. Paradexemplet hos de moderna författarna (ut)
på stan saknas i Röda rummet men till har här samma funktion — av sju till
staden är alla korta, han skulle gå till stan (s. 68). Även efter i följer oftast kort-
form, av 6 i staden är 4 korta. Långformen står i förekommande fall efter pre-

positionerna från, på (inte med adverbiell funktion) och åt. Fem av beläggen
har subjekts- eller objektsställning, med klassiska exempel som Långt nere un-
der honom bullrade den nyvaknade staden (s. 8), och dessa är alltid långa. Va-
riationen i Röda rummet när det gäller staden skiljer sig inte nämnvärt från den
man finner i Bonniersnärsamplet.

Claes Hylinger använder sig av båda formerna i ungefär lika hög utsträck-
ning, men det finns en skillnad som redan har berörts och också kan utläsas i
den normativa litteraturen — i prepositionsfras favoriseras kortformen. I roma-
nen kan man hitta 14 belägg efter preposition, 5 långa och 9 korta, vilket kan
jämföras med fördelningen i annan ställning (som subjekt/objekt) där alla fem
beläggen är långa. Adverbialens art skiljer sig också, framför allt är det som
riktningsadverbial kortformen används — in till stan, från stan osv. Av 9 stan
ingår 8 i riktningsadverbial. Av de 4 adverbiella staden står endast ett i rikt-
ningsadverbial (susa genom staden, s. 36) medan de övriga uttrycker befintlig-
het som Här i staden (s. 184) t.ex.

Lidman har få belägg med någon övervikt för stan. Som riktningsadverbial
skriver hon enbart stan (4 exempel) medan det enda exemplet på staden som

subjekt är långt (Hela staden runt om denna trånga kammare kändes fientlig,
s. 43).

I Walters hus av Anna Westberg dominerar stan med 29 förekomster mot 5
för staden. Här kan man inte märka någon direkt skillnad mellan prepositions-
fras och annan ställning, distributionen är ungefär lika för staden och stan. Där-
emot kan man notera en skillnad bland prepositionsfraserna som snarast är se-
mantisk: den långa varianten föredras vid abstrakt betydelse — kärleken till
staden infann sig inte (s. 253) medan den korta formen har en konkret och of-
tast specifikt geografisk betydelse — om det går någon buss till stan så här
dags (s. 122). Dialog-relation är också en distinktion som är av betydelse för
formfördelningen, sju belägg står i repliker och alla dessa är korta. Westberg är
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en av två författare i närsamplet som har variation av staden som sammansätt-
ningsled, hon har ett enstaka exempel på verkstan jämfört med 19 på verksta-
den.

Klas Östergren väljer i huvudsak varianten stan (59 belägg mot 9 staden).
Också i Gentlemän finner man en skillnad mellan prepositionsfras och annan

ställning — efter preposition står 51 kortformer (91 %) och 5 långformer me-
dan i annan ställning den korta varianten har mindre dominans, med 8 stan
(61,5 %) jämfört med 5 staden. Liksom hos Westberg träffar man hos Öster-
gren på variation av efterledet i verkstaden men hos honom dominerar kortfor-
merna, av 20 belägg är 19 korta. Det enda exemplet på verkstaden tar författa-
ren till första gången han introducerar den speciella verkstad det handlar om.
För övrigt har Östergren också två exempel vardera på storstan och Lärkstan.
Av det förstnämnda saknas motsvarande långform medan det andra i två fall
också skrivs med -staden.

I Harriet Nordins roman finns i övrigt ganska få kortformer, men just stan
är frekvent och som det förefaller stilneutralt. Ett belägg på staden hittar man,

visserligen efter preposition men ändå i en kontext som skiljer det från kort-
formsbeläggen (av typen de utslagna kvar i stan, s. 178) — Över staden lyser
himlen i ett rosafärgat skimmer (s. 159).

Hos Claesson finner man två staden och 22 stan. Ett av beläggen står i en
biblisk kontext, och det är förstås långt — Babylon, den stora staden (s. 177).
Den andra långformen är i omtal av Paris: hur man levde billigt i staden (s. 33).
Kortformerna däremot står i konkreta fraser som Vi gick ut på stan (s. 209).

Kerstin Thorvalls bruk av stan ger intryck av att vara neutralt, formen an-
vänds även i subjektsställning som i meningen Stan varfull av uppmärksamma
bröder och systrar (s. 122, om Tranås). Endast i ett fall förekommer långfor-
men och då som epitet: staden Stockholm (s. 59). I romanen finns inte något ex-

empel på den reducerade formen i motsvarande ställning.
Rydsjö har endast ett belägg på staden, i replik — sådana som de har i stan

(s. 16).
Hos tre författare finner man kort genitivform, Claesson med två stadens och

ett stans, Westberg med 17 stadens och ett stans och Östergren som en gång
skriver stadens och tre gånger stans. Dessa tre har dominans för det korta alter-
nativet i grundform, och i deras användning av genitivformen kan man inte ut-
läsa någon uppenbar stilskillnad mellan varianterna (inte heller hos Westberg
trots den stora differensen mellan varianterna).

Sammanfattningsvis tyder jämförelsen mellan Röda rummet och Bon-
niersnärsamplet på att varianten stan har ungefär samma stilvärde idag som för
100 år sedan. Vid sidan av en viss skillnad mellan dialog och relation (främst i
Röda rummet) signalerar lång- och kortformen något olika betydelser; staden
har en mindre specifik, ofta generisk betydelse medan stan har en specifik inne-
börd som ibland närmar sig egennamn.
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6.2.3 Moder, fader och broder

Artiklarna hos Dalin är fylliga för släktorden. För vart och ett redogör han för
olika betydelser och anger också eventuell möjlighet till förkortning vid de oli-
ka betydelserna. Den korta varianten mor menar han kan syfta på en köttslig
mor, men den kan också användas som om- och tilltal "till äldre qvinspersoner
af ringare stånd", med Mor Maja som exempel. Den långa varianten kan inte
förkortas om den syftar på abbedissor eller nunnor, här ges exemplet Moder
Ursula. På liknande sätt redogörs för hur fader och far respektive broder och
bror förhåller sig till varandra. Särskilt artikeln om broder är klargörande: med
betydelsen 'köttslig bror' och som "Förtrolig benämning, som vänner och när-
mare bekanta efter öfverenskommelse gifva hvarandra, för att i samtal eller
bref ej behöva bruka namn eller titel" brukas det sammandragna bror. Den oav-
kortade formen används bl.a. som "Benämning, som ledamöterne af vissa sam-

fund, isynnerhet andliga, gifva hvarandra". Här påpekas också att den samman-
dragna formen brukas i sammansättningar "hvilka utmärka ett slägtförhållan-
de".

Släktorden saknar stilmarkering i SAOL:s upplagor 1-11, moder, fader och
broder är uppslagsord och de respektive kortformerna står som omärkta alter-
nativ. Ett antal sammansättningar anges och i dessa kan en skillnad mellan kort
och långt förled skönjas: moderfirma men morsarv, fadersgud menfarfar, bro-
derskärlek men brorsbarn. De korta formerna är i första hand reserverade för

verklig släkt (och vardagliga företeelser) medan de långa används för abstrakta
begrepp och överförda betydelser.

I Bonniers svenska ordbok ges en ingående redogörelse för variationen, och
under uppslagsordet broder finns betydelsen 'manlig umgängesvän el. kamrat'
och 'hälsningsord i brev från en man till en annan'. Någon överförd betydelse
för den reducerade varianten bror nämns inte. En jämförelse med Dalins ord-
bok antyder alltså att den form som valdes för innebörden 'manlig umgänges-
vän' år 1850 är en annan än den som väljs drygt 100 år senare. Även när det
gäller fader och moder anges överförda betydelser i Bonniers svenska ordbok:
'upphovsman, skapare' respektive 'upphov'. I Svensk ordbok hittar man förut-
om ovan nämnda betydelser ytterligare distinktioner vad gäller broder — lång-
formen kan också beteckna 'medlem av ordenssällskap el. kloster'. Bror har sin
särskilda betydelse, 'person som man är god vän med och har lagt bort titlarna
med'.

I båda dessa moderna ordböcker är moder, fader och broder uppslagsord och
vid respektive kortform står endast en hänvisning till långformen (som inte är
stilmarkerad).

I SAOB (1945, 1919, 1922) finns långa och uttömmande redogörelser där
mor, far och bror beskrivs som mer förtroliga och vardagliga. Här presenteras
ännu fler distinktioner som t.ex. att den långa formen används före namn {fader
Berg) medan den korta formen föredras vid omtal utan bestämningsord.
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I NFO är de långa formerna som väntat i minoritet, med lägst andel för
moder; moder 7 %, fader 26 % och broder 24 %.

6.2.3.1 Storsamplet
I tabell 6.6 redovisas variantfördelningen för moder, fader och broder i stor-
samplet och i närsamplet.

Fullformerna är i klar minoritet, särskilt fader och moder. En jämförelse
mellan storsamplen visar väntat resultat: hos Strindberg finns fler långformer
än i Bonniersstorsamplet.

Tabellen visar att antalet författare som utnyttjar båda formerna i Bonniers
storsampel är lägst för broder, endast 9. Hos de författare som skriver både
broder och bror är variantfördelningen ungefär 1:2 — i storsamplet 33,6 %
fullformer och 66,4 % kortformer. Flest författare är det som utnyttjar faders
båda varianter, 19 stycken. Några författare använder sig enbart av långformer
av moder och broder, men det rör sig då om mycket få belägg — ett i tre fall
och två i det fjärde.

Den enda böjningskategori där man finner någon egentlig växling är i geni-
tiv. Men också i genitiv finns relativt få långformer. Hos Strindberg dominerar
mors och fars över sina långa motsvarigheter (med 34 belägg jämfört med 22
respektive 37 jämfört med 19). När det gäller genitiv av broder förekommer de
båda varianterna med sex belägg vardera.

I Bonnierskonkordansen däremot är antalet långformer lägst för broders.
Här finns endast tre belägg (jämfört med 12 brors), vilka alla står hos Lidman
(se nedan). Hon saknar helt den korta motsvarigheten. Långformen broder fö-
rekommer annars till stor del i fasta fraser, dvs. ställningar där genitivformen
inte är tänkbar.

Något fler exempel finns på moders och på faders. Totalt möter man 5 be-
lägg på moders, hos tre författare. Delblanc och Fogelström har vardera 2 (och
ett respektive två belägg på mors) och Östergren har en förekomst (jämfört med
tre mors). I storsamplet som helhet finns 88 mors.

Flest exempel hittar man pfaders. Nio författare använder långformen i ge-
nitiv, med tillsammans 17 belägg. Fyra av dem saknar motsvarande kortform
(tre av dessa har endast ett belägg vardera och den tredje, Östergren, har 7, se
nedan) och hos de fem som varierar är fördelningen relativt jämn: 1 faders och
9 fars (det kan jämföras med variantfördelningen i grundform: 11,5 % fader
och 88,5 %far). Det totala antalet fars i storsamplet är 50.

Det förefaller som om varianten faders kan uppfattas som mer stilneutral än
moders och broders.

Förkortningar av de bestämda formerna modern, brodern ochfadern är säll-
synta i de texter som ingår i min undersökning (saknas i Strindbergssamplet)
men i Bonniersmaterialet finns två författare som använder något slags kort-
form av fadern, faren respektive farn, se avsnittet om närsamplet nedan.
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Tabell 6.6. Antal förekomster och andel långformer av moder, fader och broder
hos Strindberg och i Roman 80/81

STORSAMPLET NÄRSAMPLET
MODER FADER BRODER MODER FADER BRODER

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 136 23,3 238 33,3 83 26,4 1 25,0 4 15,4 5 8,3
summa KF 448 76,7 477 66,7 231 73,6 3 75,0 22 84,6 55 91,7

Bonniers

summa LF 50 4,4 74 9,1 50 17,5
summa KF 1075 95,6 735 90,9 236 82,5
Förf. utan belägg 1 2 3 0 1 1

Förf. med bara LF 1 0 3 1 0 2

Förf. med bara KF 15 9 15 6 3 4

Förf. med LF+KF 13 19 9 3 6 3
summa LF 49 7,4 74 11,5 46 33,6 13 8,3 28 14,8 31 50,0
summa KF 613 92,6 570 88,5 91 66,4 143 91,7 161 85,2 31 50,0

6.2.3.2 Sammansättningar
Samma formfördelning som konstaterades i Argus finns också här för släktor-
den som sammansättningsled. Om man som jag väljer att enbart undersöka va-
riationen i förledet finner man att de långa och de korta formerna entydigt är
knutna till skilda sammansättningar (viss variation finns för det finala ledet —

farfader och farfar exv.). Det förekommer ingen variation på individnivå och
inte heller på ordnivå. De långa formerna står i förbindelser med abstrakt eller
överförd betydelse som modersgudinnan, modersbunden, fadersfigurer, fa-
dershuset, broderskärlek, broderlandet medan de korta framför allt ingår i
sammansättningar som refererar till verklig släkt, morsmoster, farbror, bror-
son. Ett fåtal exempel med kortform i förledet betecknar inte släktingar: mors-
arv, morsgris och brorslott, men får å andra sidan sägas vara konkreta och bry-
ter inte tendensen i stort. De två beläggen på morsarv är konkreta och syftar på
egendom eller pengar, och man kan tänka sig att en fullform i motsvarande
sammansättning skulle ha en mer abstrakt innebörd, om egenskaper exv. Den
distinktionen kan man också läsa sig till i Svensk ordbok, visserligen om fader
men säkert överförbar —farsarv beskrivs som vanligen pengar och fadersarv
som ofta en egenskap. Morsgris är exempel på ett retsamt vardagsord där den
korta formen är naturlig (den formen är också den som i förekommande fall
upptas i ordböckerna). Brorslott är ett begrepp som är vedertaget med kort
form, redan i SAOB (1922) står det som uppslagsord med betydelsen: "lott 1.
(an)del som vid arfskifte 1. dyl. tillkommer broder".
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6.2.3.3 Närsamplet
I tabell 6.7 redovisas variationen för de tre släktorden i närsamplet.

Tabell 6.7. Andel långformer av moder, fader och broder hos enskilda för-
fattare i det moderna materialet (efter fallande % LF totalt)

MODER FADER BRODER

Brunner 100,0 - 100,0
Lidman 35,0 60,0 60,5
Nordin 0,0 19,0 100,0
Östergren 15,2 17,1 23,5
Röda rummet 25,0 15,4 8,3
Thorvall 0,0 0,0 50,0
Claesson 0,0 11,1 -

Kallifatides 0,0 5,3 0,0
Rydsjö 1,0 2,1 0,0
Hylinger 0,0 0,0 0,0
Westberg 0,0 0,0 0,0

Genomsnitt 16,0 13,0 34,2

Brunner får höga procentsiffror men de grundar sig på endast ett belägg var-
dera för moder och broder. Inte något av de enstaka långformsbeläggen refere-
rar till verklig släkt — sin utbrunna moder (s. 189) syftar på solen och en män-
niska jag känt som en broder (s. 149) är en beskrivning av en gammal barn-
domsvän till huvudpersonen.

Lidman utmärker sig genom att inte följa samma mönster som de övriga för-
fattarna. Hon har inte reserverat de långa formerna för bildliga företeelser eller
icke-släkt utan hon skriver moder också om verkliga, nu levande mödrar. För-
utom i benämningen Jesu moder (s. 135) syftar alla långformer på levande kon-
kreta mödrar, vilket också den korta varianten i samtliga fall gör. En mer ingå-
ende undersökning av Lidmans språk skulle säkert visa att det finns skillnader,
rytmiska och innehållsliga, i formfördelningen.

När det gäller fader är den långa formen i majoritet med 12 förekomster mot
8.1 en bön står fader med religiös betydelse men för övrigt syftar beläggen på
köttsliga fäder. Man kan notera att i de fall huvudpersonen Didrik är referent
(tre gånger) så omtalas han som fader. I romanen finner man också den ovan-

liga varianten/arn. I Nabots sten skriver Lidmanfarn 2 gånger {ochfadern 10).
Även broder dominerar över sin korta motsvarighet — med 26 förekomster

mot 18 bror. Både den långa och den korta varianten syftar, förutom en gång
vardera, på verkliga bröder. Broder förekommer i ett fall i bibelcitat, och bror
används en gång som titel (inte till verklig bror) i en spydig replik av länsman:
Kära bror. Vilken skulle det här ha varit? (s. 241). För övrigt används bror ofta
som tilltal verkliga bröder emellan, som i exemplet så bror kan känna sig lugn
(s. 267) och det är ovanligt i mitt material.
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De genitivformer som finns är långa (en faders, tre broders), och broders får
ses som stilneutral.

Nordin skriver mor som enda form men varierar vid fader och broder. Hos
henne kan man se en strikt innehållslig formfördelning, i de fall fader inte syf-
tar på någon köttslig fader (4 exempel) skrivs det långt. Två är i förbindelsen
Gudfader och två i förbindelsen fader Mårten, en blandning av fadersgestalt
och Gud. Verkliga fäder omnämns med kort form. Det enda belägget på broder
som finns är långt och det syftar inte heller på verklig släkt utan ansluter sig
snarast till betydelsen 'klosterbroder' — broder Josef

Östergren använder liksom Lidman (om än inte i lika hög grad) formerna
på ett eget sätt. Den klara skillnad mellan verklig och bildlig släkt som finns
hos till exempel Nordin saknas i Gentlemän. När det gäller moder-mor kan
man urskilja en viss betydelsefördelning: i de fall den adliga farmor Morgon-
stjärna omtalas i sådana termer är det just med den tyngre och något raljanta
långa formen (tre exempel): till ännu störreförtretför sin högfärdiga moder (s.
110). Den enkla mor Greta däremot omtalas alltid som mor (4 belägg). Även
genitivformerna illustrerar denna skillnad eftersom det enda långa belägget är
i frasen sin moders förbannelse (s. 109) och åsyftar den adliga farmodern. De
tre beläggen på mors syftar på andra mödrar.

Inte heller för broder kan någon skillnad mellan verklig och bildlig släkt ur-
skiljas — alla 4 fullformerna syftar på verkliga bröder men ett exempel står i
bibelcitat: hans egen broder i köttet (s. 279). Av kortformerna (13 stycken) syf-
tar alla på verkliga bröder utom en som står i frasen: Henry var du och bror med
minst ett dussin julgransförsäljare (s. 334). När det gäller fader finns inte nå-
gon märkbar betydelseskillnad mellan formerna och i genitiv är faders (7 be-
lägg) den enda förekommande formen.

De korta formerna ger hos Östergren intryck av att vara stilneutrala medan
de långa ekvivalenterna förefaller att användas för att ge en extra tyngd eller
möjligen för att illustrera en distans till det beskrivna (se om farmor ovan) —

sin sangviniske broder (s. 104) och en stolt fader i uniform (s. 152).
I Röda rummet följer Strindberg när det gäller moder (1 långform, 3 kort-

former) och fader (4 långformer, 22 kortformer) samma variationsprinciper
som sina sentida kolleger — moder ochfader används i mer abstrakta och över-
förda betydelser (Fader vår och vår moder jorden) och motsvarande kortfor-
mer betecknar verklig släkt. Men däremot skiljer sig variationen av broder en
del från det nutida skicket (åtminstone som det avspeglas i Bonnierskonkor-
dansen). Den sammandragna varianten bror kan syfta på köttsliga bröder, men
en majoritet (35 av 55) av beläggen används i den bemärkelse som Dalin be-
skriver som "Förtrolig benämning osv.", se ovan. Artisterna i Lill-Jansskogen
men också andra tilltalar varandra med bror. Män som har lagt bort titlarna med
varandra kallar varandra du och bror (Nu ska vi dricka brorskål så kan vi vara

ovettiga på varann sedan! s. 197). Bruket illustreras i inledningen när Falk efter
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att ha titulerat Struve med ni övergår till Jag nämnde nyss för bror (s. 11), se-
dan Struve som den äldre föreslagit titelbortläggning.

Den långa varianten står i ett fall i en brevinledning, Käre Broder! (s. 186),
och de övriga 4 står i de retoriska fraserna av en broder mot en broder (s. 23)
och att en broder så kunde se på en broder (s. 126) där referenterna i båda fal-
len är köttsliga bröder.

Kerstin Thorvall har en snarlik formfördelning för sina två belägg, ett på
broder och ett på bror. Hennes exempel illustrerar tydligt den formfördelning
som de överförda betydelserna visar — Han blev stins och du och bror med
både kyrkoherden och doktorn (s. 81f.) och någon gladlynt broder i försam-

lingen (s. 18).
Claesson och Kallifatides har få belägg på långform och dessa är uteslutan-

de på fader. Claessons tre fullformer är i bibelcitat eller bön (hans 24 kortfor-
mer syftar på konkreta fäder). Av Kallifatides två exempel står det ena i bibel-
citat medan det andra visserligen syftar på en verklig far men i ett mycket all-
varligt och för handlingen viktigt sammanhang — kunde vara fader till det
barn hon väntade (s. 85). De 36 kortformerna refererar till verkliga fäder.

Rydsjö har två långformsbelägg med anspelning på fjärde budet, hedra mo-
der och fader (s. 15). I romanen förekommer också varianten faren en gång
(jämfört med 15 belägg på.fadern), i repliken Det ärfaren till min brors kvinna
(s. 145).

Hylinger och Westberg till sist skriver genomgående mor, far och bror.

6.2.3.4 Sammanfattande om släktorden

Bland substantiven intar släktorden en särställning eftersom kortformen där är
stilneutral och långformen knuten till vissa stilarter och vissa betydelser. De
speciella stilartema är i första hand religiösa och de speciella betydelserna är
överförda och refererar inte till verklig släkt utan till abstrakta begrepp av typen
moder Thalia osv. Broder skiljer sig något från de övriga eftersom det utöver
den religiösa och den abstrakta särbetydelsen även har andra specialbetydelser
— broder i betydelsen 'kamrat, umgängesbroder' och bror som titel eller 'du-
bror'.

Broder är det mest frekventa släktordet både hos Strindberg och i Bonniers.
Bland den relativt stora beläggmängden kan man urskilja mönster som antag-
ligen också existerar eller har existerat för moder och fader. Det verkar finnas
ställningar där varianterna broder-bror oavsett betydelse inte är utbytbara. När
broder står som tilltalsord inne i en sats — dvs. i typen Men det var ju för att
träffa bror som han kom (Lid:225) — förekommer i mitt material inte någon
långform (exempel som *Jag såg broder i går kväll finns inte). I SAOB:s arti-
kel om broder behandlas förekomsten i denna ställning och det anmärks att den
långa varianten i äldre tider kunde förekomma som tilltalsord i fortlöpande
satssammanhang, men då i bestämd form eller i konstruktion med possessivt
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pronomen. Det är lätt att tänka sig att förhållandena är desamma för moder och
fader.

I Lidmans roman Nabots sten finns ett exempel på broder i en ställning där
förhållandet mellan varianterna nästan kan beskrivas som motsatt, dvs. kortfor-
men är svår att tänka sig i långformens ställe: de satt i rad så att broder inte
omedelbart mötte broders blick (s. 192). Den korta varianten känns i denna sna-
rast bibliska eller åtminstone talesättsliknande kontext omöjlig.

Ordgruppen är även för övrigt väl beskriven i ordböckerna, med stilnivåer,
betydelser och formfördelning för olika sammansättningar. Den variation som

jag har redovisat ovan följer i stort ett redan känt mönster.
Hos de enskilda författarna i närsamplet har huvuddelen mycket få lång-

formsbelägg och skribenterna varierar också formerna strikt efter de mönster
som beskrivs i ordböckerna. Hos två författare finner man fler belägg och också
en annorlunda formfördelning. Både Lidman och Östergren använder lång-
former även om verklig släkt och man kan anta att formvariationen är mer av-

hängig av faktorer som rytm eller berättarens hållning till det som relateras.
De långa formernas stilvärden förefaller att vara precis de samma i Röda

rummet och i Bonniersnärsamplet.

6.2.4 Övriga substantiv
6.2.4.1 Förkläde

Kortformen förklä nämns som alternativ till förkläde i nästan alla ordböcker
(hos Dalin endast som uttalsform dock) som jag har tittat i — SAOL 9-11 (i
tidigare upplagor anges inte någon sammandragen variant), SAOB, Svensk
ordbok och Bonniers svenska ordbok. I alla utom SAOL 11 och Svensk ordbok

markeras den korta formen som vardaglig. I det urval av morgontidningar från
1965 som NFO bygger på saknas varianten förklä helt (inte heller med lång-
form tycks ordet brukas så ofta, endast 3 belägg).

Hos Strindberg är skrivningen förkläde vanligast i grundform (12 belägg
mot 2) men i bestämd form singularis och i pluralis är de förkortade varianterna
vanligast (1 förkläden och 2 förklän, 2 förklädet och 5 förklät). I Bonniersstor-
samplet är fördelningen för grundformen likartad: 22 förkläde och 2 förklä. De
två korta beläggen är båda från Gullberg och de saknar hos henne långa mot-
svårigheter. Bestämd form singularis —förklät — förekommer 16 gånger var-
av 14 i Gullbergs roman, en i Edqvists och en i Höijers. Endast Edqvist varierar
med fullformen (i 4 fall). Edqvist är också den enda som skriver förklän (ett
exempel), hon saknar den långa varianten. Om man så vill kan man se det som

symptomatiskt att det i huvudsak är kvinnor som använder kortformerna — det
skulle kunna ha att göra med en större förtrogenhet med begreppet.

Som sammansättningsled förekommerförklä- och. förklädes- en gång varde-
ra, hos samma författare (Rydsjö).
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I de flesta av ordböckerna markeras förklä som en vardaglig variantform
men exemplen ovan visar att individuell variation i Bonniersmaterialet egent-
ligen saknas. Olika författare skriver antingen kort eller lång form oberoende
av kontext, både i dialog och relation osv. Förklä är typexempel på en kortform
som knappast kan uppfattas som stötande. Förkläde är ett begrepp med speci-
fikt innehåll som nästan bara uppträder i specifika och i första hand vardagliga
kontexter (i motsats till ett ord som någon). Man kan möjligen tänka sig att den
överförda betydelse som finns, 'äldre följeslagare, övervakare', skulle kunna
markeras medförkläde till skillnad från det konkreta/ö/L/ä (de två exempel på
den abstrakta betydelsen som jag har är långa).

6.2.4.2 Huvudet

I den äldsta av de ordböcker jag rådfrågat för detta kapitel, Dalins, nämns inte
någon förkortad variant av huvudet, men i SAOB (1932) och SAOL upplaga 7
till 10 (i 1-6 saknas kortform) anmärks att de förkortade varianterna huvet/hu-
vut och huven/huvun förekommer vardagligt (SAOL), respektive är vanliga i
tal (SAOB). SAOL 11 är knappare med information och den enda sidoform
som anges är en vardaglig variant av huvud (huve). De båda moderna ordbock-
erna saknar helt kortformsmarkering. I NFO är i princip både huvudet och hu-
vuden allenarådande, med 97 respektive 100 %.

I Strindbergs storsampel dominerar långformen men kortformen är överras-
kände vanlig med 136 huvet + 11 huvut jämfört med 254 huvudet. I pluralis be-
stämd form är den sammandragna varianten till och med vanligare än fullfor-
men, med 9 huvena (+ ett huvuna) mot 6 huvudena. Med obestämd böjning är
huvuden vanligast (med 32 belägg mot 13). I genitiv saknas kortformer.

Av de 30 författarna i Bonnierskorpusen är det 13 som har belägg på kortfor-
men. Dessa 13 har tillsammans 317 huvudet och 78 huvet. Hos en författare do-

minerar kortformen och det är hos Lyttkens. Hon skriver huvudet endast en

gång medan den förkortade varianten förekommer 41 gånger. Kortformen är för
henne den neutrala i såväl dialog som relation. Det enda belägget på fullformen
står i relation och syftar på ett hästhuvud (vilket endast ett av kortformsbeläggen
gör, i en dialektfärgad replik för å få grimman om huvet på na, s. 294). Huvet
är den normala varianten och den böjs huvets (2 belägg) och i pluralis huven
samt huvena (ett belägg var). Lyttkens har inga långformer i dessa böjningska-
tegorier. För övrigt saknas korta genitiv- och pluralvarianter i storsamplet.

I Röda rummet finns både kort- och långform, men vanligast är huvudet med
27 belägg jämfört med 5 huvet och ett huvut. De reducerade formerna är inte
begränsade till dialog utan förekommer i lika hög grad i relation (3 + 3). Även
fullformen kan stå i replik men typen av kontext skiljer sig åt. Kortformen upp-
träder i samtliga fall i prepositionsfras, och de tre dialogbeläggen förekommer
i uttryck av typen bita huvet av skammen (s. 71). När huvudet återfinns i dialog
så är det dels i greve von Splints tal i riksdagen (en sten att kasta i huvudet på
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förräderiets månghövdade hydra! s. 96), där den korta formen kanske skulle ge
ett alltför konkret intryck, och dels i frasen Se på det talande huvudet nu (s. 94).
I Röda rummet påträffas två sammansättningar med huvudet, ett långt: hund-
huvudet i relation (s. 93) och ett kort i genitiv: trähuvens i ett insändarbrev i X-
köpings Allehanda (s. 58).

I Bonniersnärsamplet möter mycket lite variation, endast två författare har
växling. Den ene är Brunner och den andre är förvånansvärt nog Kallifatides.
Brunner har ett kortformsexempel, i dialog, och 35 långformsbelägg. De flesta
av de senare står i relation men tre förekommer också i dialog. Kallifatides är
den av författarna i närsamplet som vid andra ord har lägst andel kortformer
(också jämfört med Röda rummet) och det är påfallande att han har exempel på
en så pass talspråklig variant som huvet. Kortformen står i en replik av huvud-
personens dotter Får du inte ont i huvet av det? (s. 31). Motsvarande långform
återfinns inte i något fall i dialog.

Kortformen huvet tycks med andra ord vara en form på retur och den kan
idag uppfattas som en kraftig stilmarkör. De två exemplen i Bonniersnärsamp-
let ingår i repliker medan Strindberg i Röda rummet också kan välja formen i
relation.

6.3 Pronomen

6.3.1 Någon och något

Både någon och något återfinns (enligt Allén 1972) bland de 100 vanligaste or-
den i svenska språket (i tidningstext 1965). Deras respektive förkortningar där-
emot är ovanliga (de har mycket låg frekvens i tidningsmaterialet från 1965,
nåt finns inte ens med bland de 10 000 vanligaste orden).

I Dalins ordbok nämns en enda kort variant och det är av någonsin: "Förkor-

tas i dagligt tal och i lägre stil till Nånsin". De korta formernas relativa ovan-

lighet avspeglas också i SAOL 1-10, där reduktionerna av simplex inte heller
nämns. Däremot är kortformer av första sammansättningsledet i någondera,
någonsin, någonstans och någonting medtagna i upplagorna 6-10 och märke-
rade som vardagliga. I SAOL 11 nämns förutom kortformer av sammansätt-
ningar också att simplexformerna vardagligt förkortas till nån och nåt.

I Bonniers svenska ordbok och Svensk ordbok är beskrivningarna relativt
lika men med den skillnaden att i den sistnämnda markeras inte förkortningarna
av någonsin, någonstans och någonting som vardagliga. Förutom simplex är
det här endast nånvart och nåtsånär som får beteckningen vardaglig. För nå-
gondera anges inte något förkortat alternativ alls. Det går att spåra en ordning
vad gäller acceptabilitet — någondera förkortas inte, nånvart och nåtsånär be-
tecknas som vardagliga och i sammansättningar med efterleden -sin, -stans och
-ting uppförs det korta och det långa förledet som likvärdiga.
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Även i SAOB (1947) anges korta motsvarigheter till både simplexformerna
och sammansättningarna. I SAOB kan man också läsa att det finns konkurre-
rande kortformer av något — både nå, någe och nåt förekommer. Ordboken
ger dessutom exempel på en förkortad genitivform nåns.

I den tidningstext som NFO bygger på är simplexformerna nån och nåt
mycket sällsynta, med en andel på 1 %. I sammansättningar är långformens do-
minans något mindre: någonsin 93 %, någonstans 93 % och någonting 94%
(övriga sammansättningar är endast representerade med långform).

6.3.1.1 Storsamplet
Tabell 6.8 visar variationen av någon och något som simplex i stor- och när-
samplet. Genitivformen nåns saknas i Bonniersmaterialet.

Tabell 6.8. Antal förekomster och andel långformer av någon och något hos
Strindberg och i Roman 80/81

STORSAMPLET NÄRSAMPLET
NÅGON NÅGOT NÅGON NÅGOT

Antal % Antal % Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 1399 98,1 2381 100,0 125 100,0 199 100,0
summa KF 27 1,9 1 0,0 0 0,0 0 0,0

Bonniers

summa LF 2829 67,7 3222 81,2
summa KF 1350 32,3 747 18,8
Förf. utan belägg 0 0 0 0

Förf. med bara LF 8 10 4 3

Förf. med bara KF 0 0 0 0

Förf. med LF+KF 22 20 6 7

summa LF 2013 59,9 1840 71,1 813 77,9 870 83,7
summa KF 1350 40,1 747 28,9 230 22,1 170 16,3

Kortformerna nån och nåt har gjort en kraftig framryckning de senaste 100
åren. I Strindbergs storsampel finns ett fåtal exempel (dock inte i Röda rum-
met) men i Bonniersmaterialet möter de i relativt stor mängd. Ur ordböckerna
kan man inte utläsa någon bruklighetsskillnad mellan nån och nåt men tabellen
visar att neutrumformen är mindre frekvent, åtminstone i detta material. Dels
är det något färre författare som skriver nåt — 20 jämfört med 22 — och dels
är bland dem som skriver både kort och lång form andelen nån 40,1 % och an-
delen nåt 28,9 %. Den stora skillnaden mellan kort och lång form som fanns i
tidningstext 1965 ser man ingen motsvarighet till i denna skönlitterära konkor-
dans från 1980-81.

I en enkät som Svenska språknämnden har gjort bland landets svensklärare
på högstadiet visar det sig att godtagbarheten för formerna nån och nåt i skrift
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är mycket låg, särskilt neutrumvarianten avvisas (se Westman 1986:158). Med
detta i minnet kan man uppfatta andelen kortformer i romanmaterialet som
överraskande hög.

6.3.1.2 Sammansättningar
Någon (och i mindre utsträckning något) står relativt ofta som förled i sam-

mansättningar. I tabell 6.9 nedan är alla varianter som förekommer i Bonniers
storsampel medräknade. Som sammansättning har jag endast klassificerat ord
som är sammanskrivna i det aktuella fallet; dvs. någon annanstans betraktas
som två ord men någonannanstans som sammansättning.

Tabell 6.9. Total frekvens och andel långformer av sammansättningar med
någon och något i Roman 80/81 (efter stigande andel långformer)

Antal %LF

NÅGONANNANSTANS 1 0,0
NÅGONGÅNG 6 16,7
NÅGONTING 1202 42,4
NÅGONSTANS 262 64,1
NÅGONSIN 404 82,2
NÅGONDERA 10 100,0
NÅGOTSÅNÄR 3 100,0
NÅGOTDERA 1 100,0

Totalt 1889 54,3

Förutom de sammansättningar som nämns i SAOL förekommer någonannan-
stans och någongång i materialet. Bland sammansättningarna finns tre som är
mycket vanliga — någonsin, någonstans och någonting — medan de övriga
är ovanliga och förekommer sporadiskt. I den sistnämnda gruppen finner man
de enda exemplen på neutrum i förledet, men dessa sammansättningar, något-
dera och någotsånär, förekommer endast med långform (den sistnämnda är
mer frekvent särskriven, 12 exempel, men också då alltid med något). De öv-
riga lågfrekventa sammansättningarna — någonannanstans, någongång och
någondera — tillhör klart olika stilarter. Någondera är väl snarast en skrift-
språklig konstruktion, liksom dess neutrala motsvarighet någotdera. Nåndera
känns som en hybridform och varianten finns inte heller i materialet. Däremot
förefaller någongång vara ett naturligt talspråksord, då i sin förkortade form,
och samtidigt främmande för mer strikt skriftspråk (saknas alltså helt i SAOL).
Det enda belägget på någonannanstans är kort. Särskriven är frasen vanligare,
med 14 någon annanstans och 7 nån annanstans

De högfrekventa någonsin, någonstans och någonting ligger samlade i mit-
ten av tabellen och uppvisar störst variation av sammansättningarna. Men de
skiljer sig kraftigt sinsemellan och polerna är någonting — med dominans av
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kortformer (42,4 % långformer) och någonsin — med dominans av långfor-
mer (82,2 %). Däremellan hamnar någonstans med jämnare fördelning
(64,1 % långformer). Att nånting visar så stor övervikt för kortformen är myck-
et en följd av att en författare i storsamplet ensam står för 432 kortformsbelägg.
Möjligen är en mer generell tendens den att någonsin skiljer sig från de båda
andra genom en högre andel långformer. Det är i så fall anmärkningsvärt med
tanke på förhållandet i det äldre materialet (se avsn. 4.4.1, 5.2.2.1).

6.3.1.3 Närsamplet
I tabell 6.10 redovisas fördelningen av någon och något i närsamplet, som

simplex och i sammansättning. I tabellkolumnen 'Totalt' ingår endast simplex
av någon och något. Siffrorna för sammansättningar omfattar både utrala och
neutrala förled.

Tabell 6.10. Andel långformer av någon och något hos enskilda författare i
det moderna materialet (efter fallande % LF totalt)

NÅGON NÅGOT Totalt Sms.

Röda rummet 100,0 100,0 100,0 100,0
Kallifatides 100,0 100,0 100,0 100,0
Nordin 100,0 100,0 100,0 100,0
Rydsjö 100,0 100,0 100,0 100,0
Hylinger 100,0 98,2 99,1 50,0
Westberg 95,6 96,9 96,3 92,2
Thorvall 89,6 97,9 93,8 32,1
Lidman 85,0 97,3 91,2 84,2
Östergren 87,5 87,3 87,4 83,8
Brunner 78,4 87,5 83,0 57,1
Claesson 26,7 26,5 26,6 4,8

Genomsnitt 87,5 90,1 88,9 73,1

Varken Strindberg i Röda rummet, Kallifatides, Nordin eller Rydsjö uppvi-
sar någon som helst variation vid någon och något — vare sig som simplex el-
ler i sammansättning — utan skriver överallt långform.

Hylinger har endast ett kortformsbelägg i simplex, han skriver tyckte inte
det var nåt särskilt med det (s. 36). I sammansättningar däremot är de korta for-
merna lika vanliga som de långa. Om man delar upp texten i citat och löpande
relation visar sig förledet någon- vara överrepresenterat i citaten från Tavast-
stjerna och andra med honom samtida författare (av 10 långa förled står 6 i citat
vilket nån- aldrig gör).

Westberg varierar mellan kort- och långform men långformerna dominerar
både i neutrum (96,9 %) och utrum (95,6 %). Alla förekomster av nån (8) och
nåt (2) står i repliker. Motsvarande uppdelning av långformerna visar att 30 av
174 någon samt 12 av 62 något förekommer i återgivet tal (därutöver möter ett
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något i brev, ett någon i dagbok). Den starka kopplingen mellan dialog och
kortformsvarianter i simplex återkommer också i sammansättningar. Nånting
står alltid i dialog (8 belägg) medan en minoritet av någonting gör det (31,4 %).
Det enda exemplet på nångång är i en replik och den enda långa motsvarighe-
ten står i relation.

Även i Thorvalls roman Din lycka är min är skillnaden mellan dialog och
relation stor. Någon förekommer i 71 fall i dialog — därav är 56 långa (78,9 %)
och 15 korta. I relation är 115 långa (98,3 %) och 2 korta. Av neutrumformerna
är 59 (92,2 %) av beläggen i dialog långa och 5 är korta. I relation förekommer
här endast långformer. Även sammansättningarna får kort eller långt förled del-
vis beroende på om de står i dialog eller relation. I anförda repliker är alla be-
lägg (9) korta men i relation kan både kort och långt förled förekomma.

Hos Lidman dominerar också långformerna med 85 % (utrum) och 97,3 %
(neutrum). Trots de svårigheter jag haft att skilja mellan tal och relation så visar
sig ändå en viss skillnad mellan kategorierna: i dialog är 18 utrumbelägg
(60,0 %) långa och 12 är korta medan fördelningen i relation är 129 (90,2 %)
långa och 14 korta. Av neutrumbeläggen i tal är 19 (95 %) långa och ett kort,
och av dem i relation är 162 (97,6 %) långa och 4 korta.

Som sammansättningsled dominerar inte långformen lika kraftigt, totalt är
någon- dubbelt så vanlig som nån-. Men i sammansättningen någonting är
långformen i majoritet med 4 belägg mot ett.

Regionalt kan något få alternativa kortformer, som jag inte behandlar efter-
som de inte täcks av mina kriterier. Sara Lidman har just exempel på sådana
varianter — hon skriver någe (5) och nå (2) som neutrumvarianter.

Östergrens variation i Gentlemän är i hög grad knuten till skillnaden mellan
dialog och relation — så även någon med böjningsformer och sammansätt-
ningar. Av 36 någon i repliker är endast 4 långa (11,1 %) och av 229 belägg i
relation är 228 långa (99,6 %). I neutrum återfinns 50 av beläggen i dialog och
av dessa är 12 långa (24 %) medan alla något (250) som möter i relation har
långform. I sammansättningar varierar förledet efter samma mönster: någonsin
och någonstans står inte i replik medan nånsin och nånstans alltid gör det.

De kortformsbelägg som Brunner har står alla, både som simplex och i sam-
mansättningar, i tal. De långa formerna är stilneutrala och förekommer både i
dialog och relation.

I Claessons prosa har jag som sagt avstått från att försöka skilja mellan re-
lation och dialog. Han avviker starkt från de övriga författarna i närsamplet ge-
nom sin dominans av kortformerna nån och nåt. Av sammansättningarna skri-
ver han alltid någonsin, med långt förled, medan någonstans och någonting
oftast skrivs med kort (5,4 % respektive 4,7 % långformer). Claesson har också
två exempel på någongång, båda med kort förled.

Någon och något kan ha olika funktioner i satsen, och i tabell 6.11 nedan
har jag skilt ställning som huvudord (någon måste vara polis) från ställning där
ett betonat ord följer, här kallat artikel (dit jag räknat både någon polis och



128

exempel som någon särskild, nån annanstans och nån vart — de senare snarare
ett slags särskrivna sammansättningsled). Min indelningsgrund bygger i första
hand på betoning och jag har därför även fört nåt i fraserna om jag kommer hit
nåt mer (Öste: 137) och inte nåt vidare lycklig (Clae:70) till kategorin artikel.
något kan dessutom ha adverbiell funktion (sedan Ernest Hemingway något
förhastat dödförklarades, Clae:51).

Tabell 6.11. Andel långformer av någon och något med olika satsfunktion
hos enskilda författare i det moderna materialet (efter fallande %
LF totalt)

NÅGON

Huvudord Artikel
NÅGOT

Huvudord Artikel Advl.

Kallifatides 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nordin 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rydsjö 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hylinger 100,0 100,0 100,0 95,2 100,0
Westberg 92,2 96,9 93,8 97,5 100,0
Thorvall 96,6 86,6 99,2 96,0 100,0
Lidman 100,0 81,8 97,7 96,9 100,0
Östergren 93,0 86,5 87,6 85,5 100,0
Brunner 95,2 66,7 85,0 88,9 100,0
Claesson 38,0 19,3 23,6 22,4 100,0

Genomsnitt 91,5 83,8 88,7 88,2 100,0

Totalsiffrorna i tabellen visar två saker: långformen någon gynnas i högre ut-
sträckning som huvudord än som artikel och med adverbiell funktion är lång-
formen något allenarådande.

Mellan kategorierna huvudord och artikel är skillnaden inte så stor. Bortsett
från Westberg har dock alla författare som uppvisar variation större övervikt
för någon som huvudord. I neutrum gör ingen författare nämnvärd skillnad
mellan huvudord och artikel.

Utifrån tabell 6.11 och vad som redovisats om sambandet mellan diskurstyp
och variant kan man se hur faktorerna stil och syntaktisk ställning förhåller sig
till varandra. Westberg och Östergren gör i det närmaste helt konsekvent skill-
nad mellan dialog och relation — kortformen nån står i dialog och dess långa
motsvarighet står i relation. Hos dem är stilskillnaden mellan varianterna där-
med så stark att den syntaktiska ställningen inte har någon större betydelse. Hos
Lidman, Brunner och Claesson däremot är formerna inte lika fast knutna till an-

tingen tal eller relation och det finns därmed utrymme för annan variation. Nå-
gon och nån verkar hos de tre sistnämnda författarna ha relativt lika stilvärde
och variationen styrs i stället av den syntaktiska ställningen.

I huvudsak tycks dock varianterna nån, nåt ha kommit att fungera som tal-
språksmarkörer, vilket också kan ses som förklaring till det starka motstånd
som svensklärare visade mot formerna (jfr 6.3.1.1).



129

6.3.2 Sådan, sådant och sådana

Beskrivningarna av sådan i den normativa litteraturen är knapphändiga (i
Dalins ordbok samt i SAOL 1-8 nämns inte någon kortform) men någorlunda
samstämmiga: i SAOL 9-11, Svensk ordbok och Bonniers svenska ordbok står
sådan som uppslagsord med kortformen sån som en vardagligt märkt variant.
Någon eventuell skillnad mellan de olika böjningsformerna vad gäller tendens
till förkortning nämns inte. I Skrivregler 1971 framhålls att skriftspråksformer-
na sådan, sådant och sådana är att rekommendera i all saklig framställning, ef-
tersom de i den typen av text märks minst. Även i Svenska skrivregler 1991 be-
rörs formerna men de är markerade som talspråksformer och det är oklart hur
pass brukliga de är i skrift.

INFO har de långa formerna i alla tre böjningsformerna en andel över 90 %
— sådan 98 %, sådant 92 % och sådana 99 %.

6.3.2.1 Storsamplet
Sådan med böjningsformer är högfrekvent och i tabell 6.12 redovisas variatio-
nen i stor- och närsamplet.

Strindbergs storsampel respektive närsampel skiljer sig kraftigt från de båda
Bonnierssamplen. Sån, sånt och såna är hos Strindberg ovanliga varianter
medan de i Bonniersmaterialet är nästan lika frekventa som fullformerna. Hos

Strindberg är det i pluralis som kortformen står starkast, till skillnad från i det
moderna storsamplet där den reducerade formen oftast uppträder i neutrum.
Inte någon av Bonniersförfattarna saknar belägg. Den oböjda formen är den
som varieras av flest författare, 25 av Bonnierssamplets 30, medan sådant och

Tabell 6.12. Antal förekomster och andel långformer av sådan, sådant och så-
dana hos Strindberg och i Roman 80/81

STORSAMPLET NÄRSAMPLET
SÅDAN SÅDANT SÅDANA SÅDAN SÅDANT SÅDANA

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 509 90,4 369 94,1 334 90,0 48 92,3 42 91,3 31 81,6
summa KF 54 9,6 23 5,9 37 10,0 4 7,7 4 8,7 7 18,4

Bonniers

summa LF 457 58,9 354 47,9 355 61,6
summa KF 319 41,1 385 52,1 221 38,4
Förf. utan belägg 0 0 0 0 0 0
Förf. med bara LF 4 7 9 1 4 5

Förf. med bara KF 1 3 1 0 0 0

Förf. med LF+KF 25 20 20 9 6 5

summa LF 319 50,2 215 37,2 232 51,9 173 65,5 77 44,8 78 56,5
summa KF 317 49,8 363 62,8 215 48,1 91 34,5 95 55,2 60 43,5
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sådana växlar hos vardera 20. Hos de författare som skriver både kort och lång
form är fördelningen relativt jämn för sådan-sån och sådana-såna medan dä-
remot sånt dominerar över sin långa motsvarighet med 62,8 %. Något exempel
på böjning i genitiv finns inte, varken långt eller kort.

6.3.2.2 Närsamplet
Tabell 6.13 visar variationen i närsamplet.

Tabell 6.13. Andel långformer av sådan, sådant och sådana hos enskilda
författare i det moderna materialet (efter fallande % LF totalt)

SÅDAN SÅDANT SÅDANA

Kallifatides 100,0 100,0 100,0
Rydsjö 96,7 100,0 100,0
Nordin 87,5 100,0 100,0
Hylinger 72,7 100,0 100,0
Westberg 80,6 85,7 100,0
Röda rummet 92,3 91,3 81,6
Östergren 91,9 86,7 70,3
Lidman 84,6 77,5 84,4
Brunner 60,0 33,3 75,0
Claesson 11,1 7,1 75,0
Thorvall 13,0 3,4 5,0

Genomsnitt 71,9 71,4 81,0

De författare i närsamplet som har högst andel långformer (Kallifatides oräk-
nad), dvs. Rydsjö, Nordin, Hylinger och Westberg har sina största andelar av
kort variant i grundform och lägre andel eller uteslutande långform i neutrum
och pluralis. De återstående författarna visar inte något sådant mönster och det
är hos dem svårt att se någon gemensam tendens.

Spridningen i närsamplet är stor, Kallifatides använder inget annat än lång-
former medan Thorvall har så låg andel som 7,1 %.

Liksom någon kan sådan förekomma med olika funktion i satsen och för att

undersöka om syntaktisk status har någon inverkan på kort- och långformsför-
delningen har jag i tabell 6.14 jämfört pronomenet som artikel med hur det upp-
träder som huvudord. Med artikel menar jag här sådana förekomster där ett be-
tonat ord följer: i det verkliga livet var varje sådan böjelse strängt censurerad
(West: 113) och Hon var nog en sån där som inte kunde få barn (Thor:87). Öv-
riga fall räknas som självständiga, t.ex. det var som sådan hon höll av honom
(West: 100).

Någon större skillnad mellan olika satsfunktioner vad gäller lång- och kort-
formsfördelning visar inte tabellen. Endast för sådana går det att urskilja en
mer generell tendens: långformen är vanligare som huvudord än som artikel.
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Tabell 6.14. Andel långformer av sådan, sådant och sådana med olika sats-
funktion hos enskilda författare i det moderna materialet (efter
fallande % LF totalt)

SÅDAN

Huvudord Artikel
SÅDANT

Huvudord Artikel
SÅDANA

Huvudord Artikel

Kallifatides 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rydsjö 100,0 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Nordin 100,0 75,0 100,0 - 100,0 100,0
Hylinger 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 -

Westberg 90,9 75,0 83,3 100,0 100,0 100,0
Röda rummet 100,0 90,0 100,0 86,7 100,0 76,7
Östergren 81,8 96,2 90,9 75,0 85,7 66,7
Lidman 80,0 86,7 66,7 86,4 100,0 76,7
Brunner 0,0 66,7 33,3 33,3 - 71,4
Claesson 18,2 0,0 0,0 20,0 100,0 71,4
Thorvall 0,0 16,3 5,1 0,0 0,0 5,9

Genomsnitt 70,1 68,2 70,8 70,1 88,6 76,9

Dock kan man vid sådan se att de författare som har mycket stark dominans av

långformer använder sina fåtaliga kortformsbelägg i artikelfunktion (Rydsjö,
Nordin, Hy linger och Westberg).

Hos Strindberg är skillnaderna mer regelbundna än hos övriga författare, de
kortformsbelägg han har fungerar alltid som artikel och aldrig självständigt.
Eventuellt kan det tolkas som att han också i sitt talspråk kunde använda de
långa formerna i betonad ställning.

Det finns en konstruktion som utmärker sig genom att vara starkt kortforms-
framkallande: när pronomenet som artikel åtföljs av där eller här. Totalt finns
72 exempel på denna typ i Bonniersstorsamplet och av dem är bara 22 (30,0 %)
långa (än större blir skillnaden om man jämför kort- och långformsfördelning-
en när sån här, sån där inte direkt följs av ett substantiv, dvs. i fraser som en
sån där som bråkar, av totalt 17 belägg är endast 2 långa). I Röda rummet finns
22 fraser med där och av dem är 9 långa (jämfört med i övrig ställning där lång-
formen dominerar med 94,7 %). Frasen är typiskt talspråklig och kortformsdo-
minansen beror nog till en del på att förbindelsen nästan uteslutande förekom-
mer i dialog. Skillnaden dialog-relation tycks ha ett mycket större förklarings-
värde än ordets funktion i satsen. Tabell 6.15 visar fördelningen mellan kort-
och långform i relation och dialog.

Som tabellen visar är skillnaderna markanta. Alla författare med växling har
färre långformer i dialog. Claesson är inte med i tabellen eftersom jag inte har
lyckats göra någon säker uppdelning mellan tal och relation hos honom. Mest
konsekventa är Nordin och Östergren vars variation helt och hållet kan för-
klaras på detta sätt — i de böjningskategorier där de har växling uppträder lång-
formerna uteslutande i relation och kortformerna uteslutande i dialog.

Minst är skillnaden hos Lidman och det beror antagligen dels på att skillna-
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Tabell 6.15. Andel långformer av sådan, sådant och sådana i dialog och re-
lation hos enskilda författare i det moderna materialet (efter fal-
lande % LF totalt)

SÅDAN SÅDANT SÅDANA

Dialog Relät. Dialog Relät. Dialog Relät.

Kallifatides 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rydsjö 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nordin 0,0 100,0 - 100,0 - 100,0
Hylinger 50,0 77,8 100,0 100,0 - 100,0
Westberg 16,7 93,3 0,0 92,3 100,0 100,0
Röda rummet 87,5 100,0 87,9 100,0 72,0 100,0
Östergren 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Lidman 75,0 86,8 75,0 78,1 40,0 87,2
B runner 0,0 75,0 16,7 44,4 66,7 80,0
Thorvall 0,0 18,9 0,0 4,9 0,0 6,9

Genomsnitt 41,3 85,2 53,3 82,0 59,8 87,4

den verkligen är mindre och dels på mina svårigheter att skilja dialog från re-
lation i romanen. Den kategori som nu betecknas som dialog består säkert av
anfört tal, men däremot innehåller kategorin relation nog en del passager som
författaren avsett som tal. Dock finns ju skillnaderna också hos Lidman men —

med undantag för pluralis — i mindre grad.
Hos de Bonniersförfattare som har mycket få kortformer (Rydsjö och Nor-

din) kan man se att varianten är klart stilmarkerad och uteslutande förekommer
i tal. Åtminstone hos Rydsjö förefaller långformen vara neutral och gångbar i
olika kontexter.

Också hos Strindberg är kortformerna kategoriskt hänvisade till tal medan
fullformerna uppträder i alla kontexter. De reducerade varianterna sån, sånt
och såna har vid den här tiden uppenbarligen haft en lågspråklig prägel. De fö-
rekommer inte heller i brev vilket stilmässigt är en mellankategori i romanen.
Inte heller använder personer som utmärks av ett "vårdat" språk (som Arvid
Falk) kortformerna. Det finns ett motsatt mönster hos Thorvall, den författare
som har lägst andel långformer. Hennes neutrala varianter är de korta och de
förekommer som synes i både dialog och relation, medan de fåtaliga långfor-
merna endast återfinns i relation. Hos henne är det alltså dessa som är knutna

till en bestämd kontext.

Det finns vissa olikheter mellan böjningsformerna även om de inte är särskilt
stora — för den oböjda varianten betyder motsättningen mellan dialog och re-
lation mest.

En jämförelse mellan Strindbergs bruk av kortformerna i Röda rummet och
distributionen i det nutida närsamplet visar att sån, sånt och såna i båda fung-
erar som talspråksmarkörer, men också att deras stilvärde i Röda rummet kan
uppfattas som mer lågspråkligt.
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6.3.3 Eder

I Dalins ordbok anmärks under eder. "I samtalsstil säges vanligen Er". ISAOL
1-11 är visserligen eder uppslagsform med kortformen som alternativ men i
upplagorna 1-8 står den korta varianten som likvärdig och i de senare framhävs
er som objektsform i artikeln om pronomenet du (långformen står som alterna-
tiv). Också i Svensk ordbok och Bonniers svenska ordbok är fullformen upp-

slagsord men båda betonar varianternas skilda stillägen. I den förstnämnda no-
teras att kortformen numera "brukas i de flesta sammanhang, även i formellt
skriftspråk" och i den sistnämnda poängteras att eder är en högtidlig form.

SAOB (1917) menar att kortformen (er med böjningsvarianterna ers och ert)
är fullt genomförd med några undantag (högtidlig och pompös stil som

kungens trontal till riksdagen, i formellare brev och i vissa tidningsgenrer som
annonser). INFO är de långa formerna ovanliga; eder 9 % och edert 0 %. Eders
saknas helt.

I Strindbergssamplet förekommer 68 exempel på eder (5 %) och 1281 på er,
10 edert (6,3 %) och 150 ert samt 102 ers (motsvarande långform saknas). För-
delningen i Bonniersstorsamplet är snarlik: här finns 42 belägg på eder (och
cirka 650 på er), ett på Eders (i förbindelsen Eders Kungliga Majestät) och 4
på neutrumvarianten edert (ers och ert har 18 respektive 42 belägg). Man kan
notera att den relativa skillnaden mellan kort- och långform är likartad för de
tre böjningsvarianterna (eder 6 % långformer, eders 5 % och edert 9 %) och
dessutom att de två storsamplen, med en åldersskillnad på 100 år, har en snarast
identisk relation mellan såväl eder och er som edert och ert.

Endast två författare i närsamplet (i Röda rummet saknas långformer) använ-
der varianten eder (endast oböjd långform finns). Hylinger citerar en schlager
med text av Dan Andersson — I ungmor, jag glömt eder allaför en (s. 67) och
därutöver är det endast hos Lidman man hittar långformen. Hon har tolv exem-

pel på eder, alla i någon form av stilmarkerad text. Tre förekommer i religiöst
språk (bibelcitat eller citat från predikan), ett står i (den fasta?) frasen Skrifvet
till Eder kännedom (s. 93) i ett brev riktat till Konungen, och ett Jag känner
eder icke! (s. 162) är ett tänkt högfärdigt och högspråkligt svar (dessutom över-
satt från utrikiska). Majoriteten av beläggen, 7 stycken, är hämtade ur en ring-
lekstext som upprepas och återkommer: Vem skall eder haval/ Och vem skall
eder svika? (s. 148).

6.4 Räkneord

I den äldsta av ordböckerna, Dalins, är hundrade uppslagsord med anmärk-
ningen "förkortadt hundra" men i senare källor står kortformen som uppslags-
ord och neutral variant. I Bonniers svenska ordbok och i Svensk ordbok möter

man det enda exemplet på långform i frasen ja må hon leva uti hundrade år.
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SAOB (1932) anmärker att långformen är hänvisad till vers eller eventuellt
(allvarligt eller skämtsamt) högtidlig stil.

När det gäller tusende används kortformen redan hos Dalin som uppslagsord
men med tusende som alternativ (utan stilanvisning). Även i SAOL:s tidigare
upplagor 1-8 är tusen uppslagsform och i de senare 9-11 nämns tusende i
första hand som ordningstal men också som "äv. åld. grundtal". I de båda mo-
derna ordböckerna saknas den upplysningen och tusende uppges endast vara
ordningstal. Formen hundrade saknas helt i NFO och andelen för tusende är
3%.

Båda de långa räkneorden är sällsynta och hundrade förekommer uteslutan-
de i Strindbergs storsampel med nio belägg (jämfört med 195 hundra). Inte hel-
ler tusende är någon särskilt frekvent variant men den är representerad med ett
fåtal belägg i båda storsamplen. I Bonniersstorsamplet finns 3 belägg av två
författare, Hylinger och Nordberg. Nordberg har två exempel: du är icke en
utan tusende samt ett litet urval av dessa " tusende" (båda s. 136).

Det tredje belägget står i Hylingers Ett långt farväl och är Tegnércitatet Mis-
ter du en står dig tusende åter! (s. 84) i en replik av en okänslig kamrat. Even-
tuellt är också Nordbergs belägg ovan anspelningar på Tegnércitatet.

I Strindbergssamplet finns fem exempel på tusende, varav ett ur Röda rum-
met, och 178 på tusen. Liksom ovanstående belägg står exemplet på tusende i
Röda rummet i citat, här hämtat från Stiernhielm.

6.5 Adverb

6.5.1 Sedan

Det enda av mina ordpar som kan tillhöra tre olika ordklasser är sedan-sen,
som kan vara adverb, konjunktion eller preposition. Jag har dessutom särskiljt
en fjärde kategori, konstruktionen för...sedan eftersom det är oklart om sedan
där bör räknas som adverb eller hela frasen som preposition. I enlighet med Te-
leman 1974:110 och Thorell 1977:552 föredrar jag egentligen att se konstruk-
tionen som en omslutande (eller kluven) preposition.

Både kort- och långform av sedan återfinns bland de 1000 vanligaste orden
i svenskan (se Allén 1972) och varianten sedan har så högt nummer som 63 på
en rangordning efter fallande frekvens. Men trots den höga frekvensen är det
svårt att hitta något om ordformernas variation i grammatikor och ordböcker.

Varken i Lindberg 1976 eller Thorell 1977 nämns formvariationen, än mind-
re någon eventuell formfördelning över ordklasser. I Wellanders Riktig svens-
ka (1973) och i Svenska skrivregler 1991 ges upplysningen att sen är den all-
männa formen i ledigt talspråk men här finns ingen diskussion om de båda va-
rianterna. I alla dessa fyra handböcker används i förekommande exempel full-
formen sedan. Viss information går dock att få ur ordböcker — i den tidigaste
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av mina källor, Dalin, saknas kortform under artikeln sedan, däremot finner
man varianten som eget uppslag ("se'n, se Sedan") och i Nusvensk ordbok står
under uppslagsordet sedan — "särsk. i smtl o. dikt även 'sen'".

I SAOB (1965) hittar man förstås den grundligaste genomgången av sedan i
olika ordklasser osv. Den korta formen sägs höra hemma "i sht i vard. o poe-
tiskt språk". I exemplen återfinns oftast varianten sedan men i konstruktioner
som anges som vardagliga förekommer flera kortformsexempel: Sen så, kära
hjärtandes sen m.m.

I SAOL 1-6 är fullformen uppslagsord men följs av anmärkningen "Förk. i
hvardagsspr. och i vers till sen". I senare upplagor uppförs den förkortade for-
men utan stilangivelse. I Svensk ordbok och Bonniers svenska ordbok redovi-
sas kortformen sen under uppslagsordet sedan men utan bruklighetsuppgift,
vilket får tolkas som att den betraktas som omarkerad.

Viss upplysning om formfördelningen på olika ordklasser kan man få i NFO
2, se tabell 6.16.

Tabell 6.16. Lång- och kortform av sedan fördelat på ordklasser. I absolut an-
tal och andel långformer, ur NFO 2

Adverb Prep. Konjunk.
Antal % Antal % Antal %

sedan 912 88,7 305 95,9 235 96,3
sen 116 11,3 13 4,1 9 3,7

Långformen är överlag i stark majoritet men med minst övervikt som adverb.
Det är svårt att ur den normativa litteraturen få någon tydlig bild av faktorer

som påverkar formväxlingen. Av SAOB och Nusvensk ordbok kan man förstå
att den reducerade formen tillhör ett vardagligt samtalsspråk, eller åtminstone
tillhörde, eftersom artiklarna är skrivna 1965 resp. 1938, och ur NFO kan man
utläsa att fullformen är mycket mer frekvent än kortformen samt att kortformen
gynnas något i adverbiell ställning.

6.5.1.1 Storsamplet
I tabell 6.17 redovisas variationen i stor- och närsamplet. För närsamplet är
sedan uppdelat på olika ordklasser.

Hos Strindberg är ca 20 % av alla sedan korta medan i Bonniersmaterialet
andelen ligger runt 40 %. Tabellen visar att många av författarna växlar mellan
båda formerna. Av de 30 författarna i Bonnierssamplet är det endast fem som

ensidigt väljer den ena eller andra formen, tre skriver konsekvent sedan och två
konsekvent sen.
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Tabell 6.17. Antal förekomster och andel långformer av sedan fördelat på ordklas-
ser hos Strindberg och i Roman 80/81

STOR- NÄRSAMPLET
SAMPLET Totalt Adverb Konj Prep för...sedan
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 1539 82,1 81 77,1 36 69,2 34 94,4 7 100,0 4 40,0
summa KF 335 17,9 24 22,9 16 30,8 2 5,6 0 0 6 60,0

Bonniers

summa LF 2281 57,6
summa KF 1678 42,4
Förf. utan belägg 0 0 0 1 0 0

Förf. med bara LF 3 1 2 2 3 5

Förf. med bara KF 2 0 1 1 0 1

Förf. med LF+KF 25 9 7 6 7 4

summa LF 1868 55,8 701 54,5 445 50,5 61 53,0 98 69,5 97 65,1
summa KF 1481 44,2 585 45,5 436 49,5 54 47,0 43 30,5 52 34,9

6.5.1.2 Sammansättningar och särskilda konstruktioner
I Bonniersstorsamplet finns exempel på två sammansättningar med sedan, allt-
sedan och längesedan (saknas i Röda rummet). I materialet finns 23 belägg på
alltsedan, hos åtta olika författare, medan det bara finns två exempel på alltsen,
båda hos Alice Lyttkens vars språk utmärker sig också i andra avseenden. Lytt-
kens har även skrivningen alltsedan i tre fall, alla i relation. Beläggen på den
korta formen står båda i replik — ja bodde där alltsen ja va liten (s. 239). Sär-
skrivet finns tre exempel på allt sedan men inte något på den korta motsvarig-
heten.

Sammansättningen med länge- verkar inte på samma sätt vara skriftspråklig
utan här finns gott om exempel på längesen, 26 belägg jämfört med 40 för lång-
formen. Uttrycket förekommer särskrivet och också då dominerar långformen
men i mindre grad, andelen länge sedan är 53 % medan motsvarande samman-

sättning har en andel på 60,6 %.
Det finns andra förbindelser som gynnar den ena eller den andra varianten

(följande resonemang utgår enbart från Bonniersstorsamplet), till exempel sen
sist har 14 belägg mot 4 sedan sist (alla fyra påträffas hos Alfvén som också i
övrigt saknar kortform). Precis samma mönster framträder för konstruktionen
än sen. I materialet finns 18 än sen, hos åtta olika författare, och ett enda ex-

empel på än sedan, också det hos Alfvén. Dessa båda är ju typiskt talspråkliga
förbindelser men det finns också exempel på motsatsen. I korpusen hittar man
8 exempel på sedan länge i attributiv satsförkortning, en sedan länge glömd be-
grävning (Clae:234) till exempel. I dessa ställningar saknas sen helt.

Med sedan finns för det första förbindelser och kontexter som känns skrift-
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språkliga och som antagligen är mycket sällsynta i tal, ett exempel är den attri-
butiva satsförkortningen ovan där kortformen saknas helt. För det andra kan
man tänka sig konstruktioner som förekommer i tal och också där kännetecknas
av levande variation, som länge sedan, även om kortformen förstås är den van-

liga. För det tredje och sista tror jag att det i somliga förbindelser är talspråket
helt främmande att använda långformen sedan, helt enkelt för att konstruktio-
nen som sådan uppträder sparsamt i skriftspråk — här tänker jag på typen sen
sist, än sen, se ovan.

6.5.1.3 Närsamplet
Tabell 6.18 visar den individuella variationen i närsamplet. I tabellen har jag
gjort en extra uppdelning av adverbklassen och särskiljt sedan i fundament-
ställning från annan ställning. Tidsadverbial i fundamentet är ett talspråkligt
drag, se Holm 1967:19 till exempel, och eventuellt har det någon inverkan på
formvalet.

Tabell 6.18. Andel långformer av sedan uppdelat på ordklasser hos enskilda
författare i det moderna materialet (efter fallande % LF)

Adverb

Alla

Funda-

ment Övriga
Konj Prep FÖR...SEDAN Totalt

Nordin 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rydsjö 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 99,5
Kallifatides 97,3 98,0 95,2 100,0 100,0 100,0 98,3
Hylinger 91,8 97,4 85,7 88,9 57,1 100,0 89,1
Östergren 81,1 80,3 82,9 93,8 88,9 59,1 80,7
Röda rummet 69,2 57,1 71,1 94,4 100,0 40,0 77,1
Brunner 77,1 77,8 76,9 - 66,7 63,6 72,7
Lidman 38,3 11,5 58,8 60,0 85,7 66,7 50,5
Westberg 13,1 0,0 33,3 50,0 56,5 100,0 31,5
Claesson 8,0 1,5 15,3 23,1 44,4 27,8 15,5
Thorvall 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 1,5

Genomsnitt 61,4 56,7 65,4 70,2 74,4 68,8 65,1

Också vid en uppdelning av närsamplet på olika grammatiska funktioner är det
god täckning i alla celler. Endast en författare, Ernst Brunner, saknar sedan
som konjunktion.

Tabellen visar att den tendens som NFO 2 speglade även finns i detta mate-
rial — i adverbiell ställning gynnas kortformen. Men därmed är likheterna med
pressmaterialet som NFO 2 bygger på slut. Den starka dominans för fullformen
överlag som tidningsmaterialet uppvisade är mycket mindre i mitt närsampel.
Visserligen når genomsnittet för sen inte i någon ordklass upp till 50 % men
dess andel ligger mellan 25 % och 43 %, vilket är att jämföra med NFO där an-
delen rörde sig mellan 3,7 och 11,3 %. Dessutom har i närsamplet inte kon-
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junktionskategorin den högsta andelen långformer utan det har prepositioner.
Författarna är ordnade efter fallande andel långformer, och högst andel har

Nordin, som saknar kortformer, och Rydsjö. I När morgonvinden blåser kan
man endast hitta en kortform, i en replik av en piga — Det har ju aldrig någon-
sin varit spelat på, inte sen patrons fru dog (s. 144). Författaren har för övrigt
inte eftersträvat någon realism i dialogen, märk någonsin exv. Ordklassen är
konjunktion, vilket snarast väcker föreställningen om skriftspråklighet, men
här i förbindelse med inte känns konstruktionen helt talspråksenlig.

Kallifatides, som ju inte skriver på sitt modersmål, har endast två sen, båda
adverb och i replik — Jag kommer sen (s. 104) och Vi tar en nattförst, sen får
vi se! (s. 93). Även sedan förekommer i replik, dock endast i 6 fall av 115 (3
adverb, 2 för...sedan, en preposition).

I Hylingers Ett långt farväl finns 82 sedan och 10 sen. Av dessa 10 står 3 i
diktrader och 3 i dialog. Även av långformen återfinns 3 (av 82) förekomster i
replik, en ingår i Hasse Tellemars telefonprogram och två i citat från någonting
som huvudpersonens mamma berättat. Romanen innehåller många citat ur äld-
re litteratur, av Proust och Tavaststjerna m.fl., och i dessa fall är det förstås
långformen som används. Ett undantag utgörs av ett känslosamt och upprört
brevcitat från Tavaststjerna 1884: När dramat är utspelat — vad sen? (s. 58).
Frasen finns som exempel i SAOB och var kanske trots den idag teatrala och
litterära klangen fullt levande i 1800-talets talspråk.

Klas Östergren har dominans för långformer, 138 mot 33 sen. I huvudsak
verkar variantvalet vara betingat av skillnaden dialog-relation. Av 33 kortfor-
mer står 29 i dialog medan endast ett sedan återfinns i avbildat tal. Detta enda
exempel är i en dröjande och allvarlig replik som innehållsligt är viktig för ro-
manens handling — "Men han bokade för ganska länge sedan ..." (s. 408).

Strindbergs behandling av sedan skiljer sig inte nämnvärt från Bonniersför-
fattarnas och han inordnar sig ungefär i tabellens mitt. Långformema domine-
rar med 81 belägg mot 24. Kortformerna förekommer i första hand i dialog (19
exempel) men också i brev (2 belägg) och de är inte heller helt uteslutna ur re-
lationen — han hade nämligen lagt bort att tala för länge sen (s. 202), tre så-
dana exempel finns. Den reducerade varianten är relativt sett vanligare i funda-
mentställning (Sen har jag inte velat spotta åt dem! s. 240) än i annan adverb-
ställning. På några punkter skiljer sig Strindberg från övriga författare i när-
samplet — som preposition skriver han enbart sedan (7 exempel) medan han i
frasen för., sedan har förhållandevis få fullformer (6 av 10).

Ernst Brunner har en särpräglad stil där våldsamt talspråkliga dialoger,
somliga av dem med ett nästan obegripligt slangspråk, blandas med en utpräg-
lat skriftspråklig stil i andra partier (jfr avsn. 6.1). I dessa båda ytterlighetskon-
texter finner man ingen variation när det gäller sedan-sen utan enbart kort-
resp. långform. Men även för övrigt är det i dialog som kortformen oftast mö-
ter, av 15 sen står 10 i replik (under det att sedan bara har ett av sina 40 belägg
i sådan kontext).



139

Sara Lidman har en jämn fördelning mellan varianterna. Men även med de
stränga krav på dialog som jag har ställt upp för hennes del (jfr. avsn. 6.1) av-
tecknar sig en viss skillnad mellan kort- och långform, i dialog finner man 27 %
sedan men i relation 53 %. När man läser Lidmans prosa kan man få en känsla
av att det är ett språk som ska läsas högt och att språkets rytm och välljud spelar
stor roll för hennes variantval. Antagligen går också stilen i hög grad tillbaka
på det genuina talspråket i hennes hemtrakt i Västerbotten.

För övrigt finns hos Lidman en syntaktisk skillnad mellan de båda formerna
när det gäller adverbkategorin, i fundamentställning är kortformen vanligast,
med endast 11,5 % långformer, men i övriga ställningar är 62 % av formerna
långa. Sen inleder även ett antal ofullbordade satser, till exempel: Senflottning
på sommarn (s. 271), Och sen ångra sig\ (s. 154) (i fem sådana talspråkliga el-
lipser står formen sen, jämfört med sedan som två gånger uppträder i samma
position).

Anna Westberg har en övervikt för kortformen, dock starkt varierande mel-
lan de olika ordklasserna. I adverbiell ställning finns förhållandevis lägst andel
sedan, 16 långformer av totalt 122 adverb (13,1 %) och därefter stiger andelen
över de andra kategorierna för att i konstruktionen för...sedan uppgå till 100 %.
Även hos Westberg kan man se en skillnad mellan dialog och relation, om än
liten; i tal finner man 27 % långformer och i relation 32 %. Romanen innehåller
partier med huvudpersonens anteckningar och i den kontexten skrivs i före-
kommande fall sen (3 exempel).

Stig Claesson skriver oftast sen, och särskilt som adverb får den långa vari-
anten betraktas som stilmarkerande. I flera fall finns bibliska citat eller hänvis-

ningar i romanen och i dessa kontexter används sedan — t.ex. red sedan till mig
en smaklig rätt (s. 229). Claesson är en författare med en säregen stil och han
använder sig i rikt mått av språkets variationsmöjligheter. Här finns en del
mycket skriftspråkliga konstruktioner, som att han inte ens ägde sin sedan
länge hävdade uppfattning (s. 79) och i sådana ställningar väljer han långfor-
men. Men hans val av lång eller kort form följer inte några bestämda regler och
en typisk formulering är: och tänkte sen icke vidare över saken (s. 58).

Även hos Claesson finner man större andel kortformer i fundamentet än i
andra ställningar.

I Kerstin Thorvalls roman förekommer endast 3 sedan (jämfört med 192
sen). Alla tre är prepositioner, två står i skriftspråkliga konstruktioner, Sedan
länge tillhaka lagrad gråt (s. 74) och Allt sedan rallarnas tid (s. 81) och det
tredje markerar ett allvarligt innehåll — ett slags vändpunkt i romanen — Att
sedan ett år tillbaka (s. 273).

Den individuella variationen i närsamplet är mycket stor och här finns både
författare som genomgående skriver långform och som (nästan) genomgående
väljer kortform. Som en följd är det också svårt att säga något generellt om va-
rianternas stilvärde.

Flera författare har en tendens att som adverb i fundamentet välja sen. Hos
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Claesson, Lidman, Strindberg och Westberg kan man se en tydlig övervikt av
kortformer i fundamentet jämfört med i andra ställningar.

6.5.2 Redan

Att formen ren är föråldrad och (förutom i finlandssvenska) lever ett stillsamt
liv i poesi är ordböckerna överens om, likartade formuleringar står att finna i
SAOL 1-10, Svensk ordbok, Bonniers svenska ordbok och SAOB (1956). I
SAOL 11 har man tydligen rannsakat modern lyrik utan att finna formen ren
och därför strukit den poetiska hänvisningen. I Dalins ordbok nämns inte kort-
formen under redan, men vid ren finner man hänvisningen "förkortadt af Re-
dan". I NFO finns ett belägg på kortformen vid sidan av 884 redan.

Men varianten ren är inte helt död utan förekommer i överraskande högt an-
tal både i Strindbergssamplet och Bonnierskonkordansen. I det förstnämnda
finner man 33 ren (och 693 redan) och i den sistnämnda 29 ren (och ca1 1265
redan). Beläggen hos Strindberg är dock koncentrerade till fem verk med den
gemensamma nämnaren att de är skrivna på vers, och man kan nog påstå att
formen inte tillhör hans neutrala skriftspråk. I Bonniersstorsamplet har Del-
blanc (1), Hylinger (2), Thorvall (1) och Zetterström (1) enstaka belägg på ren.
Delblancs exempel står i diktcitat — Från världens början ren till offer korat
(s. 183), Hylingers i ett citat från Viktor Rydbergs Dexippos och Thorvalls i
psalmen Stilla natt. Zetterströms exempel möter i en anspelning på Sven Duva:
Fröken Edith var ren gammal då (s. 34).

Lyttkens bruk av redan-ren trotsar i grunden de redovisade ordboksbeskriv-
ningarna. Hon har dominans av kortformen med 24 förekomster mot 11 för re-
dan, och det verkar finnas en viss stilskillnad mellan varianterna på så sätt att
kortformen är starkare knuten till talspråk. De tio belägg som står i dialog är
alla korta. Man kan också se en svag tendens hos henne att i fundamentställning
favorisera långformen — åtta redan står i fundamentet och av dem är hälften
långa (i övriga ställningar endast en fjärdedel).

Den höga kortformsfrekvensen hos Lyttkens kan snarast ses som ett indivi-
duellt stildrag (ett försök att återskapa ett äldre talspråk) och bortser man från
henne får nog ren sägas tillhöra en smal stilnisch med (äldre) poetisk, möjligen
biblisk och allmänt ålderdomlig klang.

6.5.3 Neder

I Dalins ordbok framställs ned som huvudvariant av de tre neder, ned och ner

(för förhållandet mellan varianterna se avsn. 4.6.3). Under ned finns själva ar-

1 Här och i det följande markerar 'ca' att sifferuppgiften bygger på en överslagsberäkning. När
antingen den långa eller den korta formen har ett mycket starkt frekvensmässigt övertag har jag
inte räknat de enskilda beläggen för den dominerande varianten utan utgått från totalsumman för
hela Bonniers romankonkordans för 1980-81 (60 romaner) och delat med två.
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tikeln och vid de två andra varianterna endast en hänvisning till ned. I SAOL
1-11, i de båda andra moderna ordböckerna samt i SAOB (1947) står ned som

uppslagsform med ner som omärkt alternativ. I SAOB anges också neder som

likvärdigt alternativ. I SAOL 1-6 anmärks att ned och ner är förkortade av ne-

der, utan att långformen är stilmärkt, men i övriga källor betecknas fullformen
som ålderdomlig eller också behandlas den för sig i egen artikel (Svensk ord-
bok). INFO 2 saknas neder helt och ner dominerar över sin kusin ned med 286
mot 157 belägg.

Adverben ned och ner har hög frekvens i de båda storsamplen och här finns
endast svaga spår av den långform neder som åtminstone ner har utgått ifrån.
Hos Strindberg är ner den vanligaste varianten med 1542 belägg mot 221 ned
och 3 neder. I två romaner i Bonniersstorsamplet förekommer neder med ett
exempel i varje. Motsvarande siffror för kortformerna är 376 ned och 2373 ner.
Det övertag som ner gentemot ned har i pressmaterialet från 1965 är ännu stör-
re både hos Strindberg och i Bonniersmaterialet. Skillnaden mellan de båda
skönlitterära konkordanserna och NFO kan nog i första hand tillskrivas de skil-
da texttyperna.

Långformen är bevarad i ett antal sammansättningar, av vilka vissa får be-
traktas som lexikaliserade. I Bonniersmaterialet finns belägg på följande sam-

mansättningar (i somliga fall med böjningsvarianter och som led i andra sam-
mansättningar): nederbörd, nederdel, nederfåll, nedergavel, nederhall, neder-
kant, nederlag (finns också i Röda rummet), nederländare, nederslå, nedersti-
gen och nedervåningen. Av dessa kan nederslå och nederstigen inte ses som
lexikaliserade (de nämns inte med långt förled i SAOL och de har i materialet
paralleller med kort förled vilket övriga sammansättningar inte har). Nedersti-
gen (ett belägg) är ur ett Dante-citat och den oböjda varianten nederslå är häm-
tad ur en psalm. Nederslås (2 belägg) och nederslagen (ett belägg) är däremot
inte lika tydligt knutna till någon särskild kontext.

Fördelningen mellan de två reducerade varianterna tänker jag inte närmare
gå in på här, men antydningsvis vill jag göra troligt att en närmare analys skulle
visa att också andra faktorer än stilskillnaden mellan en mer formell variant,
ned, och en mer talspråklig, ner, kan ha inflytande på formvalet. Ned markerar
en mer abstrakt betydelse medan ner har en mer konkret eller pregnant betydel-
se. Detta är mest tydligt i sammansättningar, med exempel som Denna nedslå-
ende vädersituation (Oste:388) och med förklädet nersölat av gåsfett (a.a. s.
85). Men också i simplex kan man skönja samma tendens — när solen gick ned
(Hyl:106) jämfört med hans säckiga clownbyxor åkte ner till anklarna (a.a. s.
120).

6.5.4 Bittida

I Dalins ordbok finner man båda varianterna: "bitti, sammandraget af: bittida".
I SAOL 7-11 (i 1-5 saknas kortformsmarkering och i sjätte upplagan anges
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kortformen utan stilmarkering), Bonniers svenska ordbok och SAOB (1911) är
bittida uppslagsform, med tillägget "vard. bitti". I Svensk ordbok står båda va-
rianterna utan stilmarkering men man kan av exemplen utläsa att kortformen är
den vanliga i konstruktionen i morgon bitti. INFO finns ett enda belägg på bit-
tida (kortformen saknas).

Strindberg skriver oftare bittida (5 belägg) än bitti (3) men i Bonniersstor-
samplet är kortformen mest frekvent med 17 belägg mot 9 för bittida. Den van-

ligaste kontexten för bittida är frasen i morgon bittida — alla bitti och 6 av 9
bittida står i sådan fras. I de fåtaliga exemplen på övriga förbindelser är bittida
invariant, i fraserna bittida och sent (2) och bittida upp (1). Det enda av Strind-
bergs exempel som är hämtat ur Röda rummet är långt, i morgon bittida (s. 81).

Två författare i Bonnierssamplet har variation, Alfvén och Lyttkens. Alfvén
skriver bittida i tre fall (två i morgon bittida och ett bittida och sent) och kort-
form i två. Lyttkens belägg står i frasen i morgon bittida, 4 långa och 5 korta.
Inte något av hennes exempel återfinns i dialog och det är svårt att se någon stil-
skillnad mellan de olika formerna. En försiktig tolkning av formemas använd-
ning är att i förbindelsen i morgon bittida är båda varianterna möjliga (men bit-
ti kanske vanligast) men i andra, mindre frekventa fraser föredras bittida.

6.6 Verb

De verb i de två materialen som berörs av min undersökning är relativt många.
Själva variationen är dock ofta liten eftersom utvecklingen i många fall har gått
dithän att långformen är ovanlig. I sådana fall med liten variation har jag inte
redovisat mina resultat i tabellform och inte heller skilt på storsampel och när-
sampel. Men där variationen ännu är levande (t.ex. mellan givit och gett) har
jag återgått till en fylligare redogörelse.

6.6.1 Hjälpverb
6.6.1.1 Bliva och hava

Hos Dalin står Blifva och Hafva som uppslagsord, men han noterar att verbfor-
mema dras samman till bli, blir och ha, har. I SAOL:s upplagor kan man följa
en viss stilförskjutning av verbet bliva:s variantformer; i 1-6 är blifva upp-
slagsform och i kommentaren till de förkortade varianterna anmärks att de fö-
rekommer "särdeles i lättare stil". I upplagorna 7-9 har stilhänvisningen till
"lättare stil" slopats och från och med upplaga 10 av SAOL står bli som upp-

slagsord. Något förvånande är att de långa formerna inte markeras som ålder-
domliga utan står som omärkta alternativ.

En jämförelse mellan bliva och hava i SAOL:s upplagor antyder att kortfor-
merna av hava tidigare har uppfattats som neutrala. Redan i första upplagan
markeras presensformen hafver som "br. blott i gammaldags stil". Långformen
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är dock fortfarande uppslagsform. I de två senaste upplagorna är ha uppslags-
form och här får även hava beteckningen ålderdomlig. I Bonniers svenska ord-
bok och i Svensk ordbok är kortformerna uppslagsord — men också i den sist-
nämnda står bliva och bliver utan stilmarkering (detsamma gäller hava i infini-
tiv). I SAOB (1913) nämns under uppslagsordet blifva, förutom att de tvåsta-
viga varianterna i huvudsak hör till ett högtidligt skriftspråk, också att verbet i
supinum kan ha alternativa former, blitt i synnerhet i Götaland och blivi i syn-
nerhet i Svealand och Norrland. I SAOB (1930) anmärks att hava och haver är
begränsade till ålderdomliga eller arkaiserande kontexter.

De långa verbformerna är mycket sällsynta i NFO; bliver och haver saknas
helt medan bliva och hava är representerade med 2 respektive 4 belägg (vilket
inte når upp till en andel på 1 %).

Bliva och hava har gått i främsta ledet vid kortformernas intåg och rimligt-
vis finns det inte många långformsrepresentanter i ett romanmaterial från 1980/
81.

6.6.1.1.1 Bliva

De långa varianterna är vanligare i Strindbergsmaterialet än i Bonniers men
också i det förra är långformerna relativt sällsynta. I infinitiv/presens pluralis
är 86 belägg långa och 1437 korta. Än mer sparsamt förekommande är långfor-
merna i presens singularis: 10 blifver mot 1203 blir. Ungefär det omvända är
förhållandet i supinum, med 5 blitt och 738 blivit.

I Röda rummet möter ett litet antal långformer, 3 bliva jämfört med 97 bli.
De långa varianterna står i infinitiv och de fåtaliga plurala verbformerna (fem
stycken) är alla korta (den långa singulara formen saknas helt, liksom den korta
supinumformen). Det är inte alldeles enkelt att förstå vad som framkallat de
längre varianterna i de aktuella fallen; ett står i brev med en retorisk klang —

Så kan det icke bliva värre än det jag har nu! (s. 166) och de båda andra före-
kommer i relation. De långa beläggen har hjälpverbsfunktion men det är nog
mer en tillfällighet. Sammansättningar med verbet saknas helt.

I det nutida storsamplet finns sammanlagt 47 exempel på bliva (varav ett
blifwa och sex blifva), i infinitiv och presens pluralis, hos sex författare (på den
korta motsvarigheten finns ca 2180 exempel). Ett tecken på variantens stilnivå
är den höga andelen pluralformer, av 47 bliva är 11 plurala verbformer. I pre-
sens singularis finns 4 bliver och ca 1670 blir. Den korta supinumformen blitt
är representerad med 35 belägg jämfört med ca 1050 blivit.

Huvudparten (35 av 47) bliva-belägg finns i närsamplet och i första hand i
romanen Nabots sten. Förutom Lidman har Thorvall ett belägg i bibelcitat se
du ska bliva havande och föda en son..." (s. 196) och Claesson har sju exempel,
alla i infinitiv. Fyra av hans förekomster står i bibelcitat eller bibelallusioner av

typen Så skall Babylon, den stora staden, medfart störtas ned och aldrig mer
bliva funnen (s. 177). De tre återstående stavas alla blifva och återfinns i en
gammalstavad passage om San Francisco, s. 235-236.
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I Lidmans roman är visserligen inte bliva den dominerande formen men den
förekommer utan att vara tillnärmelsevis lika stilmärkt som i övriga texter. Hon
har totalt 28 belägg på bliva och 98 belägg på bli.

Eftersom verbet kan fungera både som hjälpverb (som sådant har jag räknat
verbet när det har ett particip som komplement) och som huvudverb, har jag an-
sett det befogat att jämföra verbets formvariation i dess olika funktioner. Sam-
mantaget är 42 buva-belägg hjälpverb och av dessa är 11 långa (26,2 %) och
31 korta. Motsvarande siffror i annan ställning är 17 bliva (20,2 %) och 67 bli.
Man kunde vänta sig att hjälpverbsställning skulle främja kortformen eftersom
verbet där oftast inte har starktryck, men hos Lidman är alltså fullformen något
vanligare som hjälpverb än i annan funktion. I praktiken verkar det också orim-
ligt att betoningen skulle vara annorlunda i satsen när dem bliva gammal? (s.
106) än i Socknens Jernbanestation skulle bliva omtalad (s. 238). (Lidman har
inte något exempel på intransitivt bliva med betydelsen 'förbli'.)

Distinktionen infinitiv-presens pluralis däremot har större förklaringsvärde.
Lidman har 9 plurala belägg, 5 långa och 4 korta. I infinitiv är 23 långa
(19,7 %) och 94 korta. Den viktigaste skillnaden finner man emellertid vid en

jämförelse mellan dialog och relation. I återgivet tal står 19 belägg, 9 långa
(47,4 %) och 10 korta medan i relation står 107 bliva — 19 långa (17,8 %) och
94 korta. Det är ovanligt att en lång verbform är talspråksvariant men Lidman
lyfter här fram den som levande talspråksform. Att hon ersätter dialektens var-
da med bliva kan kanske ses som ett tillmötesgående mot läsarna.

De singulara långformerna i Bonniersnärsamplet är få och finns endast hos
Lidman, en i bibelcitat: Som när ett barn bliver fött och en son oss given! (s.
61) och i en replik av disponent Lidstedt: det bliver ett så dyrt timmer det som
ni skaffar oss (s. 184). På kortformen finns i romanen 48 exempel. Beläggen
fördelar sig med 20 på dialog och 30 på annan ställning — i vardera gruppen

ingår en kortform.
Den enda sammansättningen i storsamplet är förbliva, med ett långforms-

belägg i infinitiv, förbliva (i föregivet citat ur en 1700-talstext) och 101 förbli
(i Röda rummet saknas sammansättningar med -bliva).

6.6.1.1.2 Hava

I Strindbergs storsampel är andelen hava ungefär en tiondel av mängden ha
(303 respektive 3076 belägg). I singularis är skillnaden mellan varianterna
ännu större: 29 respektive 7835 belägg. En verbform som hava kunde förväntas
helt lysa med sin frånvaro i ett skönlitterärt material från 1980/81 men så är inte
fallet. I huvudsak är det hos Lidman man finner de långa varianterna men även
bortsett från henne träffar man på 22 hava i storsamplet (och ca 3430 ha). Den
singulara långformen har ungefär lika många representanter i storsamplet, med
20 belägg (mycket få i jämförelse med de ca 10360 exemplen på har).

I Röda rummet finns variation av hava, till skillnad från haver där kortfor-
men är allenarådande, men med stark övervikt för ha, 212 jämfört med 22. Den
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långa varianten är vanligare i pluralis än i infinitiv, i pluralis är 18,4 % av be-
läggen långa men i infinitiv endast 4,1 %. Också som hjälpverb är hava något
vanligare än i annan ställning, 15,1 mot 4,7 % i annan ställning.

Varianten hava är kraftigt stilmärkt och förekommer alltid i särskilda kon-
texter. Fördelningen på dialog och relation är ungefär lika för de två varianterna
— men typen av dialog skiljer sig åt. Kortformen är neutral och förekommer
egentligen i alla personers tal medan den mer retoriska långformen är förbehål-
len vissa. Den används av personer som pastor Skåre (skola vi anse oss hava
arbetat nog i vingården för i dag? s. 138) och förläggare Smith i samband med
försäkringsbolaget Triton (Alla människor hava därför behov av sjöförsäkring,
s. 61). Hos båda får de högtravande vändningarna en hycklande klang.

En miljö som tycks framkalla ålderdomliga former är riksdagen (s. 87-97),
inte bara i greve von Splints känslosamma tal (om vilket det antyds att det hade
passat bättre i Riddarhuset)—Dina ovärdiga söner hava glömt vad de äro dig
skyldiga! (s. 96), utan också i ren relation — hans skuldror hava börjat bågna
under bördan av allmänna värv (s. 87).

I Bonniersnärsamplet har förutom Lidman Hy linger ett exempel — det står
i ett diktcitat från Edith Södergran: vi hava aldrig haft en amma som kunnat
sjunga såsom du (s. 33) — och Claesson två exempel. Det ena är i en hänvän-
delse till Gud och det andra står i en mening med bibelallusion — I sommar

nängång om makterna är med oss och de som makten hava häller sig stillafyl-
ler jag femtiotre år (s. 54). Man kan notera dels blandningen av högt och lågt
{nängång, det plurala hava) och dels placeringen av objektet före predikatet.

Vad övrigt är av långformiga hava står Sara Lidman för. Till hennes bruk av

långformen hava finns i mitt hela material inte någon motsvarighet efter Haq-
vin Spegels Dagbok (1680). Nu är inte detta någon fruktbar parallell eftersom
det i Lidmans fall inte är fråga om ett högtidligt eller ålderdomligt bruk utan
återspeglar en dialektal språkanvändning. Hon har i presens pluralis 73 hava
(92,4 %) och 6 ha och i infinitiv 90 hava (35,4 %) och 164 ha. Precis som för
verbet bliva har jag skilt på hava som huvudverb och hjälpverb hos Lidman.

Tabell 6.19. Andel långformer av hava hos Lidman, uppdelat på infinitiv och
presens pluralis resp. hjälpverb och huvudverb

Infinitiv Pluralis Totalt

Hjälpverb 19,6 85,2 29,4
Huvudverb 59,4 96,2 71,9

Totalt 35,4 92,4 48,9

Tabell 6.19 visar hur ojämn Lidmans formfördelning är i de olika cellerna —

flest långformer finns i kategorin huvudverb i presens pluralis och lägst antal i
kategorin hjälpverb i infinitiv. Samma tendens som fanns i Röda rummet åter-
kommer förstärkt hos Lidman, i pluralis dominerar långformen.
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En jämförelse mellan dialog och relation visar att hava är vanligare i tal. Av
88 hava i dialog är 54 (61,4 %) långa och 34 korta. Motsvarande förhållande i
relation är att av 245 belägg är 109 (44,5 %) långa och 136 korta.

Pluralformen, både lång och särskilt kort, är överrepresenterad i dialog. Den
plurala formen ha förekommer endast i dialog (6 belägg) medan den långa ock-
så kan förekomma i relation (33 belägg i tal, 40 i relation). I relation uppträder
alltså alla ha i infinitiv (eller i sex fall i presens singularis, se nedan). Om man
inför ytterligare en dimension i tabellen ovan, distinktionen dialog-relation,
finner man en cell där hava brukas kategoriskt och det är som huvudverb i pre-
sens pluralis i relation.

Man kunde vänta sig också för hava att uppdelningen på hjälpverb och annan
funktion skulle visa att kortformen är överrepresenterad som hjälpverb. Här
finns också en klar skillnad som framgår av tabell 6.19 — 29,4 % av hjälpver-
ben och 71,9 % av huvudverben är långa. En noggrannare undersökning skulle
antagligen visa att faktorer som samvarierar med funktionsuppdelningen —

som till exempel placering i satsen, ett finalt ställt hava tar oftast fullform: men

högfärdsbjällror måste dem hava! (s. 43) — också har inverkan på formvalet.
Förutom infinitiv och presens pluralis kan ha hos Lidman representera pre-

sens singularis. I romanen finns sex exempel på ha med singulart subjekt, alla
hjälpverb, t.ex. i repliken Mamma ha dödde (s. 141). Förkortningen ha för har
är här ett stildrag som enbart förekommer i dialog och som där signalerar lokal
förankring — i 5 fall av 6 används det av personer i romanen vilkas språk kan
tänkas stå relativt fritt från svenskt riksspråksinflytande. Ha för har tycks i sti-
listiskt avseende skilja sig från ha för hava i presens pluralis. Förkortningarna
har det gemensamt att de kategoriskt är hänvisade till återgivet tal och att de är
lika frekventa med sex belägg vardera. Men medan ha i singularis är ett dialekt-
drag förefaller ha i pluralis att vara en förkortning sprungen ur rikssvenska. Av
de 6 exemplen på det senare härrör 3 från repliker av de utifrån kommande
överhetspersonerna bröderna Lidstedt, ett från huvudpersonen Didrik, ett från
hans mamma och ett från hans dotter Alma.

Singularformen haver är än mer sällsynt men den förekommer, i närsamplet
med 14 belägg. Förutom Lidman har Thorvall två exempel, båda i samma bi-
belcitat — "Vad helst du haver gjort mot en av mina minsta, det haver du gjort
mot mig" (s. 261). Övriga förekomster står i Nabots sten — 7 haver och 5 haf-
ver. De gammalstavade beläggen är hämtade ur bibeln (2), en ordbok (1), ett
brev (1) och Arndts Sanna Christendom (1). Kortformen är helt dominerande
med 174 belägg, men haver är inte uteslutande kopplat till bibelallusioner eller
liknande. Varianten kan användas för att ge tyngd åt en fras och för att markera
ett för romanen betydelsefullt yttrande, som i frasen Men vars haver hon det?
(ihaver kursiverat i originalet s. 98). Långformen kan också ge en raljerande och
något ironisk klang åt en replik eller tanke — Men sonen min, 'n Didrik, Olfö-
ram, han haver ju så mycket annat att tänka på (s. 158).

Sammansättningar med hava är inte särskilt vanliga, inte heller i mitt stor-
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sampel (de saknas helt i Röda rummet); de som finns här är handhava, endast
med kort efterled: handha, handhar och handhas och innehava med ett exem-

pel på innehaver (motsvarande kortform saknas) och två på inneha (utan väx-
ling i infinitiv).

6.6.1.2 Pläga

Den äldsta anlitade ordbokskällan, Dalin, saknar uppgift om kortform. Men i
SAOL:s alla upplagor liksom i Bonniers svenska ordbok anges att verbet i pre-
sens (hjälpverbet) ofta förkortas till plär (i SAOL 1-6 dock med tillägget "i lät-
tare stil"). Svensk ordbok nämner inte någon kortform, men markerar verbet
som helhet som "ngt åld. el. högt.". I SAOB (1953) redovisas kortformsalter-
nativ för betydelsen 'ha för vana': plä i infinitiv (dock med reservationen "nu-
mera knappast br.") och plär i presens singularis (med anmärkningen "numera
bl. vard."). Man kan jämföra med Westberg 1987, där han hävdar att varianten
plä relativt tidigt blev frekvent (för pläga) men också att den tidigt började be-
traktas som folklig och "ej hemmahörande i vårdat tal" (s. 67), en utveckling
som börjar skönjas redan under 1600-talet (se avsn 5.5.1 ovan). I NFO saknas
infinitivformen helt och plägar-plär har ett belägg vardera.

I Strindbergsstorsamplet är verbet ovanligt, särskilt i infinitiv/presens plura-
lis med tre förekomster av pläga. I singularis hittar man något fler exempel, 12
plägar och 7 plär. Röda rummet har ett exempel på plägar (kort motsvarighet
saknas) och det är i Olle Montanus sista brev som också i övrigt innehåller en
del särskilda språkdrag. I Bonnierskonkordansen saknas pläga helt. På singu-
larformen finns flera belägg, alla med hjälpverbsbetydelsen 'bruka, ha för
vana'. Totalt finns 16 belägg på plägar, ojämnt fördelade på fyra författare.
Alfvén, Nordin och Östergren har vardera ett exempel. Lyttkens är den enda
som i någon större utsträckning använder sig av verbet, i arkaiserande syfte får
man förmoda, och som också varierar bruket; hon skriver i huvudsak långform
(13 exempel) men har också ett exempel på plär (det enda i storsamplet). Ver-
bet förekommer, kort som långt, mestadels i dialog (11 av 13 långformer och
den enda kortformen). Möjligen står kortformen i en mer lågspråklig kontext
än övriga exempel — hon har en lika buckli panna som slika ungar plär ha å
så ä hennes ben rätt krumma (s. 100). En av Lyttkens långa varianter skrivs
med singularändelsen -er. som hästar med berberblodpläger (s. 294). Om man
nu inte ser denna enstaka skrivning som korrekturfel (enda exemplet i det mo-
derna materialet) kan man uppfatta den som ett intressant exempel på att verbet
böjs efter andra konjugationen. Varianten pläger exemplifieras också i SAOB.
Westberg (1987:120) skriver "I sydsvenska mål och, framför allt, götamål böjs
hjälpverbet plä emellanåt efter tredje konjugationen (plädde, plätt)". Westberg
antar att böjning efter tredje konjugationen kunnat uppkomma först efter infi-
nitivformens reducering till plä. Med tanke på att pläga ju är ett isolerat exem-

pel på förkortning av ett verb ur första konjugationen förtjänar det att diskuteras
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om vägen till en böjning efter tredje konjugationen har gått via andra konjuga-
tionen. Verbet skulle då haft böjningen pläga (pläger), plägde, plägt. I SAOB
finns ett flertal belägg på pläger och (ett) på plägde från 1500- och 1600-talet.
Exemplet från Lyttkens (som är född i Malmö) kan också ses som prov på
formvariation efter talare, repliken där pläger ingår yttras av en stallbetjänt
med ett också i övrigt ålderdomligt och dialektalt talspråk — han använder for-
mer som otäcker, fram mot na, tebakas.

Hos Lyttkens finns det enda exemplet på sammansättning, hon skriver för-
pläga men endast med långt efterled.

Både kort- och långformen av pläga förefaller idag stilmärkta, "Endast i ar-
kaiserande eller på annat sätt stilistiskt markerade sammanhang (ironiserande,
talspråksåtergivande) kan det fortfarande någon gång påträffas i skrift" (West-
berg 1987:99). Fullformen verkar i något högre utsträckning än kortformen
leva kvar och det tror jag speglar en generell tendens — ord som inte längre
lever ens i tal får en konserverad långform. I den mån ordet möter överhuvud-
taget är det i äldre texter där den långa varianten är vanligast.

6.6.2 Starka verb

6.6.2.1 Giva

Gifva står som uppslagsord i Dalins ordbok, men med anmärkningen att verb-
formerna dras samman till Ge, Ger, Gen, Gett. Förkortade varianter av verbet
förs upp i alla SAOL-upplagor — i nr 1-6 med tillägget att ges samt gett "till-
hör den fria stilen". Också i upplagorna 9-11 är giva uppslagsord, men med
kortformerna ge, ger som likställda eller framhävda alternativ ('el. mest ge'
osv.). Svensk ordbok har ge som uppslagsord, med långformen som fritt alter-
nativ. Bonniers svenska ordbok redovisar visserligen giva som uppslagsord
men i en ganska lång kommentar anmärks att "formen ge är numera alltid kor-
rekt, men det finns en viss tendens att använda 'giva' i fasta sammans. som 'in-
giva', särskilt i passiv form, 'ingives'; valet mellan 'gett' och det ngt mer for-
mella 'givit' är en fråga om stil o. personlig smak". Likaså i Svensk ordbok och
SAOL 9-11 står de två supinumvarianterna sida vid sida som fria alternativ (i
SAOL 9-10 dock med skrivningen 'äv. gett'). SAOB (1928) anger att kortfor-
men av giva är en vardaglig variant, men däremot markeras inte gett som var-

dagligt utan som sidoordnat givit (här nämns också givi som en vardaglig vari-
ant i Svealand och Norrland). När det gäller supinumformen kan man också
jämföra med nya Svenska Skrivregler (1991) där det framhålls att bl.a. varian-
terna givit och gett båda är "gångbara i olika slags sakprosa" (s. 38). Margareta
Westman skriver om verbet i en artikel i Svensklärarföreningens årsskrift 1986,
där hon bl.a. annat redogör för en undersökning av svensklärares inställning till
elevers skrivformer. Gett accepterades men inte i den grad man kunde vänta ut-
ifrån ordlistornas och ordböckernas beskrivning.
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Varianten giver saknas helt i NFO och giva är representerat med 2 belägg
(jämfört med 498 ge). I supinum är fördelningen jämn, med 49 % givit.

6.6.2.1.1 Storsamplet
Hos Strindberg är kortformerna i majoritet men de långa varianterna betydligt
vanligare än i Bonniersstorsamplet: giva 163 och ge 367, giver 27 och ger 332
förekomster. I Bonniersromanerna finns 20 belägg på infinitivformen giva
(jämfört med ca 800 ge) — förutom Lidmans 17 exempel möter man hos tre
författare giva en gång vardera. Alla dessa tre belägg står i någon typ av stil-
märkt kontext — som bibelallusion eller citat från äldre författare. Variation i

verklig bemärkelse har endast Lidman, se avsnittet om närsamplet nedan.
Singularformen giver är mindre frekvent och i Bonnierssamplet finns totalt

sex belägg hos lika många författare (jämfört med ca 830 ger). Alla står i bibel-
citat eller bibelallusion.

I aktiv användning skrivs giva oftast med reducerad form hos Strindberg
men i passivum är kortformen i minoritet. Förutom en mellanform, givs med 8
belägg, finns hos Strindberg 3 givas, 14 gives samt 14 ges. I Bonnierssamplet
är ges vanligast med 17 förekomster (varav 12 i infinitiv och 5 i presens singu-
laris). Tre författare har vardera ett belägg på givas (varav ett är presens plura-
lis). Presens singularis gives uppträder två gånger, hos två författare — en gång
i bibelcitat och en gång i citat ur lagtext från slutet av 1700-talet. På motsva-
rande kortform finns fem belägg.

Tabell 6.20. Antal förekomster och andel långformer av givit fördelat på
simplex och sammansättning hos Strindberg och i Roman 80/81

STORSAMPLET NÄRSAMPLET

Simplex Sms. Simplex Sms.
Antal % Antal % Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 222 96,5 14 100,0 6 100,0
summa KF 8 3,5 0 0,0 0 0,0

Bonnier

summa LF 117 34,5 35 50,7
summa KF 222 65,5 34 49,3
Förf. utan belägg 0 13 0 6

Förf. med bara LF 5 8 0 1

Förf. med bara KF 10 2 3 0

Förf. med LF+KF 15 7 7 3

summa LF 66 33,8 18 51,4 42 47,7 7 58,3
summa KF 129 66,2 17 48,6 46 52,3 5 41,7

Som framgår av tabell 6.20 är den sammandragna supinumformen ovanlig hos
Strindberg, med endast åtta belägg (3,5 %). I Bonnierssamplet däremot är gett
den mest frekventa varianten. Det är dubbelt så många författare som ensidigt
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skriver kortform (10) som genomgående långform, och hos dem som växlar har
kortformen ett ordentligt övertag. Hos de författare som har växlande form i
sammansättning är varianterna ungefär lika frekventa. En författare i Bonniers-
storsamplet, med kraftig kortformsdominans, har ett belägg på getts (han sak-
nar motsvarande långform). Hos övriga författare är den passiva supinumfor-
men alltid lång.

6.6.2.1.2 Sammansättningar
I materialet förekommer ett flertal sammansättningar med -giva och -givit som
efterled. I det följande behandlar jag sammansättningar i supinum för sig, se
nedan.

I Röda rummet är det inte någon sammansättning med -giva som förekom-
mer med både kort och långt efterled. De flesta skrivs enbart med kort: ange,
beger (i de fall infinitivformen inte anförs saknas den), inge, medger, uppge
och överge. Två skrivs med långt efterled, nämligen avgiva och utgiva. I de
flesta fall finns endast ett belägg på varje sammansättning.

Av sammansättningar med -giva eller -giver i Bonniersmaterialet är det en-
dast två verb som växlar mellan kort och lång form, uppgiva och övergiva. Öv-
riga verb har antingen bara kort efterled i alla böjningsvarianter: ange, bege,
delge, friges, hänge, inger, medge, utger och återge, eller enbart långt: avgiva
(endast ett belägg), uppgiva (i infinitiv 2 långformer och 7 kortformer) samt
övergiva (i infinitiv 2 långformer och 21 kortformer) uppvisar växling totalt
men endast uppgiva varierar individuellt. En författare har enbart ett exempel
på uppgiva (i citat från äldre författare) men Lidman skriver både Jag skulle
uppgiva hans namn om jag icke lovat honom att förtiga det i en replik (s. 22)
och avhöll dem från att uppge namnet innan gossen skulle vara vattu-öst i re-
lation (s. 96). Utöver detta exempel på lång infinitivform har hon också två be-
lägg på uppgivas (utan kort motsvarighet). Lidman väljer gärna de längre vari-
anterna i dialog (se avsn. 6.7.1.2). Övriga författare skriver uppge med olika
böjningar. Den långa varianten övergiva förekommer invariant i Nabots sten,
därutöver skrivs sammansättningen med kort efterled.

När man jämför Röda rummet med Bonniersförfattarna kan man konstatera
att variationen för sammansättningar med -giva är ganska likartad. Kort efter-
led dominerar men avgiva skrivs med långt och skrivningen utgiva förekom-
mer i båda materialen (i Bonniers omväxlande med utge, i Röda rummet inva-
riant). Övergiva är ett verb som har växlande efterled i Bonniers men som

skrivs överge i Röda rummet. Vid sammansättningar med efterledet i supinum
förekommer i Röda rummet endast -givit.

I Bonniersstorsamplet däremot är sammansättningar med -givit och -gett un-

gefär lika vanliga (35 resp. 34 belägg). Hos författare som har växling är dock
långformen något mer frekvent (se tab. 6.20). De sammansättningar med -givit
som förekommer med enbart kortform är angett, avgett, hängett, ingett, med-
gett och omgett. Tre sammansättningar uppträder med invariant långt efterled:
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delgivit, frigivits och utgivit. Den kategoriska långformen delgivit ser jag som
ett lexem med typiskt skriftspråklig klang, delgett känns lite hybridartat. När
det gäller utgivit gör min egen språkkänsla en skillnad mellan utgivit, som har
betydelsen 'ge ut böcker' och utgett som snarast har innebörden 'utge sig för
att vara'. Frekvensen är mycket låg i storsamplet och kortformer saknas helt.
Av de utgivit som förekommer har tre dock en koppling till bokutgivning me-
dan ett står i uttrycket utgivit sig för. Som orsak till en viss betydelsesplittring
skulle man kunna tänka sig påverkan från närliggande uttryck som utgivare av
boken, den är utgiven av, vilka båda stöder långform.

Växling i storsamplet uppvisar begivit (11 långformer, 2 kortformer), uppgi-
vit (2 långformer, 5 kortformer), återgivit (3 långformer, en kortform) och
övergivit (5 långformer, 3 kortformer). Den sistnämnda är den enda som också
varierar individuellt, två författare skriver både övergivit och övergett.

Vad gäller de skilda böjningskategorierna kan noteras att kortformen domi-
nerar överlag. I presens förekommer inte någon långform, varken aktiv eller
passiv. I infinitiv förekommer några långformer men mycket sporadiskt och i
första hand hos Lidman.

Det är tydligt att inte heller i sammansättningar är långformen -giva neutral
eller ens möjlig förutom i vissa stilarter. Kortformen dominerar redan i Röda
rummet. Däremot är varianterna -givit och -gett ungefär lika frekventa i Bon-
niersstorsamplet, även om det tycks finnas vissa lexem där den ena eller andra
varianten föredras (som delgivit resp. angett).

6.6.2.1.3 Närsamplet
I tabell 6.21 redovisas endast variationen i supinum, inte i andra böjningsfor-
mer. Förutom Lidman och Strindberg har författarna i närsamplet mycket få
långformer i andra böjningskategorier och den eventuella variation som finns
kommenteras författare för författare nedan. Eftersom fördelningen mellan
långa och korta supinumformer hos Bonniersförfattarna är jämn har jag här
prövat om ställning i verbpartikelförbindelse (se avsn. 3.3) har någon inverkan
på formfördelningen.

I Röda rummet skriver Strindberg enbart givit (i anslutning till sitt talspråk
får man förmoda) men i det moderna närsamplet är variationen stor. Ingen för-
fattare skriver i simplex enbart givit, medan det är tre som kategoriskt använder
varianten gett. Fördelningen hos dem som växlar är relativt jämn med en knapp
övervikt för gett (den större differensen i storsamplet kan förklaras med att en
författare med växling har 62 kortformer och 2 långformer).

I Röda rummet finns en mer levande växling mellan giva och ge än hos öv-
riga författare i närsamplet — Sara Lidman undantagen. Den reducerade vari-
anten dominerar i infinitiv med 19 belägg mot 13 men i presens pluralis är va-
rianterna lika (o)vanliga: en långform och en kortform. För verbet i infinitiv
skiljer sig formfördelningen mellan verbpartikelförbindelse och annan ställ-
ning och det förefaller som om långformen, något oväntat, gynnas i den först-
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Tabell 6.21. Andel långformer av givit som simplex och i sammansättning
hos enskilda författare i det moderna materialet (efter fallande %
LF totalt)

Simplex Vbpart.förb. Annan Sms.

Röda rummet 100,0 100,0 100,0 100,0
Westberg 81,0 85,7 78,6 66,7
Lidman 76,5 66,7 78,6 100,0
Kallifatides 75,0 100,0 66,7 66,7
Brunner 50,0 50,0 50,0 -

Claesson 33,3 33,3 33,3 -

Hylinger 20,0 0,0 33,3 33,3
Östergren 3,7 0,0 7,1 -

Nordin 0,0 0,0 0,0 -

Rydsjö 0,0 0,0 0,0 -

Thorvall 0,0 0,0 0,0 -

Genomsnitt 40,0 39,6 40,7 73,3

nämnda positionen — i sådan ställning återfinns 57,1 % långformer jämfört
med 36 % i annan ställning. Också mellan dialog och relation möter en skillnad
men här i förväntad riktning: i repliker är 35,3 % av formerna långa medan i
relation 46,2 % är långa. Här finns också den olikheten mellan formerna att ge
förefaller vara neutralt i dialog till skillnad från långformen som påträffas i re-

pliker som Och välgörenheten skall sålunda giva glans och hävd åt den lump-
naste fåfänga! (s. 137). Fullformen har en viss högtidlig och retorisk klang.
Man kan notera att i de sammansättningar i infinitiv där -giva förekommer så
dominerar kortformen mer än som simplex, 75 % av efterleden är korta medan
58,8 % av simplexbeläggen är korta.

Endast en lång singularform möter i Röda rummet (15 ger) och det är i en

replik av pastor Skåre: ty — detta — kallas — andligt — högmod — och — gi-
ver lastarenom — rum — (s. 84). Pastorn utmärker sig överhuvudtaget genom
att gärna använda högtravande och bibelpräglade ordformer. I passivum finns
endast ett belägg, ges, i en replik. Som sammansättningsled förekommer endast
-ger.

Westberg har variation av givit men det är svårt att se vad som bestämmer
den. Långformen dominerar med 17 förekomster mot 4 och den långa varianten
är också vanligast i verbpartikelförbindelser — med exempel som givit efter,
givit sig av. Inte heller mellan dialog och relation finns det någon skillnad i
formfördelning. Sammansättningen övergivit skriver Westberg med omväx-
lande långt och kort efterled.

Lidman har till skillnad från övriga moderna författare också variation vid
giva. Hon föredrar i överensstämmelse med sin dialekt den långa varianten,
den dominerar i infinitiv med 17 förekomster mot 7. Hennes fåtaliga pluralbe-
lägg är jämnare fördelade på lång och kort form, med två giva och ett ge. Hos
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Lidman är kortformen något överrepresenterad i återgivet tal, 7 av infinitivbe-
läggen står i dialog och av dessa är 4 långa (57,1 %) och 3 korta. I relation är
12 av 16 giva långa (75 %) och 4 är korta. De 3 pluralexemplen står i 2 fall (ett
giva och ett ge) i replik medan den återstående långformen tillhör relationen.
Eftersom variationen inte tycks vara helt stilberoende utan någotsånär fri kunde
det tänkas att eventuell verbpartikelförbindelse har inflytande över formvalet.
Sex infinitiver (inte något fall av presens pluralis) står i sådan fras, av dessa är
fem långa (83,3 %) och en kort. I annan ställning är 12 belägg långa (66,7 %)
och 6 korta. Den större möjligheten till betoning i annan ställning (dvs. när ver-
bet inte följs av betonat led) har alltså inte någon inverkan på formvalet.

I presens singularis förefaller inte variationen lika fri; det enda långforms-
exemplet är hämtat ur ett bibelcitat medan ger (6 belägg) verkar vara den neu-
trala formen.

Hos Lidman kan man notera hur långformer attraherar varandra: i de 4 me-

ningarna med gett är hjälpverbet utelämnat i 3 fall och det fjärde utsatta skrivs
ha. I de 13 meningarna med givit är hjälpverbet utelämnat i 7 fall och i de åter-
stående 6 är hjälpverbsvarianten inte enstavigt ha (utan hava, 4 exempel, eller
hade). Hava gett respektive ha givit förekommer inte. Dessutom kan man lägga
märke till att utelämnat hjälpverb (som anses vara ett skriftspråkligt drag) inte
hos Lidman går hand i hand med långform av verbet. De tre givit som står i re-

plik är f.ö. alla långa. En viss skillnad i förväntad riktning kan noteras mellan
givit i verbpartikelförbindelse och annan ställning: långformen gynnas i andra
ställningar.

Kallifatides använder få kortformer, bland dessa dock gett. Han skriver gett
i 2 fall (varav ett i replik) och givit i 6 fall (alla i relation). I de två verbpartikel-
förbindelser som förekommer är verbet långt. Förutom sammansättningen upp-

gett (ett belägg) skriver han övergivit med långt efterled (2 exempel).
Brunner har två belägg på givit, i typiskt retoriska kontexter—prövning på

prövning har givit oss tillit (s. 201) och att belackarna inte givit tappt (s. 57).
Det första citatet är en replik fälld av Tränann (en romanfigur som i vissa situa-
tioner uttrycker sig i en retorisk anda) och det andra är ur en tidningsartikel om

ishockeylaget Tigers. De två beläggen på gett återfinns i mer neutrala samman-

hang.
Hos Claesson finner man två av de fåtaliga förekomsterna av giva och givas

— båda i bibelcitat eller allusion: Ack om någon ville giva mig vatten att dricka
från brunnen vid Betlehems stadsport (s. 83) samt ur Johannes uppenbarelser:
Ingen tid skall mer givas (s. 177) (Claesson saknar motsvarande kortform). I
supinum skriver han 2 givit och 4 gett. Möjligen kan man se en viss stilskillnad
mellan exempel som Med uniformen har Hitler givit sin tyska ungdom kamrat-
skåpet (s. 164) och han hade gett ut några romaner (s. 19).

Hylinger och Östergren har det gemensamt att deras enda belägg på givit
står i citat, den förstnämndes i ett brev av Tavaststjerna och den sistnämndes i
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citat ur en fiktiv diktsamling. I sina egna texter väljer de gett. Hylinger skriver
uppgiva men varianten ingår i ett citat från 1891 (s. 41).

Nordin, Rydsjö och Thorvall använder endast den korta supinumvarianten.
I Nordins text illustreras skillnaden mellan givit och givits — hon skriver kon-

sekvent gett men i sitt enda passiva exempel använder hon den långa varianten.
När det gäller variationen av givit verkar inte skillnaden mellan verbparti-

kelförbindelse och annan ställning ha någon större inverkan på formvalet.
Stilvärdet för verbet giva, infinitiv och supinum, verkar ha förändrats under

de 100 åren mellan Röda rummet och Bonniersnärsamplet. Fullformen giva
tycks visserligen ha en högtidlig klang för Strindberg men den är inte alls hän-
visad enbart till bibelallusioner och liknande. I de nutida romanerna däremot är

stilvärdet för giva att likställa med det för hava och bliva. Också de långa pas-
sivformerna har en starkt högspråklig klang 1980 medan supinumformen gett i
lika hög grad som givit kan uppfattas som en neutral variant.

6.6.2.2 Taga

Fullformen står som uppslagsord i Dalins ordbok, men med samma anmärk-
ning som för giva — verbformerna sammandrages till ta och tar. Någon kort
supinumvariant nämns inte men däremot finns en intressant anmärkning för
s-formerna: "T-s ell. Tas, v.d." (v.d. utläses verbum deponens) och den åtföljs
av exempel som "Han är ej god att t. med" (de passiva varianterna nämns inte).
I SAOL:s första upplaga uppges de sammandragna formerna med reservatio-
nen att de inte riktigt passar i "vårdad prosa" men detta förbehåll gäller inte när
verbet används deponentiellt, då framhävs i stället den korta skrivningen: "Ta-
gas, vanligare Tas". I upplagorna 8 och framåt är visserligen taga uppslagsord
men ta står som omärkt alternativ (8-10) eller framhävs som mest brukligt
(11). Likaså i Bonniers svenska ordbok är långformen uppslagsord men kort-
formen anges som vanligast också i skrift. I Svensk ordbok är ta uppslagsord.

I likhet med singularformen giver saknas belägg för tager i NFO. På infini-
tivformen taga finns 13 belägg, vilket är lika med en andel på 2 %.

6.6.2.2.1 Storsamplet
Långformerna taga och tager är mer frekventa i Strindbergssamplet än i Bon-
niers, men de reducerade varianterna har ändå ett övertag i det förstnämnda
med 667 ta mot 268 taga och 798 tar mot 27 tager. I presens singularis är skill-
nåden mellan lång- och kortform störst.

Tveklöst är ta och tar neutrala varianter i modern litterär prosa (med ca 1900
respektive ca 720 förekomster i Bonnierskonkordansen) men i materialet finns
också ett flertal exempel på de stilmärkta långformerna. De förekommer i föl-
jande antal: taga 64 (varav 56 hos Lidman), tager 6 (varav 2 hos Lidman).

Också vid s-formen är kortform av taga vanligast hos Strindberg — 26 ta-
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gas, 2 tages jämfört med 39 tas. I Bonnierssamplet saknas varianten tages och
på tagas finns 10 belägg hos fem författare. Dessa fem har tillsammans 13 kort-
formsexempel (totalt finns 26 tas).

Liksom för verbet draga har s-formerna av taga två alternativa funktioner,
passivum och deponens. Denna skillnad iakttas av Strindberg på så vis att han
använder omväxlande kort och lång form i passivum men uteslutande kort för
deponens. Av 39 tas är 6 deponens.

Samma mönster möter man i Bonnierssamplet, av 26 tas är 3 deponens (allt-
så av typen inte god att tas med). Inte något av de tio tagas har deponensbety-
delse. Trots det bräckliga underlaget finns här nog en verklig skillnad, absolut
i talspråk och nästintill i skrift, nämligen att tas (liksom dras) kan vara antingen
passivum eller deponens medan de långa motsvarigheterna uteslutande är pas-
siva. Kortformerna uttalas nog ofta olika: deponens med kort vokal och passi-
vum med lång.

Supinumvarianten tatt är starkt talspråklig och även regionalt fördelad så att
den egentligen saknas i Mellansverige och Norrland. I Bonniersmaterialet finns
den belagd med inte så få exempel (saknas dock helt hos Strindberg): 15 före-
komster hos tre författare. Dessa tre har tillsammans 26 förekomster av tagit.
En noggrannare studie skulle antagligen visa att tatt hos dessa författare är be-
tydligt vanligare i dialog än i relation.

6.6.2.2.2 Sammansättningar
I svenskan förekommer en mängd sammansättningar med -taga som finalt led.
Också i Röda rummet finner man ett flertal sammansättningar men till skillnad
från styrkeförhållandet mellan -giva och -ge (se avsn. 6.6.2.1.2) dominerar
-taga och -tager stort. Av tio sammansättningar skrivs en med kort slutled
(motsvarande långform saknas): återtar (ett exempel).

I Bonniersstorsamplet har jag funnit 22 olika sammansättningar (jag har vid
sökningen utgått från den finalalfabetiska versionen av SAOL 9).

Tolv av orden uppträder aldrig med annat än kortform (t.ex. godta, iaktta och
tillta). Tio olika sammansättningar påträffas med omväxlande kort och långt
efterled i storsamplet: deltaga, företaga, intaga, misstaga, mottaga, upptaga,
vidtaga, åtaga, återtaga Och övertaga. Av dessa har mottaga OCh vidtaga
dominans av långformer, intaga, misstaga och upptaga ungefär lika många
korta representanter som långa och de övriga fem har dominans av kortformer.

Endast tre sammansättningar med -taga växlar individuellt, nämligen delta-
ga, intaga och mottaga. Delblanc skriver med kort verbform se och motta i
famnen den (s. 192) samt med lång verbform i tre kontexter mottaga döden (s.
89), mottaga Lindfors (42) samt bad honom mottaga vintern och döden (s. 89).

Lyttkens är den andra författaren som växlar, hon skriver förförsta gången
skulle intaga sin middag (s. 226f) men Stina skulle inta sina måltider (s. 210),
båda i relation, samt å där inta en upphöjd ställning (s. 22) i replik. De två
förstnämnda exemplen syftar på samma person och det är svårt att se någon



156

stilskillnad mellan dem. Lyttkens varierar också deltaga med kort och långt ef-
terled. Hon [riksrådinnan] var gammal och skröplig och hade antagligen inte
orkat deltaga (s. 126) men Stina kunde inte låta bli att delta (s. 82) och sedan
delta i middagen [syftar på gårdsfolk] (s. 156). Möjligen kan man skönja en
stilskillnad mellan deltaga och delta, så att en riksrådinna kan deltaga men en

piga eller gårdsfolk i allmänhet får delta.

6.6.2.2.3 Närsamplet
Förutom hos Lidman och Strindberg finns i närsamplet endast ett långt exem-

pel i infinitiv — utan att taga hänsyn till (Öste:58), ur ett testamentsutdrag. Hos
Hylinger hittar man ett exempel på tager, i brevcitat från Tavaststjerna 1890.

Sara Lidmans bruk av taga skiljer sig radikalt från de andra författarnas i
och med att taga är dubbelt så vanligt som ta (infinitiv 56 respektive 29 före-
komster, i presens pluralis är det enda exemplet långt). Formfördelningen i dia-
log och relation är jämn (i tal 65 % långformer och i relation 66,2 % långfor-
mer). Likaså är fördelningen jämn mellan verbpartikelförbindelse och annan

ställning (62,5 % långformer i den förra och 68,9 % i den senare).
Den långa singulara verbformen är inte heller hos Lidman neutral — dialek-

ten har det enstaviga tag (jfr Lindgren 1940) — och den förekommer endast två
gånger (jämfört med 22 belägg på tar). Det första exemplet står i en skrämsel-
saga för barn, Då tager den stora människan den lilla och kastar henne i gapet
på Kusen (s. 35), och det andra — den vackraste flickan, jag tager i min hand
(s. 149) — i en sånglekstext. Med passiv böjning är fullformen däremot inva-
riant (med endast två belägg dock).

I Röda rummet förekommer en del långformer men inte i lika hög grad som
i Nabots sten. Ta är den vanligaste varianten med 49 belägg jämfört med 18
taga. De plurala former som finns är korta (4 stycken). Vad gäller förekomst i
verbpartikelförbindelse så ansluter sig belägg i infinitiv till samma mönster
som noterades för giva — långformen är något vanligare i verbpartikelförbin-
delse än i annan ställning (33,3 % jämfört med 24,2 %). De fyra plurala före-
komsterna påträffas i annan ställning. Mellan dialog och relation råder en tyd-
lig skillnad, långformen är mer sällsynt i tal (16,2 %) än i relation (41,4 %). I
somliga repliker verkar långformen vara vald av stilskäl, som i — icke som om
vi skulle vilja taga någon belöning (s. 128), där frasen förekommer i ett häls-
ningstal i sjöförsäkringsbolaget Tritons årsstämma. Men det finns andra exem-

pel där långformen inte på samma sätt går att förklara med utgångspunkt i kon-
texten, som i en replik av Rehnhjelm — varför skall ni taga bort alla mina
stöd? (s. 148). Singularvarianten tager saknas helt i Röda rummet. I passivum
finns mycket få belägg och den ringa variationen (två tagas och ett tas) kan nog
förklaras med att kortformsexemplet till skillnad från de långa varianterna står
i dialog.

Rydsjö har inte något fall av aktiv långform men hon använder båda varian-
terna i passivum. Hon skriver tagas i två fall — ett i bibelcitat från honom skall
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tagas också det han har (s. 52) och ett i mer neutral kontext: Det var mycket
som kunde ändras och tagas tillvara (s. 143). Det enda kortformsexemplet
finns i satsen Duken skulle tas av (s. 242). (De två sistnämnda står båda i lös
sammansättning men man kan möjligen tänka sig att det längre och tyngre ad-
verbet i den förra har främjat den tvåstaviga verbformen och tvärtom i den se-

nare.)
Skillnaden mellan Röda rummet och Bonniersnärsamplet ligger främst i an-

vändningen av infinitivformen taga (jfr giva) som i den förstnämnda visserli-
gen är högspråkligt stilmärkt men ändå uppvisar en levande växling med ta.

6.6.2.3 Draga

A.F. Dalin är sparsam med stilanvisningar i sin ordbok, men just vid draga
kommenterar han de sammandragna varianterna Dra och Drar. "dock endast i
hvardagstal och samtalsstil, ej i den mera vårdade stilen". Anmärkningen anty-
der en stilskillnad mellan ge, ger, ta, tar å ena sidan och dra, drar å den andra.
Dessutom ger anvisningen intryck av att deponensvarianten dras är relativt
neutral eftersom det i slutet av draga-artikeln står "Dragas eller sammandr.
Dras, v.d." utan stilmarkering och med exempel som D. med någon. I de tidiga
SAOL-upplagorna redovisas de förkortade varianterna med anmärkningen att
de "låta i allmänhet icke med fördel begagna sig i vårdad prosa" (1-6). Kort-
formen dras nämns som deponens men utan specialanmärkning. I de senare

upplagorna av SAOL (liksom i Svensk ordbok) är draga fortfarande uppslags-
ord men kortformerna står som likvärdiga alternativ. I Bonniers svenska ord-
bok finns en längre anmärkning om variantfördelningen: "De längre varianter-
na är vanligare i passiv form {dragas, dragés) än i aktiv, och vanligare i fast
sammansättning (indraga) än i ordförbindelser som dra in". I SAOB (1922)
markeras de korta varianterna som vardagliga, i synnerhet supinumformen
dratt.

Precis som singularformerna giver och tager saknas drager i NFO. Av draga
finns 8 exempel (6 %).

6.6.2.3.1 Storsamplet
För de starka verben taga och giva var tendensen lika i de två storsamplen —

kortformerna dominerade. Men när det gäller draga skiljer sig de båda stor-
samplen åt på ett sätt som känns igen från ordböckerna: draga (115 förekoms-
ter) är vanligare än dra (85) i Strindbergsmaterialet. I presens singularis är dock
den korta varianten mest frekvent (med 159 mot 15 drager). I det moderna stor-
samplet är naturligtvis dra dominerande (med ca 270 belägg) men det finns
också exempel på draga (26 förekomster) i infinitiv och pluralis. Förutom Lid-
man skriver tre författare varsin isolerad fullform (två av dem är pluralformer).
Alla exempel står i någon typ av citat, varav ett Dante-citat — vars bild, som
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all sin skärpa mist, han fåfängt söker sig till minnes draga (West: 111) De två
pluralbeläggen förekommer i ett äldre brevcitat Huru sällan draga vi oss till
minnes (Fogelström: 119) och i sångtexten Vårliga vindar draga (Höijer:52)
(några korta pluralbelägg har de inte).

Av den långa presensformen finns endast ett exempel i materialet och det är
hos Lidman (på varianten drar finns totalt ca 200 belägg).

Liksom för tagas dominerar kortformen dras över dragas, dragés i Strind-
bergssamplet — med 29 belägg mot 7 respektive 5. Det är anmärkningsvärt att
kortformen är i majoritet eftersom draga är mer frekvent än dra. I Bonniers-
samplet förekommer långformerna men mycket sporadiskt — här finns tre dra-
gas, ett dragés och 59 dras.

Hos de sällsynta s-beläggen kan man se en formfördelning efter grammatisk
funktion — långformer står i passivum medan kortformer också kan vara de-
ponens. Av Strindbergs 29 belägg på dras är 20 passiva och 9 deponens. Han
har ett exempel på dragas som måste tolkas som deponens och det kan tyckas
bryta mot detta mönster. Men detta exempel (Låtom oss dragas med varandra)
förefaller allmänt pastischerande eller ålderdomligt och långformen ser jag
som en följd av detta. I Bonnierssamplet är det endast en författare, Rydsjö,
som använder både dragas och dras. Hon skriver Den lärdom som kunde dra-
gas (s. 237) ochfick dras med skepparen sådan han var (s. 24); fullformen står
i passivum (2 exempel) och den reducerade utgör deponens (också 2 belägg).
Av totalt 59 belägg på dras har 51 passiv betydelse och 8 är deponens. Trots att
materialet på individnivå är knappt framträder ett regelbundet mönster också
här: dragas avser alltid passiv funktion medan dras kan vara antingen passi-
vum eller deponens.

Hos Lidman finner man det enda exemplet på dragés, presens singularis pas-
sivum.

Den talspråkliga supinumvarianten dratt förekommer en gång, i en replik:
hon måtte dratt på sig trumsjuka (Delblanc:308). I samma roman återkommer
långformen dragit tre gånger.

6.6.2.3.2 Sammansättningar
I Bonniers svenska ordbok anges att långform är vanligare i fast sammansätt-
ning än i lös och den tendensen möter man också i detta material. I Röda rum-
met är kortformen vanligare än långform som simplex men i sammansättningar
har långformen ett starkt fäste. Av sju sammansättningar skrivs sex alltid med
långt efterled medan den sjunde, föredrager, också förekommer med kort. Or-
det skrivs i replik Föredrar du henne för mig, så var så god! (s. 160f.) men i
brev och relation föredrager.

I Bonniersstorsamplet är långformerna proportionellt sett vanligare i kompo-
sita än i simplex, men de är fortfarande i minoritet. Följande sammansatta verb
är representerade: bedraga, bidraga, fördraga, föredraga, indraga, långdra-
ga, undandraga, tilldraga, och ådraga. Hos en författare i storsamplet finner
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man individuell variation, hon skriver både bidraga (i en citerad ordningsföre-
skrift) och bidra (ett belägg vardera). För övrigt finns inte någon individuell va-
riation, författarna använder antingen långt eller kort efterled i en viss samman-

sättning. Lidman utmärker sig genom att konsekvent välja långt efterled.
Endast kort efterled har i storsamplet följande sammansättningar: långdra,

tilldra, undandra, och ådra. På sammansättning med invariant långt efterled
finns ett exempel, indraga (endast ett belägg). Den enda passiva sammansätt-
ningen är kort, bedras (ett belägg). Bedraga, bidraga (båda med övervägande
kortformer), fördraga (med fler långformer) och föredraga (med dominans
av kortformer) är de sammansättningar som uppvisar växling (förutom bidraga
dock inte individuellt). I princip är det i infinitiv som variation kan förekomma
(det enda långa belägget i presens singularis är fördrager).

6.6.2.3.3 Närsamplet
Endast en författare uppvisar växling i Bonniersnärsamplet. Hos Lidman do-
minerar inte dra över sin långa motsvarighet utan både i infinitiv och presens

pluralis är draga i överensstämmelse med dialekten mest frekvent, med 21 be-
lägg mot 3 kortformer i infinitiv och uteslutande långformer (endast två) i plu-
ralis. Mellan verbpartikelförbindelse och övriga positioner skiljer sig fördel-
ningen inte åt, i den förstnämnda ställningen är 10 belägg av 12 långa och i den
sistnämnda är 11 av 12 långa.

I dialog står sju draga och de är alla långa. Det kan ses som paradoxalt att
långformen är i majoritet, eller som här allenarådande i tal, men det är säkerli-
gen en konsekvens av att författaren eftersträvar dialekttrohet i dialogen.

I singularis finns endast två belägg, Lidman skriver Då drager jag bort två
tum (s. 147) men (i sitt enda kortformsexempel) kommer du och drar väderpus-
ten åt mig (s. 110). Tvärtemot vad man kunde vänta sig står den långa varianten
i fras med tryckstark partikel. Men citatet är en föreskriven replik i en lek och
formen kan nog ses som konserverad.

Den enda s-formen som möter hos Lidman är passiv och lång (dragas).
Också i Röda rummet förekommer långformer. I singularis använder

Strindberg endast drar (pluralis saknas) men i infinitiv skriver han omväxlande
draga (5 gånger) och dra (4). De få exemplen är jämnt fördelade på verbparti-
kelförbindelse och annan ställning enligt följande: i den förstnämnda positio-
nen står 3 draga och lika många dra och i den sistnämnda 1 kort och 2 långa
varianter. En viss stilskillnad antyds mellan formerna; kortformen förekommer
i två repliker — och dra ner allt! (s. 70) och de bådo mig dra åt skogen! (s.
224). Det enda exemplet på draga i dialog är i hälsningstalet vid sjöförsäk-
ringsbolaget Tritons årsstämma: jag tror icke att någon skulle draga i betän-
kände (s. 128). Hälsningstalet innehåller också en del andra långa verbformer
(hava, taga) och här står dessutom draga i en "tung" partikelkonstruktion som
borde främja långformen. I romanen finns ett exempel på deponens — vi få väl
dras me't ändå! (s. 73) men övriga s-former saknas.
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Skillnaden mellan Röda rummet och Bonniersnärsamplet när det gäller dra-
ga är helt i linje med kommentaren till taga, se avsn. 6.6.2.2.3.

6.6.2.4 Bedja

Långformen är uppslagsord i Dalins ordbok men i en anmärkning framhålls att
verbformerna sammandrages till Be och Ber. Likaså i SAOL:s alla upplagor
står långformen som uppslagsord och kortformerna som alternativ utan stilmar-
kering, i den sista med förtydligandet "el. mest be". I upplagorna 1-8 markeras
dock den korta s-formen "ej gärna bes". I Svensk ordbok och Bonniers svenska
ordbok är kortformen uppslagsord, i den förstnämnda med tillägget "2. ofta i
formen bedja — söka andlig kontakt med högre väsen" och i den sistnämnda
med tillägget "ber (el. högt. beder)". Också i SAOB (1901) omtalas att de två-
staviga formerna i första hand hör hemma i skriftspråk och huvudsakligen hög-
tidligt sådant.

I Strindbergsstorsamplet är be och särskilt ber de vanligaste varianterna,
med 98 belägg respektive 177 mot 59 resp. 12 för motsvarande långformer (på
passivum finns två långa belägg). Skillnaden är än större i Bonniersstorsamplet
med ca 180 be mot 13 bedja och ca 100 ber mot ett beder (passivum saknas
helt). Av de fem författare i Bonniersstorsamplet som har belägg på långfor-
men varierar tre egentligen inte alls eftersom de konsekvent skiljer verbet med
religiös betydelse — bedja — från annan betydelse — be. Dessa tre har en

långform vardera och 11 kortformer i infinitiv. Thorvall och Lidman som också
skriver fullformer med religiös betydelse gör inte samma kategoriska formför-
delning men tendensen är densamma. Thorvall skriver i sitt enda långforms-
exempel "Tack Herre Jesus, att vi får bedja till dig" (Thor: 162) men hon an-
vänder också en formulering som be Herren Jesus förbarma sig (Thor:33).
Kortformen är neutral och förekommer i olika stilarter (till skillnad från lång-
formen) — av 13 be har två religiös innebörd. Också Lidman har en liknande
fördelning, hennes 4 långformsexempel har alla religiös innebörd medan en så-
dan finns i ett av 9 be.

Endast ett exempel på en lång presensform finns i materialet — Gode Gud
jag vet inte om jag beder eller hädar (Lid:65). Den religiösa innebörden är ju
tydlig men till formvalet kan nog också ha bidragit ett inflytande från det pa-
rallellställda hädar. Lidman saknar varianten ber.

Den tendens som växlingen bedja-be speglar hos författarna i Bonnierskon-
kordansen, att långformen har religiös innebörd, finns egentligen inte i Röda
rummet. Av de 4 bedja (alla infinitiv) som förekommer står ett i religiös kon-
text: han lärde oss bedja Abba, Käre Fader, Fader Vår... (s. 139). Kortformen
har i tre fall (av 11) en innebörd som åtminstone får ses som en åkallan av högre
makter — alla tre exemplen förekommer i en förbannelse över snickar Eriksson
av en vredgad rumsgranne: Får han en gång barn själv, så ska jag be för ho-
nom, att de ska bli lytta och lama, jag ska be osv. (s. 170). I singularis liksom
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som sammansättningsled (tillbe, undanber) är verbformen i Röda rummet all-
tid kort.

6.6.3 Lade och sade

Preteritumformerna lade och sade är strukturellt lika men deras fördelning på
kort- och långformer skiljer sig en del från varandra.

I den modernare normativa litteraturen (hos Dalin samt i SAOL 1-8 nämns
varken la eller sa) kommenteras de också olika — preteritumvarianten sa upp-

ges i SAOL 9-10 som vanlig i tal men också "stundom" förekommande i var-
daglig skrift. I upplaga 11 är "stundom" utbytt mot "äv. [värd. j", den vardagli-
ga stämpeln är mildrad. Lade däremot kan visserligen vardagligt uttalas la men

någon skriven variant nämns inte. I Svensk ordbok tas enbart en förkortad va-
riant av sade upp, inte någon av lade. I Bonniers svenska ordbok nämns båda
kortformsalternativen men alternativet la betecknas som vardagligt. SAOB
(1941) markerar la som en vardaglig form (i tal) medan utgivningen ej hunnit
till säga.

INFO är långformerna ungefär lika vanliga — lade 88 % och sade 81 %.

6.6.3.1 Storsamplet
I tabell 6.22 redovisas variationen av lade och sade i storsamplet och i när-
samplet.

Tabell 6.22. Antal förekomster och andel långformer av lade och sade hos
Strindberg och i Roman 80/81

storsamplet närsamplet
LADE SADE LADE SADE

Antal % Antal % Antal % Antal %

Strindberg
summa LF 330 99,7 1449 76,7 29 100,0 214 85,9
summa KF 1 0,3 439 23,3 0 0,0 35 14,1

Bonniers

summa LF 428 61,5 1137 14,7
summa KF 268 38,5 6601 85,3
Förf. utan belägg 0 0 0 0

Förf. med bara LF 10 3 2 1

Förf. med bara KF 6 9 1 2

Förf. med LF+KF 14 18 7 7

summa LF 220 63,0 1055 20,3 189 73,0 59 2,2
summa KF 129 37,0 4134 79,7 70 27,0 2603 97,8

Skillnaden är stor mellan de två storsamplen. Hos Strindberg finns endast ett
belägg på la, och kortformen sa (förutom de 439 beläggen på sa förekommer
tre belägg på mellanvarianten sad) är betydligt mindre frekvent än i Bonniers-
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samplet. I det moderna storsamplet har alla författare belägg både på lade och
sade och det är stor skillnad mellan verben — dels är det fler författare som an-

vänder invariant kortform av sade (9 stycken) än av lade (6) och dels domine-
rar sa över sade hos dem som skriver både lång och kort form, vilket inte la gör
gentemot lade. I närsamplet är den individuella variationen av sade större än i
storsamplet och kortformernas dominans dessutom mer framträdande hos de
författare som växlar mellan sade och sa. Trots att skillnaden alltså är stor mel-
lan storsamplen finns den likheten att i båda förekommer fler kortformer av
sade än av lade.

I passivum skriver Strindberg nästan genomgående långformer, uteslutande
lades och ett sas (jämfört med 12 sades). I Bonniersstorsamplet finns 31 lades,
passiv preteritum, och 5 las. Endast Lyttkens växlar individuellt, hon skriver
det ansvaret las på Gunzer (s. 261) och det tunga ansvar som oförskyllt las på
hennes axlar (s. 209) men, i ett annat stilläge, varför Gud tillät att det på män-
niskornas axlar lades tyngre bördor än de mäktade bära (s. 290). Förutom
Lyttkens är det två författare som skriver las (de saknar lades). Kortformen av
sade är i Bonnierssamplet vanligast också i passivum, om än med mindre mar-

ginal än i aktiv preteritum, 17 sades och 25 sas. Det är fler författare som ensi-
digt skriver sas än som enbart väljer sades, 7 respektive 4.

6.6.3.2 Sammansättningar och fraser
Det enda exemplet på kort efterled i sammansättning med -lade är i sekvensen
och Hogarth tillä: (s. 302) hos Östergren. Han saknar varianten tillade men har
ett annat långformsexempel: anlade. I materialet finns också fem exempel på
sammansättningar med -lades i efterledet och de är alla långa.

Ännu färre är de sammansättningar med -sade som ingår i materialet —

framsade (endast i Röda rummet), utsade (1), tillsade (3) och avsa (1), det sista
är det enda kortformsexemplet (hos Lyttkens som i övrigt saknar sammansätt-
ningar med -sade). De tre passiva sammansättningar som förekommer är långa.

Det finns en fras som utmärker sig genom att gynna långformen sade i Bon-
niersstorsamplet och det är sade sig; av 23 förekomster är 19 långa och 4 korta.
Frasen är antagligen att betrakta som skriftspråklig till sin karaktär.

6.6.3.3 Lade i närsamplet
I tabell 6.23 redovisas närsamplets växling mellan lade och la, varvid jag har
sökt skilja på verbet i olika ställningar. Jag har jämfört verbets formfördelning
när det ingår i verbpartikelförbindelse (jfr avsn. 3.3) med när det står i övriga
ställningar.

Verbet står relativt ofta i fraser och lösa sammansättningar och teoretiskt sett
borde sådana konstruktioner främja kortform eftersom verbet där inte bär stark-
tryck. När det gäller lade-la spelar den här olikheten dock ingen roll, i stället
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Tabell 6.23. Andel långformer av lade efter syntaktisk funktion hos enskilda
författare i det moderna materialet (efter fallande % LF totalt)

Vbpart.förb. Annan Totalt

Kallifatides 100,0 100,0 100,0
Nordin 100,0 100,0 100,0
Röda rummet 100,0 100,0 100,0
Rydsjö 96,9 100,0 98,0
Westberg 95,0 97,9 97,1
Brunner 78,6 96,6 90,7
Lidman 75,0 73,3 74,1
Hylinger 63,6 16,7 39,1
Östergren 11,8 11,1 11,4
Claesson 16,7 0,0 8,3
Thorvall 0,0 0,0 0,0

Genomsnitt 67,1 63,2 65,3

är det (med mycket små skillnader) flest långformer i verbpartikelförbindelse
och minst i annan ställning. Jag tror att distinktioner som denna är viktiga en-
dast för ordpar som också varierar i tal — ett verb som lade torde däremot ut-
talas kort i de flesta kontexter.

Två av författarna, Brunner och Westberg, gör en skillnad mellan dialog och
relation. I relation kan både lade och la förekomma (långformen dominerar
starkt, med 39 mot 1 resp. 66 mot 1) men i repliker väljer de kortform (3 resp.
1 belägg). Hos ytterligare en författare, Rydsjö, kan man föreställa sig orsaker-
na till valet av den enda kortformen; också långformen förekommer som anfö-
ringsverb (lade till) men enda gången en piga lägger till något väljer författaren
la Tilda till (s. 195).

6.6.3.4 Sade i närsamplet
I tabell 6.24 nedan har jag skilt sade som anföringsverb (dvs. när det står i ome-
delbar anslutning till direkt anföring) från andra ställningar.

I tre romaner förekommer ingen växling sade-sa\ Kallifatides skriver kate-
goriskt långform medan Rydsjö och Thorvall skriver sa i alla ställningar.

I närsamplet har de flesta växling men det som utgör grunden till sa-domi-
nansen är det förhållandet att alla författare med växling (utom i Röda rummet)
har en minoritet av sade och en stor majoritet av sa. Differensen mellan den
mer och den mindre frekventa varianten är ovanligt stor jämfört med andra ord-
par.

Tabell 6.24 åskådliggör hur flertalet författare skiljer sade som anförings-
verb från sade i annan ställning genom att i huvudsak välja kortformen vid di-
rekt anföring. Tendensen att undvika långformen som anföringsverb är stark
och Brunner samt Östergren undviker det kategoriskt. Egentligen gör även
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Tabell 6.24. Andel långformer av sade som anföringsverb och med annan
funktion hos enskilda författare i det moderna materialet (efter
fallande % LF totalt)

Anf.verb Övrigt Totalt

Kallifatides 100,0 100,0 100,0
Röda rummet 99,5 47,7 85,9
Nordin 16,7 14,3 15,8
Hylinger 7,7 11,1 8,7
Lidman 2,2 14,7 6,6
Westberg 0,4 9,3 2,6
Claesson 0,9 3,8 1,3
Brunner 0,0 8,3 0,8
Östergren 0,0 1,8 0,3
Rydsjö 0,0 0,0 0,0
Thorvall 0,0 0,0 0,0

Genomsnitt 20,7 19,2 20,2

Claesson det eftersom hans långa anföringsverb står i bibelcitat eller bibelallu-
sioner och likaså Hylinger, vars sade i anföringssatsen står i citat från äldre lit-
teratur. Jag tolkar preferensen för kortform som anföringsverb som ett tecken
på att sa för de flesta författare i Bonniersnärsamplet är helt neutralt och därför
väljs i sammanhang där formen inte ska märkas.

Motsvarande resonemang, fast tvärtom, kan föras om variationen i Röda
rummet. Sade är här den neutrala varianten som i huvudsak används som anfö-

ringsverb (183 av 214). När kortformen förekommer är det i första hand i direkt
tal (31 av 35). Övriga 4 belägg på sa förekommer i brev (3) eller som anförings-
verb (1). Det är tydligt att kortformen sa har gjort en frammarsch under
1900-talet och utvidgat sin stildomän på bekostnad av sade. I passivum skriver
Strindberg sades.

6.6.4 Svaga verb, 2:a konjugationen
I svenska språket finns en mängd svaga verb med d i stammen, ofta mer eller
mindre ovanliga. Teoretiskt sett har dessa strukturella förutsättningar att för-
kortas i infinitiv och presens (och ev. passivum). I min undersökning ingår ver-
ben breda, bryda, kläda, späda, råda, tråda och träda (se avsn. 3.1).

6.6.4.1 Breda

I Dalins ordbok uppges inte någon förkortad variant av breda. I SAOL 9-11 (i
tidigare upplagor nämns inte kortformen alls) och i Bonniers svenska ordbok
står fullformen som uppslagsord med kortformen bre som vardagligt alternativ.
Svensk ordbok jämställer i någon mån de båda varianterna och kortformen sak-
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nar stilmarkering. I SAOB (1922) anmärks att de vardagliga varianterna bre,
brer i huvudsak förekommer när verbet har någon av betydelserna 'sträcka ut
ngt. åt sidorna', 'lägga 1. veckla ut' eller 'göra sig "bred"' (i praktiken är detta
dock en heltäckande beskrivning av verbets betydelser eftersom de återstående
inte längre är brukliga — 'bredda' och 'lägga fram pengar till betalning'. De
fåtaliga belägg som finns i NFO är långa; 2 breda och 5 breder.

I materialet finns få belägg (om inte annat anges är beläggsiffror här och i
fortsättningen hämtade ur storsamplet), med någon övervikt för kortformen.
Hos Strindberg saknas kortformer helt.

I infinitiv är breda på individnivå invariant — de fem författare som skriver
breda (med tillsammans 6 belägg) använder aldrig kortformen och de 9 som
skriver bre (en gång vardera) väljer inte någon gång långformen. I presens är
fördelningen omvänd: 6 breder och 9 brer. En författare varierar presensfor-
men: Inger Alfvén skriver i fem fall brer och i ett fall breder. Hennes enda ex-

empel på långformen står i frasen och breder ut armarna mot dem (s. 49). Det
kan möjligen ses som ett medvetet val att hon i uttryck som 'breda en smörgås'
skriver verbet kort (i två fall). Om man tillåter sig att utgå från det totala antalet
belägg och dels jämföra andelen kortformer och långformer trots att författarna
inte själva växlar och dels att slå samman infinitiv- och presenskategorierna så
finner man en tendens till formknuten betydelseskillnad. Av 9 breda eller bre-
der med betydelsen 'bre smörgås' är 8 korta medan av 21 förekomster med an-
nan betydelse (alla dessa förekommer i verbpartikelförbindelse) är 10 korta.
Det verkar alltså som om långformen gynnas av att verbet konstrueras med par-
tikel, av typen ska glömskan breda ut sig (Nordberg: 109). Här sammanfaller
dock partikelkonstruktionen med att verbet fått en mer abstrakt betydelse vilket
kanske kan förklara formvalet. Två exempel på den fasta sammansättningen ut-
breda finns i storsamplet, båda långa.

6.6.4.2 Bryda

Av en slump fann jag varianten bryda hos en författare i storsamplet, Alice
Lyttkens. Denna långa motsvarighet till bry saknas i alla ordbokskällor utom
SAOB (den förekommer inte heller i NFO). Förutom den brokiga betydelseut-
vecklingen kan man där läsa sig till att två former, bruen och bruden, inlånades
sida vid sida från medellågtyska. I mitt äldre material saknas den långa varian-
ten och den nämns t.ex. inte heller i Rietz dialektlexikon.

Lyttkens skriver bryda (4 exempel) och bryder (3 exempel) företrädesvis i
dialog — tre av infinitiverna och alla presensformerna står i repliker. Kortfor-
men bry (3 förekomster, den korta presensvarianten saknas helt) står inte i nå-
got fall i dialog. Den ovanliga långformen fungerar i romanen — något över-
raskande — som talspråksmarkör.
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6.6.4.3 Kläda

Någon reducerad variant av kläda finns inte upptagen i Dalins ordbok. Men
däremot förekommer kortformerna redan i den första SAOL-upplagan, dock
med förbehållet "i hvardagstal". I SAOL 11 är fortfarande långformen upp-
slagsform men kortformen framhävs som mest bruklig. I Bonniers svenska ord-
bok samt i Svensk ordbok anges båda varianterna utan stilmarkering. I SAOB
(1936) nämns kortformerna med tillägget "i sht. i talspr. men där vank". INFO
är kortformerna mest frekventa; klä med 14 belägg mot 2 och klär med 14 be-
lägg mot 0.

I Strindbergsstorsamplet dominerar varianten klär över kläder med 24 be-
lägg mot 7.1 infinitiv/presens pluralis däremot är kläda vanligare än klä (31 be-
lägg respektive 17). I Bonniersmaterialet finns av verbet totalt 26 belägg i infi-
nitiv, 5 långa och 21 korta, och 10 presensformer — 3 långa och 7 korta.

Fyra författare skriver både lång och kort infinitivform: Delblanc (en lång-
form och 6 kortformer), Fogelström (2 långformer och 9 kortformer), Forsell
(en långform och två kortformer) och Höijer (en långform och en kortform).
Trots att stilangivelse, förutom i SAOB, saknas i den normativa litteraturen ten-
derar varianterna att ha olika stilkaraktär i mina texter. De korta formerna syftar
oftast på konkreta ting och långformerna har oftare en abstrakt betydelse; Del-
blanc skriver vad I skolen kläda eder med (s. 7, bibelallusion) men började klä
på sig (s. 152). Likaså Fogelström formulerar sig föda och kläda det avskum (s.
270) men att klä av sig helt (s. 59). I det förra långformscitatet har kläda för-
utom sin stilklang också en rytmisk funktion — parallelliteten med föda, se
också nedan. Även Fogelströms andra exempel på långform har en abstrakt be-
tydelse: att kläda Händels sångdrama Acis och Galatea i svensk dräkt (s. 343).
Hos Delblanc och Fogelström dominerar klä starkt över kläda och den långa
formen är också kraftigt stilmärkt. Däremot har Höijer och Forsell en jämnare
variantfördelning och också ett helt annat men välbekant mönster — kortfor-
men är den variant man väljer framför betonad partikel. Höijer skriver för att
kläda sig (s. 142), men klä på dej (s. 142) och Forsell skriver att kläda väggar-
na (s. 149) men klä ut sej/sig (s. 133, 15). Beläggen är få men variationen kan
ändå sägas åskådliggöra en mer allmängiltig tendens.

I Röda rummet står det enda långa exemplet i en bibelallusion, i frasen de
föda och kläda dig (s. 279). De två korta infinitivformerna förefaller neutrala,
båda är i förbindelsen klä sig. Skillnaden mellan varianterna kan också beskri-
vas som skillnaden mellan abstrakt och konkret. I singularis är det enda beläg-
get kort.

I två romaner varierar bruket i presens. Gullbergs kläder står i diktcitat (s.
95), för övrigt skriver hon klär sig (s. 20) och Du klär väl om (s. 188). Claesson
utnyttjar sitt breda stilregister; hans neutrala variant är klär (4 belägg) men i ett
avsnitt med plurala verbformer och gammalstavning (s. 235) (hvilka, rännste-
name, lifvet m.m.) skriver han: Att folket i San Francisco kläder sig i röda
skjortor.
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Stilskillnaden är större mellan de båda presensvarianterna än mellan infini-
tivformerna, de korta är alla konkreta och de långa är abstrakta (förutom ovan-
stående exempel finns endast ett ytterligare belägg: Föder honom, kläder ho-
nom (Edqvist: 108), vilket nästan är att betrakta som ett talesätt).

Två passivbelägg förekommer, båda i infinitiv, ett långt och ett kort. De är
skrivna av olika författare men illustrerar nog ändå samma tendens som de ak-
tiva ovan. Det långa står i frasen får aldrig bitterheten klädas (Delblanc:268)
och det korta i det konkreta exemplet in till stan och kläs (Severin:46).

I sammansättningar (i Röda rummet förekommer varken långa eller korta) är
inte långformen lika stilmarkerad. Ikläda är invariant (9 belägg) liksom avklä-
der (ett belägg). Presensformen ikläder är den enda sammansättning som va-
rierar, med en långform och tre kortformer, dock inte hos en och samma förfat-
tare.

6.6.4.4 Råda

Hos Dalin finner man en relativt fyllig beskrivning av verbets formvariation
där det framgår att bl.a. i betydelserna 'Gifva råd' samt 'Herrska, regera' skrivs
verbet mestadels långt. Sammandragen verbform däremot brukas i betydelsen
'Hafva makt, förmåga'. Dalin nämner också en betydelse som saknas i de mo-
derna ordböckerna men som jag har exempel på i mitt material: 'Häfda, lägra'
med exemplet "Hon blef rådd af honom". I SAOL:s alla upplagor, Bonniers
svenska ordbok och Svensk ordbok beskrivs varianterna rå och råda som bä-

rare av något olika betydelser: långformen används t.ex. i betydelsen 'ge råd'
och kortformen i bl.a. betydelsen 'orka'. Ett samband mellan stil och form
framhålls endast i SAOL:s upplagor 7-8. I SAOB (1961) ges en tvetydig an-

märkning där det dels står att de kontraherade formerna endast stilmässigt skil-
jer sig från fullformerna och dels anges vilken av formerna man brukar föredra
vid olika betydelser. I NFO dominerar långformerna starkt; råda 96 % och rå-
der 98 %.

Eftersom råda — rå är det av ordparen i mitt material där sambandet mellan
formväxling och betydelsesplittring ter sig starkast har jag i detta fall drivit den
semantiska analysen längre än jag brukar. Jag har också kompletterat språk-
bruksdata med ett mindre acceptabilitetstest.

Verbet är relativt välbelagt i de två storsamplen — hos Strindberg 38 råda,
8 rå, 25 råder, 41 rår och i Bonniers 25 råda, 18 rå, 34 råder och 25 rår. Jag
har vid analysen inte utgått från den individuella variationen utan undersökt
storsamplet som helhet. Vid denna analys har jag enbart använt mig av Bon-
niersstorsamplet — för beskrivning av variationen i Röda rummet se nedan.

Med utgångspunkt i första hand i de olika betydelsekategorier som ställs upp
i Bonniers svenska ordbok, kompletterat med någon ytterligare ifrån Svensk
ordbok, har jag skilt på nio olika betydelser (betydelse nr 9 nämns inte i ord-
böckerna men förekommer i materialet).
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1. 'ha makten, rätt att bestämma'
2. 'vara förhanden, förhärskande'
3.'orka'

4. 'sköta sig själv'
5. uttryck med partikel, undantagandes bot
6. 'ge råd'
7. råda bot

8. opersonligt det råder
9. 'göra någon med barn'

Genom att företa en sådan ganska noggrann betydelseindelning kan man åstad-
komma ett schema där varianterna i de flesta fall är knutna till olika betydelser,
på ett sätt som nästan helt överensstämmer med den bild som ordböckerna ger.
Fullformen signalerar betydelserna 2: Jämlikhet råder (Forsell:221), 6: Det rå-
der du mig till? (Arnér:208), 7: kunna råda bot på det (Ryd:146) och kategori
8: Där tycktes råda en lag (Höijer:17). Reducerad form får verbet kategoriskt
i betydelserna 4: friheten att rå sej (Sarri:49), 5: Jag kan inte rå för det (Gull-
berg: 114) och 9: å rår dom me barn (Lyttkens:196). Betydelsekategori 3 kon-
strueras i detta material alltid med partikel och därför har jag fört sådana exem-
pel till kategori 5. Även kategori 8 visade sig egentligen vara obehövlig efter-
som betydelsen helt ansluter sig till kategori 2. Fördelningen stämmer med de
former som för olika betydelser uppförs i Bonniers svenska ordbok förutom att
jag kategoriskt har fullformer i betydelsekategori 2. Den enda kategori där jag
i mitt material påträffat växling är i kategori 1 (ha makten, rätt att bestämma).

Vid betydelsekategoriseringen har jag fört de exempel där man kunnat byta
ut råda mot 'bestämma, ha makten' till kategori 1. Men på detta sätt fick jag
en relativt disparat grupp — med fraser som din vilja får råda (Sarri: 141),
aldrig fått råda över mej själv (Gullberg:151) samt Sånt rår man inte över
(Dahlbeck:61). I somliga sammanhang går det lätt att tänka sig både kort och
lång form (min egen språkkänsla tillåter både Sånt råder man inte över och
Sånt rår man inte över men i andra satser är det svårare (?) din viljafår rå). För
att få en fingervisning om acceptabiliteten har jag genomfört ett opretentiöst
test med exempelmeningar som jag konstruerat utifrån de belägg jag fört till ka-
tegori 1. I exempelmeningarna ingår verbet råda i infinitiv eller presens, och
varje mening förekommer två gånger, ena gången med lång verbform och
andra gången med kort. Försökspersonerna, i huvudsak forskarkolleger vid
FUMS, fick markera vilka konstruktioner som de förbehållslöst godkände, vil-
ka de var tveksamma till och vilka de såg som omöjliga. Det visade sig att bland
dessa 28 exempel (14+14) skilde tre fraser ut sig genom att nästan kategoriskt
avvisas: *Demokratin fick rå, *Låt du livet rå! och *Din vilja får rå. (I roman-
materialet som exemplen hämtats ur var verbformen i alla tre fallen råda). För-
utom dessa exempel var försökspersonerna obenägna (fast i mindre grad) att
godta repliken Du får rå mamma, sa han (inte i betydelsen 'ge råd'). När det
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gäller övriga testmeningar visade det sig att försökspersonernas språkkänsla
pekade åt diametralt olika håll — somliga var tveksamma till frasen att vi inte
råder över detta medan andra var tveksamma till att vi inte rår över detta.

Om man uttrycker skillnaden mellan kategori 1 och 2 som en skillnad mellan
fraser med intentionellt subjekt (agent) och icke-intentionellt subjekt (orsak) så
kan man bättre beskriva variationen:

1. ha makten, vara förhärskande — agentsubjekt
2. ha makten, vara förhärskande — orsakssubjekt

De tre satser som skilde ut sig i testet (se ovan) kan man i så fall föra till kate-
gori 2 och därmed bättre avgränsa de positioner i vilka verbet kan variera. I be-
tydelse 2, med icke-intentionellt subjekt, föredras den långa verbformen (.Låt
du livet råda!) medan omväxlande kort- och långform endast är möjlig i bety-
delse 1, med intentionellt subjekt (Jag har aldrig fått råda över mej själv före-
kommer sida vid sida med Ingen rår över sina instinkter).

En av mina exempelmeningar var Och Gud rår? / Och Gud råder? Där skul-
le möjligen subjektet kunna tolkas som icke-intentionellt och det borde ha
märkts motstånd i testet mot meningen med kort verbform. Men i stället är det
frasen med lång form som i några fall har markerats som tvivelaktig, och det
beror säkert på att frasen alluderar på talesättet Människan spår, men Gud rår.
Verbformen är här parallellställd med spår och får snarast ses som lexikalise-
rad med kortform.

Råda är unikt i min undersökning eftersom det så konsekvent uppvisar be-
tydelseknuten formvariation. Liknande tendenser finns för andra ord (bedja
exv.) men där uppfattas inte varianterna lika klart som olika verb.

Variationen i Röda rummet faller väl in i ovanstående mönster; långformen
(en i infinitiv och en i presens singularis) signalerar betydelsen 'ge råd' — Var-
för råder du oss inte till giftermål? (s. 158) och kortformerna står (2 infinitiv
och 3 presens singularis) i verbpartikelförbindelse — det rår den fattige icke
för! (s. 166).

6.6.4.5 Späda

Kortformen spä saknas hos Dalin och i SAOL 1-8. Men på samma sätt som i
den normativa beskrivningen av kläda, upptas varianterna späda-spä och spä-
der-spär som likvärdiga (förutom att späda är uppslagsord) i SAOL 9-11 och
i de andra moderna ordböckerna. I SAOB (1986) betecknas dock de korta for-
merna som vardagliga eller bygdemålsfärgade. INFO finns ett belägg på späda
och ett på spär.

De mycket få belägg som finns i Bonniersmaterialet är alla korta — alla i för-
bindelse med på (två i infinitiv och en i presens). Hos Strindberg finns ett iso-
lerat exempel på spädes, övriga varianter saknas. Man kan dock tänka sig att
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verbet är vanligare i andra typer av texter, som i recept eller redogörelser för
kemiska experiment, och i sådana kontexter är det tänkbart att den långa vari-
anten föredras. Sammansättningar med verbet saknas helt.

6.6.4.6 Tråda

Dalin nämner en kortform trå, som dock beskrivs som gammaldags. Varianten
står som eget uppslag med anmärkningen "förkortadt af Tråda II (gam.)T. dan-
sen med mig". Av SAOL:s upplagor är det endast i 7 och 8 som en förkortad
variant nämns, presensformen trår. I både Svensk ordbok och Bonniers svens-
ka ordbok anges det ovanliga verbets än ovanligare kortform trå, i den sist-
nämnda med tillägget 'ålderdomligt'. (Trå i betydelsen 'längta efter' är ett an-
nat verb.) NFO saknar belägg helt. I Hellqvist Svensk etymologisk ordbok kan
man läsa att en form trö, trå finns i vissa dialekter. Det enda exemplet på verbet
som finns i materialet är just dialektalt hos Lidman, i meningen det tillhörde
deras uppdrag att trampa gården, att trå ihop snön (Lid:85f.). Långa varianter
saknas.

6.6.4.7 Träda

Verbet träda kan ha två olika betydelser: dels 'gå, stiga' och dels 'föra, draga'
(tråd genom nål till exempel). Det är etymologiskt två skilda verb, och de skil-
jer sig också åt vad gäller möjligheten till kortform. Hos Dalin finner man dock
inte någon kortformsvariant. I den första betydelsen anges heller inte någon
sammandragen form i SAOL eller de moderna ordböckerna. I den andra bety-
delsen däremot nämns reducerade former, i SAOL 7-8 utan stilmarkering, i 9-
10 med markeringen 'vardaglig', och i SAOL 11 samt de moderna ordböckerna
som likställda med fullformen (i SAOL 11 + Svensk ordbok framhävs kortfor-
men som den mest neutrala). I NFO finns endast långformer belagda.

I materialet är skillnaden mellan kort- och långform knuten till betydelseva-
riationen: träda, träder betyder 'gå, stiga' (den enda betydelse och form som
är företrädd hos Strindberg) och trä, trär betyder 'föra, draga' (frekvenssiffror-
na i Bonnierssamplet är 42 träda, 33 träder, 4 trä och 6 trär). Men det finns ett
undantag och det är Westberg i romanen Walters hus, där hon använder den
långa varianten också i meningar som Sen sträckte hon fram armarna i väntan
på att Walter skulle träda kappan över dem (West: 103) och Männen började
träda pampuscherna över sina blankputsade svarta skor (West: 134). Författa-
ren har inte något exempel på motsvarande kortform.

6.6.4.8 Sammanfattning
De svaga verb av andra konjugationen, som uppfyller mina kriterier och är fö-
reträdda i Strindbergs- och/eller Bonnierssamplet är breda, bryda, kläda, råda,
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späda, tråda och träda. Hos två av dessa, bryda och tråda, finns ett mer udda
variationsmönster än hos de övriga, tråda uppvisar egentligen inte något
mönster eftersom den enda varianten som förekommer är trå hos Lidman. Bry-
da är även det helt knutet till en författare — Lyttkens som har dominans av
den i övrigt icke förekommande långformen. När det gäller det sistnämnda ver-
bet är det lite oegentligt att kalla bry för en förkortad form eftersom verbfor-
merna är inlånade till svenskan vid sidan av varandra.

Hos tre av de övriga verben, breda, kläda och späda, finns en del gemen-
samma drag: de är inte särskilt frekventa, de har en vardagligt konkret karaktär
och de är antagligen vanligare i tal än i skrift. Sammantaget är detta karaktärs-
drag som vanligen främjar kortform och för dessa verb är också de respektive
förkortningarna mest frekventa.

Två verb återstår, råda och träda, vilkas variation i första hand kan knytas
till betydelse. För verbvarianterna råda och rå verkar en betydelseknuten varia-
tion vara helt genomförd. Verbet träda uppvisar också en betydelsesplittring;
långformen signalerar betydelsen 'gå, stiga' och kortformen 'föra, draga' (till
skillnad från råda så rör det sig här om två etymologiskt skilda verb). En för-
fattare i Bonnierssamplet gör inte denna distinktion — hon skriver genomgå-
ende träda.

6.7 Författare, generation och kön
För att illustrera bruket av kortformer hos författarna i närsamplet och för att
visa hur ett urval av de behandlade ordparen förhåller sig till varandra har jag i
en implikationstabell sammanfattat en del av resultaten i detta kapitel. Den
återges som tabell 6.25. Jag har valt ut ord som uppträder i både kort och lång
form och som är relativt frekventa. Tabellen är uppställd som tabellerna 4.4 och
4.5 (i avsn. 4.8) med orden i tabellhuvudet och de elva författarna i vänsterkan-
ten. Frekvensnivåerna har uttryckts i samma fem kvalitativa steg: L = enbart
långformer, 1 = 67-99 % långformer, lk = 34-66 % långformer, k = 1-33 %
långformer och K = enbart långformer.

I tabellen är författarna ordnade efter "förkortningsbenägenhet", den med
lägst andel kortformer, Kallifatides, står överst och den med flest, Claesson,
står underst. Däremellan finns de andra nio författarna. Exempelorden faller
också på sina platser, med någon, något längst till vänster och sade längst till
höger. Att sa är en relativt neutral variant och att nån och nåt sällan dominerar
över sina långa motsvarigheter är väl inte särskilt överraskande. Skillnaden
mellan dessa ytterligheter återspeglas i den normativa litteraturen: "vard. äv.
skrivet" kan nån och nåt förekomma enligt SAOL 11, och i Bonniers svenska
ordbok samt i Svensk ordbok markeras kortformerna som vardagliga (i den
sistnämnda saknas den korta varianten nåt helt). Den reducerade varianten sa
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Tabell 6.25. Skalogram över hur författarna i det moderna materialet gör bruk
av lång- och kortform för ett urval av de studerade orden (ord och
författare ordnade efter fallande % LF). Bokstavsbeteckningarna
förklaras i texten

NÅGON NÅGOT SÅDAN LADE SEDAN GIVIT STADEN SADE

Kallifatides L L L L 1 1 1 L

Röda rummet L L 1 L 1 L lk 1

Nordin L L 1 L L K k k

Lidman 1 1 1 1 lk 1 lk k

Brunner 1 1 lk 1 1 lk - k

Hylinger L 1 1 lk 1 k lk k

Westberg L 1 1 1 k 1 k k

Rydsjö 1 L 1 1 L K K K

Östergren 1 1 1 k 1 k k K

Thorvall 1 1 k K k K k K

Claesson k k k k k k k k

markeras visserligen i SAOL 11 som "mest uttalat o. äv. [värd.] skrivet" men

hakparentesen kring vard. kan antyda att sa är något mindre vardagligt än nån
och nåt. I Svensk ordbok och Bonniers svenska ordbok är varianterna sa och

sade likställda utan stilmarkering.
Något mer överraskande är kanske att stan är så pass frekvent, hos 6 förfat-

tare av 10 är kortformen dominerande och hos två är varianterna lika vanliga.
Kortformen markeras som vardaglig i SAOL 11 och i Svensk ordbok medan
den i Bonniers svenska ordbok står som likställd med staden utan stilmarke-

ring.

6.7.1 Författarprofiler
6.7.1.1 Röda rummets författare

Genomsnittligt finner man något färre reducerade varianter i Röda rummet än
hos de övriga författarna i närsamplet, Kallifatides undantagen (se tabell 6.25),
men på några punkter har Strindberg fler — exempelvis dan och dar. Vad som
i stället skiljer honom från 1980-talets författare är hans sätt att använda språk-
lig variation som stilmedel. Lyttkens kan sägas verka i samma anda men med
ett mycket mindre omfångsrikt register. För en nutida läsare är möjligen de
högspråkliga miljöerna mest påfallande i Röda rummet. De lågspråkliga, som

dialogen mellan gatpojkarna i Vita bergen (s. 190-191) eller Bedas brev (s.
264), är naturligtvis väl beskrivna, men liknande dialoger finner man i Then
Swänska Argus eller hos Flygare-Carlén, och typen är dessutom senare överta-
gen och utvidgad av de tidiga arbetarförfattarna (som Martin Koch).

I de högspråkliga miljöerna, riksdagen, sjöförsäkringsbolaget Triton m.fl., är
de retoriska och pompösa vändningarna snarast ett tomt skal. Innanför finner
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man egenintresse och snikenhet. Ett gott exempel på detta är de språkliga ut-
trycken vid Tritons årsstämma. Verkställande direktören inleder sitt tal i idea-
listiska tongångar — Vi hava sammanskjutit pengar, sade jag, för att hava i be-
redskap för den av olyckan träffade (s. 128). Publikens, dvs. aktieägarnas, bi-
fall förbyts i ursinne när det så småningom visar sig att utdelningen blir lägre
än väntat. Intresset för tomma fraser minskar i samma takt: Som I sen Mina

Herrar har Försynen / Låt Försynen vara! Siffrorna! Siffrorna! Utdel-
ningen! (s. 129). Och stämman avslutas med aktieägarnas protester Fem pro-
cent! Fyfan, då kan man ju skänka bort sina pengar! (s. 130). Överhuvudtaget
kan man säga att när någon person i romanen rör sig med ett överflöd av mer

ålderdomliga varianter som bliva och hava har man som läsare anledning att
vara misstänksam mot dennes förespeglade idealism och moral.

Strindberg riktar inte sina satirer enbart mot affärsmän och adelsmän utan
också mot kyrkans män. Pastor Skåre (s. 137) förekommer i flera scener i ro-
manen och han uttrycker sig mestadels i biblisk anda, som i frågan: skola vi
anse oss hava arbetat nog i vingården för idag? (s. 138) men det händer att han
glömmer sig. Vid Arvids besök hos pastorn (s. 81f.) faller Skåres inledande re-

pliker i en högre stil. Men när han börjar tala om vad hans bok Yttersta Dom
har för försäljningssiffror och vid förevisningen av säcken med beundrarpost
från damer så återgår han till vad som antyds vara hans idiom i det tidigare li-
vet: Tusen, gosse! / Jag skulle ju vara en skrymtare om jag sa' att jag inte visste
vad hela världen vet! (s. 85).

Även vid beskrivningen av andra personer i Röda rummet har Strindberg an-
vänt sig av språkliga kännetecken. Arvid själv uttrycker sig på ett ganska neu-
tralt sätt, men i sitt inledande idealistiska skede kan han använda högtravande
formuleringar som -Ära, åt dem som hava tillvällat sig makten, och makten åt
de hänsynslösa (s. 11). Den typen av vändningar försvinner dock tillsammans
med hans idealitet. Ändå förfaller han aldrig till den typ av lågspråkliga formu-
leringar som bl.a. hans vän Sellén rör sig med. Sellén beskrivs som smärt, ele-
gant och sprittande av liv och detsamma kan sägas om hans språk, det ger ett
livfullt intryck: Guds död! Nu ärfärgen slut! Har du något vitt? Nå gudan nåda
ä inte alla tuberna så klämda, så (s. 68). De talspråkliga eller lågspråkliga va-
rianter som ingår i Selléns språk förekommer inte hos alla medlemmar i konst-
närskollektivet. Man kan notera replikväxlingen där Olle Montanus säger Här
ha ni franska bröden! och Sellén tillrättavisar stopp in bröna igen, Olle (s. 79).
Olle är kroppsarbetare från början, har ingen skolutbildning men är självlärd
och har läst mycket. Han utmärker sig inte genom några talspråkliga drag utan
snarast genom att han uttrycker sig relativt skriftspråkligt. Han lär vara tecknad
efter förebild och möjligen är hans uttryckssätt en spegling av att han tillägnat
sig ett nytt och finare språk, en slags hyperkorrektion med andra ord (man kan
jämföra hans språk med det som karikatyrerna Chronschough och Planertz an-
vänder, se kap. 2 ovan).

När det gäller variationen mellan kort- och långformer kan man konstatera att
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de 100 åren mellan Strindberg och Bonniersförfattarna visar sig bl.a. i den högre
andelen långformer i Strindbergs neutrala stil. Nån, nåt saknas helt, draga, giva
och taga är mer frekventa osv. Men man kan också notera att Strindberg för vis-
sa lexem använder fler kortformer än Bonniersförfattarna (dan, dar). I huvud-
sak är dock den variation som finns ändå mycket lik variationen i 1980-talets
närsampel. Släktskapsorden moder, fader och broder uppvisar en viss betydel-
seskillnad för de olika formerna, den långa varianten staden har ofta objekt- el-
ler subjektsfunktion medan stan står i prepositionsfras, ner dominerar över ned,
dras och tas kan vara deponens medan de respektive långformerna endast re-

presenterar passivum, råda och rå fördelar sig på samma betydelsekategorier
som i Bonniersnärsamplet osv. På en punkt är skillnaden mellan Röda rummet
och de övriga författarna påtaglig och det gäller variationen av sade. Medan
sade är normalformen i Röda rummet och sa är en relativt lågspråklig variant
har stilladdningarna förskjutits 100 år senare så att sa nu är en neutral variant
(se avsn. 6.6.3.4) i skönlitteratur. De siffror som redovisats ovan ur NFO (avsn.
6.6.3) tyder dock på att sa inte är en lika vanlig variant i andra genrer.

6.7.1.2 Författarna i Bonniers närsampel
Theodor Kallifatides är den av författarna i närsamplet som skriver minst va-
rierat vad gäller kort- och långformer. I hans prosa finner man mycket få redu-
cerade varianter, han har endast några enstaka belägg på stan, sen och gett. De
ställningar i vilka han använder de reducerade varianterna är på något sätt pro-

totypiska, Ut på stan (s. 95) och Jag kommer sen (s. 104). Om man vill kan man
tolka hans sparsamma bruk av kortformer som en följd av att han inte skriver
på sitt modersmål, eftersom en variation som denna kräver en ytterst välutveck-
lad stilkänsla som kanske är svår att tillägna sig på ett främmande språk. (Mot
detta talar hans användning av varianten fader för att markera ett allvarligt
innehåll, s. 85.)

Också i Harriet Nordins debutroman Sparsam mimik finns ganska få redu-
cerade former och de som finns (middan, nåt, sånt t.ex.) står företrädesvis i dia-
log. Ett undantag är stan som är hennes neutrala form. Man finner i romanen
också några exempel på stilmärkta långformer som broder och fader, båda an-
vända något självironiskt och med religiös anspelning.

Tillsammans med Stig Claesson, men på ett helt annat sätt, kan Sara Lid-
man anses höra till de mest särpräglade författarna i Bonniersmaterialet. Hon
har ett mycket brett register, vilket helt faller utanför mönstret i tabell 6.25
ovan, med både kortformer som dar, stan, nåt och trå (för tråda) och långfor-
mer som moder, hava, bliva och taga. Det avvikande med hennes variation är
att former som i andra romaner är starka stilmarkörer, som hava, hos Lidman
är normalformer. De fungerar i romanen som västerbottniska dialektmarkörer
och signalerar alltså talspråk. Författaren använder relativt ofta plurala verbfor-
mer och de skrivs företrädesvis med fullform. Någon gång kan en lång verb-
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form också användas som en kanslisvensk markör, ett tecken på "tjänsteman-
nasvenska". Som Dahlstedt (1960:124) skriver:

Men i vissa sammanhang kan den [långformen] också uppfattas som ett slags
hypersvecistisk arkaism, dvs. som en överdrivet bokspråklig form
typisk för miljön, t.ex. när pojken Petrus i ett allvarligt sammanhang uttrycker sig
på högsvenska: "Fadern haver ju ansvaret för barnens fostran (45)" (sidnumret
hänför sig till Regnspiran).

I Anna Westbergs roman Walters hus är variationen mellan kort- och långfor-
mer i första hand kopplad till skillnaden mellan dialog och relation. Varianter
som dar, nån och nåt förekommer endast i dialog, aldrig i relation. I något fall
kan man ana andra grunder för hennes variation, till exempel att varianten över-
givit bär på ett större allvar och en större tyngd än övergett i fraserna att en gång
ha övergett dem [de egna tankarna] (s. 82) och Du har övergivit mig så tanklöst,
så lättsinnigt (s. 207).

Hos Elsi Rydsjö möter man något exempel på dialektala vändningar, som
moren, men kortformerna är få. De enstaka som finns (förutom dem som nämns
i tabellen ovan: sen, sån, dar, la) förekommer i första hand i tal. Någon gång
kan varianterna knytas till person. Det är i en replik av en piga som enda ex-

emplet på sen förekommer och det är om samma pigas sätt att svara som frasen
la Tilda till används (s. 144 respektive s. 195).

Som tidigare nämnts (avsn. 6.1) rör sig Ernst Brunner i skilda språkliga
miljöer och hans stilvariation är stor. Fördelningen på kort- och långformer är
i de stilistiskt framhävda partierna entydig, med enbart kortformer i slangpar-
tier och långformer (här avser jag inte föråldrade långformer som haver) i de
retoriska och skriftspråkliga kontexterna. I romanen som helhet kan man märka
en viss skillnad mellan dialog och relation — vissa varianter (nån, nåt, dan, la)
förekommer företrädesvis i repliker. Miljön i Känneru brorsan är till en del
sjukhus och Brunner gör en distinktion mellan dagen och dan som säkert är be-
kant för all vårdpersonal — dagen kan till skillnad från dan betyda dagskiftet.

I Claes Hylingers Ett långt farväl återfinns några relativt ovanliga varianter
som tusende, ren, giva, tager men de står alla i citat hämtade ur 1800-talstexter.
I Hylingers egen text är stilen lågmäld och vardagligt enhetlig och den variation
som gäller kortformer är liten. Han gör inte någon särskild skillnad mellan dia-
log och relation.

Klas Östergren är den av författarna i närsamplet som gör störst skillnad
mellan dialog och relation. Vissa ordformer fungerar som talspråksmarkörer
och när i stället den långa varianten uppträder i tal kan man räkna med att den
fyller någon särskild funktion. Talspråksmarkörer är dan, nån, nåt, sån, sånt,
såna och sen. I romanen förekommer också ett antal mer ålderdomliga former
som plägar och taga, men då i särskilda kontexter. Den förstnämnda finner
man i en beskrivning som antagligen är hämtad från den gammaltestamentlige
adjunkten, en gosse som plägar författa versar (s. 177) och den andra i ett tes-
tamentscitat.
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Kerstin Thorvalls språk i Din lycka är min är i sin helhet talspråksnära och
kortformer som sen och sånt är neutrala. Variationen är ganska liten och skill-
nåden mellan dialog och relation är inte stor. Jag tror att man kanske kan se
hennes språk som sprunget ur den kvinnliga frigörelsen på 1960-70-talet. Mitt
intryck är att det finns kvinnliga författare som söker frigöra sig från ett tradi-
tionstyngt "manligt" språk genom att skriva enkelt och talspråksnära. Men i ro-
manen uppträder också ett antal äldre stilmärkta former som haver och faders
i bibel- och psalmcitat. Dessutom möter man här ett paradexempel på de olika
betydelser som broder kan ha: jämför någon gladlynt broder iförsamlingen (s.
18) med Han blev stins och du och bror med både kyrkoherden och doktorn (s.
81 f.) -

Stig Claesson har ett bredare register än som framgår av ovanstående tabell.
Kortformerna som tabellen bygger på är visserligen hans neutrala men de är
uppblandade med ett ganska stort antal stilmärkta långformer. I vissa fall före-
kommer de ålderdomliga varianterna i bibelcitat eller bibelallusioner och i ett
fall återfinns de i ett längre gammalstavat parti (s. 235-236). Men förutom i
dessa lätt igenkännliga kontexter förekommer verbformer som hava inspräng-
da i mer neutrala sammanhang. I meningar som I sommar nångång om makter-
na är med oss och de som makten hava håller sig stilla fyller jag femtiotre år
(s. 54) och Ena dan är det kallt som fan och andra dagen är det vår (s. 175)
blandar han kort- och långformer på ett sätt som inte enkelt går att förklara. Jag
ser mycket av hans variation som avhängig av den svåråtkomliga faktorn rytm;
i strävan efter välljud väljer Claesson den variant han tycker låter bäst.

6.7.2 Generations- och könsskillnader

En intressant fråga är om det i det nutida materialet (denna jämförelse gäller en-
dast Bonniersförfattarna) finns skillnader i användningen av kort- och långfor-
mer som går att knyta till olika författargenerationer eller kön. I mitt Bonniers-
material är de 30 författarna utplockade för att någorlunda jämnt representera
kvinnor och män samt olika generationer. Efter födelseår har författarna be-
tecknats som Äldre (födda före 1929) eller Yngre (födda efter 1929) och för de
olika cellerna, betecknade med ÄK, YK, ÄM eller YM, har jag räknat ut dithö-
rande författares genomsnittliga procentandel långformer av det aktuella ordet.
Tabell 6.26 har begränsats till ordpar med å ena sidan jämförelsevis många be-
lägg på såväl den långa som den korta varianten och å andra sidan någorlunda
klar tendens i variationen. Det innebär t.ex. att ord som någon, något inte är
medtagna eftersom de tycks fungera som allmänna talspråksmarkörer hos för-
fattarna överlag. De typord som uteslutits skulle inte bryta den generella ten-
densen men de skulle göra den mindre tydlig.

Tabell 6.26 visar att det finns skillnader, både mellan kvinnor och män och
mellan generationerna. De äldre författarna skriver vid snart sagt alla språkdrag
fler kortformer än de yngre, och kvinnor skriver med ett par undantag fler kort-
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Tabell 6.26. Procentandel långformer av ett urval ord med variation i Roman
80/81. Författarna i storsamplet uppdelade efter kön och ålder

Kvinnor Män Kvinnor/Män Yngre/Äldre
YÄ YÄ YÄ KM

GIVIT 49 44 35 36 42 40 46 35
MODER 4 6 15 21 10 13 5 18

STADEN 21 15 56 50 39 31 18 53

SEDAN 63 41 76 48 70 44 51 63

SADE 41 6 29 18 34 11 22 24

SÅDAN 69 51 69 53 69 52 60 61

LADE 73 52 53 42 62 47 61 48

DAGAR 82 69 92 79 87 74 75 86

Genomsnitt 50 36 53 43 52 39 42 49

former än män. Den författargrupp som utmärker sig genom flest kortformer är
de äldre kvinnliga författarna. När man slår ihop alla ord får de 36 % långfor-
mer och deras motpol är de yngre manliga författarna med 53 % långformer.
De två andra författargrupperna inordnar sig i första hand efter ålder — Äldre
Mäns medelvärde närmar sig med 43 % långformer Äldre Kvinnors och Yngre
Kvinnor ligger med 50 % nära sina manliga generationskolleger.

Om man studerar tabellen på ordnivå finner man att beläggen grupperar sig
enligt följande: moder och staden varierar i första hand efter kön — kvinnor
skriver mor och stan i högre utsträckning än män. Givit varierar också främst
efter kön men med motsatt fördelning — kvinnor skriver i högre utsträckning
än män givit. Sedan, sade och sådan behandlas olika av i första hand äldre och
yngre författare — de äldre väljer oftare sen, sa och sån än de yngre. För för-
delningen av lade och dagar gäller att skillnaden mellan generationer är unge-
fär lika stor som den mellan könen, och med ett undantag pekar de i samma

riktning som den generella tendensen — äldre författare skriver oftare både la
och dar än yngre totalt, men medan kvinnor precis som man väntar sig oftare
än män väljer dar, föredrar män oftare än kvinnor kortformen la.

Vid somliga ord kan man tänka sig särskilda förklaringar — kortformen dar
förekommer ofta i uttryck som i all sin dar och på gamla dar och kanske är den
typen av talspråkliga fraser vanligare hos kvinnliga författare. När det gäller ett
ord som moder, vars formfördelning i första hand är knuten till skillnaden kon-
kret-abstrakt, kan man tänka sig att den överförda betydelsen (med fullform)
är överrepresenterad hos män. Man får då föreställa sig att de oftare uttalar sig
om abstrakta företeelser (vilket påvisats i ordförrådsundersökningar, se K. The-
lander 1986:20) som moder Thalia (Bernhard:20) och alla gruvarbetares mo-
der (Höijer: 112). Att män oftare skulle skriva om abstrakta ting motsägs dock
av en statistisk undersökning som Hassler-Göransson (1976) gjort. Hon har
jämfört 40 svenska författare och funnit att i romaner skrivna av kvinnor fanns
fler abstrakta substantiv än i romaner av manliga författare (s. 31).



178

Men man kan också se skillnaderna som uttryck för att generationerna söker
sig till olika skönlitterära traditioner. Under 1800-talet fanns hos många förfat-
tare en ambition att skriva realistiska dialoger (Janzén 1946:86), med Sophie
von Knorring (i Torparen och hans omgifning 1843) och Emilie Flygare-Car-
lén som goda exempel. Enligt Janzén (s. 86) blev ett antal språkdrag så små-
ningom vedertagna som talspråksmarkörer — bland annat enklitiska prono-
menformer, vissa reducerade svagtoniga verbformer som a och va samt enk-
lare syntax och vardagligt ordval.

Talspråksmarkörer av detta slag har sin motsvarighet i mitt material bara hos
Lyttkens och i Röda rummet. Hos Lyttkens finner man också ett annat särdrag
som förenar henne med 1800-talets författare — endast lägre ståndspersoner
talar i hennes böcker talspråkligt, grevar och grevinnor talar som de skriver.

Janzén menar (s. 86) att den talspråkliga dialogen kulminerar under
1840-talet, men åtminstone Lyttkens (född 1897) skriver i samma tradition, vil-
ket också innebär att skillnaden mellan dialog och relation blir stor.

Detta sätt att skriva dialog verkar senare att ha fått en föråldrad klang, och
Erik Hjalmar Linder (1958) skriver i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria om
en helt annan författare, Irja Browallius (född 1901), att förutom övriga gam-

malmodiga drag "så har hon ännu ett drag som verkar ålderdomligt. Hon efter-
strävar illusorisk dialekthärmning" (s. 774).

Andra författare i den äldre generationen skriver talspråksnära som helhet
utan att göra någon större skillnad mellan tal och relation, dit får t.ex. Arnér,
Höijer och Thorvall räknas. Under 1900-talets första årtionden (10-, 20- och
30-talen) fick den svenska författarkåren en ny sammansättning. De akade-
miskt bildade med ursprung i högre samhällsklasser blev färre till förmån för
mer eller mindre självlärda författare från arbetar- och lantarbetarhem (Thor-
sell 1958:98,101,103). Det gemensamma för dessa så kallade arbetarförfattare
var att de

uppvisar även i sitt författarskap åtskilliga egenskaper, som får anses stå i sam-
band med denna icke-borgerliga bildningsgång, till exempel ett visst oberoende
av de jämnåriga, borgerliga realistemas stilideal, en böjelse för att skildra fattiga,
oppositionella, av samhället hunsade människor, ofta med ett inslag av vagabon-
dage i karaktären, en dragning åt det folkligt drastiska i språket eller åt det natu-
ralistiska i skildringen, sammanhängande med en från den borgerliga konventio-
nen avvikande syn på vad som passar sig (Linder 1958:321-322).

Ovanstående beskrivning kan också användas om Röda rummet. Strindberg
var en förgrundsfigur för arbetarförfattarna (Thorsell 1958:118) och man kan-
ske kan se hans realistiska skildringar av olika samhällsmiljöer som förebildlig
för den nya generationen författare.

Det är troligt att det större inslag av kortformer som man finner i den äldre
generationen i mitt material kan hänga samman med de nya stilideal som arbe-
tarförfattarna under seklets första tredjedel utvecklade. Särskilt Arnér och
Höijer betraktar jag som representanter för den nya typen av författare som sök-
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te bryta med äldre traditioner genom att använda en enkel och talspråksnära
form i överensstämmelse med de nya ämnen som deras romaner behandlade.
Thorvalls stil har jag nämnt ovan.

I den yngre författargenerationen finns inte någon som skriver dialog tillnär-
melsevis så talspråkligt som Lyttkens, även om somliga (Westberg, Östergren
m.fl.) använder sig av talspråksmarkörer i dialog. Det är tydligt att de stilideal
med enkel och talspråksnära form som präglar den äldre generationen inte alls
har samma inflytande över den yngre. Man kan notera att Brunner — den ende
av de yngre författarna som i somliga fall låter sina personer tala slangspråk —

inte verkar eftersträva något realistiskt tal. Somliga av de ordformer han använ-
der (mandrom, bengstra) kan man också finna hos Martin Koch (till exempel i
Guds vackra värld 1916), men där Koch syftade till en realistisk återgivning av
tal verkar Brunner snarast vilja ge prov på ett personligt litterärt språk, svårge-
nomträngligt för alla läsare.2

Sammanfattningsvis kan skillnaden mellan generationerna i fråga om kort-
former nog i första hand ses som ett tecken på att de yngre författarna — i mot-
sats till de äldre — inte ansluter sig till det talspråksnära stilideal som spelade
en så central roll för arbetarförfattarna under 1900-talets första hälft, utan i stäl-
let finner andra vägar att förnya språket på.

2 Det språk som utmärker Lidmans Nabots sten kan uppfattas på liknande sätt. Josephson
(1991:25) diskuterar i en artikel dialektanvändningen hos Sara Lidman (i hennes senare Västerbot-
tensromaner) och Torgny Lindgren. Han menar att till skillnad från de dialektala varianter som fö-
rekommer hos Moa Martinson eller Vilhelm Moberg så har Lidman och Lindgren snarast ett anti-
realistiskt syfte, där resultatet blir "en mystisk, litterär värld som ska vara så fjärran läsaren som
möjligt". Det är lockande att se dessa skillnader som symptomatiska och karakteristiska för olika
författargenerationers stilsträvanden!



7 Långform eller kortform? Tolkning, samman-
fattning och diskussion av resultaten

I kapitel 4-6 har jag i nära anslutning till mitt urval av prosatexter försökt be-
skriva hur variationen mellan långa och korta former — varianter av vad som
(med något enstaka undantag, t.ex. träda i olika betydelser) ursprungligen va-
rit ett och samma ord — har tett sig under olika skeden av den nysvenska peri-
oden. Jag har ord för ord redovisat vilka författare som under en viss epok en-

sidigt använder bara en av de konkurrerande formerna, och i texter där växling
förekommer har jag prövat i vilken mån den har samband med sådana stilistiska
och grammatiska faktorer som kan misstänkas ha inverkat på författarens form-
val. Till en del har dessa resultat använts för att karakterisera stilen i bestämda

textgrupper eller hos individuella författare. Med hjälp av ordböcker och språk-
läror har jag försökt spegla en samtida språknorm som kan ses som bakgrund
till de undersökta författarnas formval, och genom att jämföra de båda uppla-
gorna av Dalins Argus har jag med hjälp av växlingen mellan långa och korta
former också försökt fånga den normbrytning som gärna förknippas med inled-
ningsskedet av den yngre nysvenska perioden. Delvis som ett inlägg i diskus-
sionen om hur pass enhetlig den perioden är har jag valt att tillsammans med
modernt romanmaterial från 1980-talet beskriva också Strindbergs bruk av

långa och korta ordformer.
Att perspektivet i de föregående kapitlen i så hög grad varit inriktat på isole-

rade ord och enskilda texter innebär att generella tendenser och överordnade
mönster i variationen inte framträtt särskilt tydligt. Det är framför allt åt upp-

giften att klargöra dessa jag tänker ägna detta avslutningskapitel.
Kapitlet kommer att inledas med ett avsnitt som lite mer principiellt disku-

terar undersökningens förhållande till kortformsproblematiken i ett vidare sam-

manhang. Innan jag går in på olika faktorers inflytande på variationen mellan
lång- och kortform ska jag också redogöra för de korta varianternas skiftande
utseende i materialet. Närvaron av apostrof i ett ord som stan är ju här inte oin-
tressant eftersom dess utelämnande skulle kunna tolkas som första tecken på ett
slags lexikalisering av den särskilda kortformen också i skrift. I det sista av de
inledande avsnitten ger jag ett sammandrag av den historiska utvecklingen.
Visserligen gör den kronologiska dispositionen av kapitel 4-6 att tendensen
mot ett allt större inslag av kortformer i nysvenskt skriftspråk redan har antytts,
men jämförelsen mellan de olika epokerna har hittills aldrig stått i centrum för
intresset och jämförelsen mellan olika ords utveckling bara delvis.

Genomgången av olika inom- och utomspråkliga faktorers inverkan på
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variationen upptar kapitlets huvuddel (avsnitt 7.4). I egna delavsnitt behandlar
jag, från det mindre till det större, vad som kan utläsas om fonologiska och pro-
sodiska faktorer, om morfologiska (både ordböjning och olika ordbildningsty-
per), om syntaktiska och om semantiska (t.ex. hur betydelsesplittring ibland
medverkat till att permanenta båda de konkurrerande varianterna). Ett särskilt
delavsnitt handlar om den roll ordens frekvens spelar och i förbindelse med det
berörs också den stabiliserande effekt på antingen lång- eller kortformen som
idiom och stående fraser kan ha. Den sista av de faktorer jag tar upp är den sti-
listiska och i den avdelningen redovisas skillnader såväl mellan olika genrer
(mot det moderna romanmaterialet ställs då framför allt Nusvensk frekvensord-
boks ungefär samtida tidningskorpus) som mellan diskurstyper (dialog och re-
lation) inom samma text och mellan ord med olika stilvalör.

I ett sammanfattande delavsnitt (sist under 7.4) diskuterar jag helt kort de un-
dersökta faktorernas sammanvägda inflytande på variationen. Det säger sig
självt att genomgången av alla olika faktorer inte kan göras på långa vägar ut-
tömmande. Efter de detaljrika kapitlen 4-6 är å andra sidan avsikten med att på
nytt belysa samma material ur en ny infallsvinkel, att de stora linjerna och över-
gripande sambanden nu ska få chansen att framträda med bättre skärpa.

Efter huvudavsnittet om formväxlingens orsaker ska jag mycket kortfattat
relatera den historiska utvecklingen till det normativa inflytande som rått under
olika skeden av undersökningsperioden. I samband därmed tänker jag också
försöka mig på en värdering av hur väl bruklighetsbeteckningarna vid korta och
långa ordvarianter i den normativa litteraturen (främst moderna ordböcker)
stämmer överens med de förhållanden som jag har kommit fram till.

Därefter avslutas kapitlet i mer principiella ordalag med ett resonemang om

språkförändring mot bakgrund av mina undersökningsresultat.

7.1 Att studera uppkomsten och spridningen av kortfor-
mer i ett större perspektiv
Med min genomgång har jag velat kartlägga bruket av ord som i sentida skrift-
språk har dokumenterad förekomst av lång- och kortform. För att komma fram
till faktorer som bromsat ersättandet av långform eller verkat gynnsamt på
övergången till kortform finns naturligtvis upplysningar att hämta också ur ett
bredare ordurval. Man hittar åtskilliga ord som — åtminstone på ytan — upp-
visar strukturell släktskap med dem jag har undersökt men som antingen över-
huvudtaget aldrig utvecklat någon kortform eller har haft en kortform som inte
vunnit insteg i skriftspråket. Att ett ord aldrig någonsin haft kortform ens i talat
språk är förstås vanskligt att bevisa. Men kanske man skulle våga räkna med
det dels om vi saknar belägg på formen också i våra äldsta skriftliga källor och
dels om man inte kan upptäcka spår av någon kortform i det dialektmaterial
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som finns bevarat. Vad som i mitt sammanhang kunde ha gjort det motiverat
och önskvärt att ta hänsyn till sådana här icke-förekomster av kortformer skulle
vara att man rimligen måste kunna utgå från att samma mekanismer som satt
stopp för uppkomsten av en kortform eller hejdat dess inträde i skrift likaså kan
ha verkat återhållande på användningen av de korta varianter som både inträtt
i skriftspråket och kvalificerat sig för att ingå i mitt urval av ord. På samma sätt
som det är intressant att fråga sig vad som gjort långformen lade så mycket livs-
kraftigare än sade i moderna romaner, har man skäl att fundera över varför skri-
ver sannolikt aldrig utvecklat någon kortform (som bliver) och varför men (för
medan) och brör (för bröder) och många fler inte befäst sin ställning i skrift till-
räckligt för att uppfylla mitt bruklighetskriterium (jfr avsnitt 3.1).

Några av de hypoteser som ganska naturligt inställer sig vore att antingen
uppkomsten eller utbredningen av kortformen missgynnas av att ordet har låg
frekvens; att det i satssammanhanget normalt står betonat; eller att en kortform
skulle sammanfalla med ett redan existerande ord. Orsaker till att en kortform

överhuvudtaget inte uppstått kunde vara att de fonologiska förutsättningarna
för kortform kanske bara skenbart är uppfyllda — t.ex. kan konsonanterna d
och g i vissa ställningar ha förlorat sin frikativa karaktär tidigare än i andra; att
ordet kan ha bildats eller lånats in i svenskan så sent att förkortningstendensen
upphört — man inser lätt att vi inte har att göra med någon ännu idag produktiv
process om man försöker tänka sig kortformer av ett i och för sig passande ny-
ord som koden (jfr staden-stan); eller att ordet exklusivt tillhört en stilnivå som
sällan blir aktuell i det lediga talspråk där kortformer normalt blivit till. På mot-
svarande sätt kan man räkna med att kortformer stannat kvar i bara det talade

språket om ordet som sådant av semantiska eller stilistiska skäl sällan aktuali-
serats i skrift.

Allt detta hade emellertid krävt en mycket omfattande utvidgning av en un-

dersökning som redan med det befintliga materialet framstår som stor. Av föl-
jande fem teoretiska möjligheter för existensen av och förhållandet mellan
lång- och kortform är det noga räknat bara den fjärde som jag behandlar:

1. Trots strukturella förutsättningar har någon kortform överhuvudtaget aid-
rig uppstått ens i talat språk. Ex: lagen.

2. En kortform har uppstått i talspråk men aldrig funnit vägen in i skriftsprå-
ket. Ex: spri för spridal

3. En kortform finns eller har funnits i både talat och skrivet språk men åt-
minstone i skrift har den så tidigt kommit ur bruk att den inte uppfyller kri-
teriet att finnas uppförd i antingen Dalins ordbok eller SAOL 10. Ex: men
för medan.

4. Både den långa och korta formen är ännu i modern tid så levande i skrivet
språk att de uppfyller mitt ordbokskriterium (jfr punkt 3). Ex: sedan och
sen.
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5. Kortformen har så tidigt konkurrerat ut långformen också i skriftspråk att
det är långformen som inte uppfyller mitt ordbokskriterium (jfr punkt 3).
Ex: hjälpverbet lär för fsv. Iäter.

Precis som man kan hävda att ett bredare grepp på problemet kunde ha givit yt-
terligare belysning åt de mekanismer som verkar inom mitt material, vill jag
emellertid påstå att den undersökning som jag har gjort också har en del att be-
rätta om de olika fall av icke-förekomster (möjligen också kategoriska före-
komster) av kortformer som jag alltså inte har fördjupat mig i. Detta framgår
kanske tydligast av att jag i den följande systematiska granskningen av faktorer
som har samband med valet mellan lång och kort form får anledning att disku-
tera nästan alla de hypoteser med mer generell räckvidd som jag givit prov på
i det närmast ovanstående. Förhoppningsvis kan därför mina slutsatser bli till
nytta också för den som i en framtida undersökning vill behandla kortforms-
problematiken i en vidare ram.

7.2 Kortformers grafiska utformning
De förkortade ordformerna skrivs i princip på samma sätt från 1600-talet och
framåt. Den variation som förekommer är att de kan innehålla dubbel eller en-

kel vokal, vokal + h osv. och att den utelämnade stavelsen kan vara markerad
med apostrof.

Apostrof som markering för utelämnad stavelse har tidigare i avhandlingen
berörts mycket kortfattat. Bruket verkar ha introducerats i svensk litteratur till-
sammans med den stavelseräknande versen under 1600-talet. Användningen
spred sig därefter till andra genrer och exv. Columbus förespråkar i En Swensk
Ordeskötsel (1678:71) ett flitigare bruk av apostrof, eller "Af-stryfware" som
han vill kalla den, "til at ut-lyckia Vocaler, som ok Consonanter, ja ok hele staf-
welsen, när så klanget eller någon annan orsak fodrar". Columbus är också en
av de få författarna i mitt material som utnyttjar apostrofer för uteslutna stavel-
ser. I Mål-roo är bruket utbrett men inte konsekvent — kortformerna sa' och

ta förekommer också utan apostrof och andra likvärdiga kortformer som be
och ge skrivs aldrig med apostrof.

Utöver i Mål-roo finns i de äldsta texterna ett exempel på apostrof för ute-
lämnad stavelse och det är i Runius ordspråksdel, där han skriver den enda mel-
lanformen av sade ("äkta" kortformer skrivs sa) som sad': Sad' bonden plögde
med spårar på (s. 30).

I Then Swänska Argus möter ett litet antal skrivningar med apostrof; av här
aktuella ord endast han för haven (6 exempel) och sad' (3 exempel). För båda
varianterna gäller att de i allmänhet inte härrör från Dalins egen penna (enligt
utgivarna är endast ett ha'n och ett sad' ursprungligen dalinska). Han står i re-
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lation eller dialog medan de tre exemplen på sad' ingår i vers. Det förefaller
som om sättaren (eller någon annan) funnit det viktigare att markera förkortade
former i vers än i obunden prosa eftersom 3 av 8 sad i vers har skrivits med
apostrof men inte något av de 8 i övriga diskurstyper.

I Röda rummet förekommer inte apostrof i de aktuella ordformerna (jag har
endast funnit två övriga exempel i romanen, va och pan, båda s. 195).

Av Bonniersmaterialet har jag inte gjort någon heltäckande undersökning
utan nöjt mig med närsamplet och där studerat formerna dan, dar, la, nån, nåt,
sa, sen, stan, sån, sånt och såna (i förekommande fall med sammansättningar).
Inte någon av de tio närsampelförfattarna nyttjar apostrof i dessa ord (mitt in-
tryck är att de inte använder apostrof i andra ord heller).

I mitt material finns med andra ord endast en författare, Columbus, som i nå-
gon större utsträckning markerar utelämnade stavelser med apostrof. Därav får
man dock inte dra slutsatsen att apostrofbruket i första hand skulle vara en
1600-talsföreteelse som senare på sin höjd tillhört versspråket.

När kortformerna under 1800-talets första hälft på bred front börjar användas
i skönlitteratur förefaller de att nästan regelmässigt ha försetts med apostrof.
Janzén (1946) ger i sin avhandling om 1800-talets romandialog en mängd ex-

empel på hur författare utmärker talspråkshärmande kortformer med apostrof
(sen, san, sa', klar osv). På liknande sätt markerar A.F. Dalin i Ordbok öfver
svenska språket (1850-1853) utelämnade stavelser med apostrof i ord som sen,
re'n osv. I ordboken förklaras i artikeln 'apostrof att tecknet signalerar uteslu-
ten vokal, genitiv av ord med finalt s-ljud eller sammandragen form av ett ord.

Ett närmare studium av bruket att använda apostrof som markör för reduce-
rade former i skönlitteratur skulle antagligen visa på en viss periodicitet i före-
komsten. Efter uppgången i början av 1800-talet verkar bruket ha fått minskad
spridning för att under 1900-talet ha blivit mer eller mindre omodernt (som ex-

empel kan nämnas att Vilhelm Moberg i en roman som Raskens inte använder
apostrof i de många kortformerna). Både i Språknämndens Skrivregler 1971
och i Svenska skrivregler 1991 slås fast att apostrof kan tillgripas som en mar-
kör av mer ovanliga och tillfälliga reduktioner (kväll'n, ropa) men att tecknet
inte bör nyttjas i vanliga kortformer som dan, stan, nån, sa, sån. En undersök-
ning av apostrofbruket under senare hälften av 1900-talet skulle sannolikt visa
att skrivformer som se'n och sån't (med felaktig apostrofplacering) har sin
största utbredning i reklamspråk och liknande och inte i skönlitteratur.

11600-talets vers tycks apostrofen inte ha markerat talspråkliga former i sig.
Som en del i de metriska föreskrifterna ingick i stället att apokopering skulle
utmärkas med apostrof (Arvidi 1651, efter Kock 1909:8). De förkortade for-
merna behövde inte ha stöd i tal språkliga former, utan kunde vara rena "pap-
persprodukter". En diktare som Stiernhielm använder utan talspråkliga förebil-
der eliderade varianter som Skugg', wittr' (Kock 1909:12) medan "den mindre
teoretiskt anlagde och mera naturlige Lucidor" (a.a.:13) i huvudsak begagnar
varianter som förekommer i tal.
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Den funktion som apostrofen hade i 1600-talets vers skulle ha kunnat leda
till att den betraktades som ett rent förkortningstecken, dvs. att det aktuella or-
det var tänkt att utläsas långt men att man sparade bokstäver vid själva skrivan-
det. Sådan funktion har förutom punkt också kolon i skrivningar som Kongl.
Maij:tt i Stålhammars brev och Nåd: Fad: i Then Swänska Argus. Stålhammar
gör flitigt bruk av denna möjlighet och en bokstavskombination som we ersätts
ofta av kolon — blif:r, gif:r. Av mina texter att döma tycks apostrofen dock ha
spelat rollen som allmänt förkortningstecken enbart i viss lyrik. I stället verkar
det som om tecknet i huvudsak har kommit till användning när sammandragna
former först introduceras i en genre, t.ex. romandialog under början av 1800-
talet. Så snart de sammandragna formerna efter en tid vunnit mer allmänt bur-
skap förefaller behovet att med apostrof markera dem som förkortningar att
upphöra.

7.3 Kronologisk översikt över kortformernas inträde i
skrift

Genomgången i det följande bygger helt på den variation som har redovisats i
kapitlen 4, 5 och 6 ovan, och min redogörelse för hur variantbruket förändras
över tid bygger enbart på vad man kan utläsa ur de texter som ingår i undersök-
ningen.

I stort sett råder en överensstämmelse mellan tidpunkt för första kortforms-
belägg i texterna och kortformens senare utbredning i skriftspråk — ju tidigare
ett enstaka kort belägg möter i texterna desto tidigare verkar kortformen också
tappa sin stilistiska markering i skrift. Men från detta finns åtminstone ett un-

dantag. Den första reducerade verbform som överhuvudtaget dyker upp i mitt
material är infinitivformen roo för råda i Swarts krönika (1560). Efter det be-
lägget är det emellertid först i Röda rummet (1879) som infinitivformen rå är
representerad.

I övrigt är det substantiven mor, far och bror, framförallt i sammansättning-
ar, och adverbet ner som tidigast uppträder med kortform. För dessa gäller att
kortformen har övertaget redan i Agneta Horns dagbok (1657) och Columbus
Mål-roo (1678). Variationen i Argus (och i princip redan hos Agneta Horn) på-
minner om den i nutida skönlitteratur.

Därnäst är det verbformerna har (tidigast) och blir som slår igenom. Också
dessa visar övervikt hos Horn och Columbus, och så tidigt som i Argus är mot-
svarande långformer kraftigt stilmärkta. Man har skäl att tro att alla de nämnda
kortformerna var stilneutrala för Horn och Columbus och man kan vara säker

på att Dalin uppfattade dem så. Det variationsmönster man möter hos Horn och
Dalin återkommer i stora drag också i modern skönlitteratur. De avvikelser
som finns består för det första i att långformen neder idag är så sällsynt — som
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simplex påträffas den bara i citat, medan formen i Argus har ett något vidare
användningsområde. För det andra skiljer sig nutida texter från äldre genom att
långform av släktorden är mer frekvent än av neder, haver och bliver. Detta
torde bero på att variantformerna av moder, fader och broder med tiden har
knutits till skilda betydelser, vilket medfört att långformerna numera har en

egen skyddad domän (se också avsn. 7.4.4 nedan).
På den reducerade varianten er finns inte något exempel i de tidigaste texter-

na men bortsett från det kan kortformen (både i utrum och neutrum) räknas till
ovanstående grupp, med tidigt genombrott i skrift. Horn skriver enbart kort-
form och i Argus har fördelningen stabiliserats — vi känner igen den från både
Strindberg och Bonnierstexterna. Andelen eder i Argus, Strindbergsstorsamp-
let och Bonniersstorsamplet visar en slående överensstämmelse med 6,2 %,
5,0 % respektive 6,1 % av alla belägg på pronomenet.

I infinitiv och presens pluralis är kortformerna ha och bli något senare än de
singulara motsvarigheterna, men de dominerar fr.o.m. Argus över hava och bli-
va.

I tur att nu få fäste i skrift står reducerade former av de starka verben draga,

taga, giva och bedja. I de här behandlade texterna uppträder kortform av giva
och taga något tidigare än av de övriga orden, och för alla fyra verben är det
med singular böjning som kortformen först förekommer. I presens singularis
dominerar de reducerade formerna fr.o.m. Dalin (för giver är varianterna jämn-
starka) men i infinitiv och presens pluralis är långformerna vanligare ännu i Ar-
gus och det är först i Bonnierstexterna som kortformerna dominerar scenen.

Hundrade och tusende varierar till synes regellöst i de äldre nysvenska tex-
terna (vilket får ses mot bakgrund av deras historia, se avsn. 4.5) och fortfaran-
de i Argus är kortformerna i minoritet. Men i Röda rummet är variationen lik
den nutida — i den mån långformerna överhuvudtaget används är det i citat och
liknande.

Verbet råda skiljer sig från övriga verb genom att uppvisa en så tydlig bety-
delsesplittring. I Runius prosastycken förefaller verbet variera efter stilart (med
kortform i ordspråksdelen och långform för övrigt) men i Argus och senare tex-
ter följer formfördelningen konsekvent betydelse.

Det går en skiljelinje mellan de ord som jag hittills diskuterat och de övriga.
Ovan behandlade typord uppvisar i Argus en variation som antingen överens-
stämmer med den i Bonnierstexterna eller pekar i samma riktning. Dessa ord
karakteriseras också av att deras respektive långformer är kraftigt stilmärkta i
nutida skönlitteratur (de förekommer mest i citat, bibelallusioner eller för att

återge ålderdomlig dialekt) eller i annat fall uppvisar en betydelseskillnad järn-
fört med kortformen.

Av de återstående orden har långformen antingen dominans i Argus eller är
den enda förekommande. Jag behandlar orden i två grupper, där den första kän-
netecknas av att kortformen överväger i Bonnierstexterna och den andra av att
långformen gör det.
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Kortformen stan möter sporadiskt i de äldre nysvenska texterna, med ett be-
lägg i sammansättning hos Columbus och ett intressant belägg hos Agneta
Horn: har hälsat mig på slåtet och på stan (s. 63). Dalin undviker kortformen
helt men i Röda rummet är fördelningen jämn med 13 staden och 11 stan. Va-
riationen i Röda rummet kan i huvudsak förklaras med ställning i satsen —

kortformen ingår alltid i prepositionsuttryck, i första hand tillsammans med till
eller i, medan långformen kan fungera som subjekt eller objekt. I de fall staden
ingår i prepositionsuttryck är det företrädesvis tillsammans med andra preposi-
tioner än de nämnda. I Bonnierstexterna är kortformen stan mer frekvent än

långformen och variationen kan i stort sett förklaras på samma vis som i Röda
rummet, dock med den skillnaden att kortformen här främst förekommer med
prepositionen på.

Röda rummet kan sägas föregripa den fördelning som staden visar i Bon-
nierstexterna, och därigenom skiljer sig ordet från verbet sade. Medan sade i
Röda rummet är vanligare än sa (i Argus fungerar kortformen som kraftig stil-
markör), är dominansen för sa påtaglig 100 år senare.

Till ord som företrädesvis är representerade av kortformer i Bonnierstexter-
na kan också de tre svaga verben breda, kläda och späda räknas liksom adver-
bet bittida.

Orden i den sista delgruppen har det gemensamt att de förekommer med hu-
vudsakligen långform både i Argus och i Bonnierstexterna: dagen, dagar, för-
kläde, huvudet, någon, något, sådan, sådant, sådana, sedan, redan, lade och
pläga. Variantfördelningen i Bonnierstexterna är grovt räknat i linje med varia-
tionen också hos de äldre nysvenska författarna. Vid ett par av orden, sedan och
dagen resp. dagar, hade man på grundval av tendenser i de äldre texterna nog

förutspått en annan variantfördelning i det moderna materialet. Sedan intar här
en särställning eftersom kortformen sen uppträder utan påfallande stilmarke-
ring redan i några av de äldsta texterna. I Argus är sedan visserligen mest fre-
kvent men en tredjedel av beläggen har kort form och i Röda rummet är en fjär-
dedel av beläggen korta. Med utgångspunkt i formfördelningen i Argus (och i
några av de äldsta texterna) kunde man ha väntat sig att kortformen skulle stått
starkare i ett nutida skönlitterärt material. Att varianterna dan och dar fortfa-
rande är mindre vanliga än sina långa motsvarigheter är mindre oväntat med
tanke på långformernas starka övervikt i de äldre texterna — endast fördelning-
en i Röda rummet hade kunnat förebåda en annan utveckling. Också i Röda
rummet är långformerna vanligast men dan och dar har tillsammans högre re-
lativ frekvens hos Strindberg än hos Bonniersförfattarna.

Utanför det förda resonemanget faller redan, vars långform är nästan allena-
rådande fram till det skönlitterära materialet från 1980/81. Kortformen möter

sporadiskt i citat och diktallusioner hos ett fåtal av Bonniersförfattarna, men
hos en författare, Alice Lyttkens, är den t.o.m. i majoritet. Lyttkens till trots tror
jag att man kan tolka bristen på kortformsbelägg i texterna som ett tecken på
att kortformen aldrig blivit allmän i talspråk. Formen redan är inte ursprunglig
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(se avsn. 4.6.2) och ännu hos Horn, Columbus och Spegel är reda den enda fö-
rekommande varianten. Reda är också den enda variantform som Hellquist
(1902:165) anför som exempel ur 1600-talets dramatik. Genombrottet för det
analogt bildade redan (efter andra adverb som sedan) förefaller alltså vara

ganska sent i talspråk, och under förutsättning att man räknar med en hitre tids-
gräns för bildandet av kortformer (jfr avsnitt 7.1) skulle detta kunna vara för-
klaringen till att en reducerad form aldrig fått fäste i talspråk. Kanhända har va-
rianten ren dessutom tidigt fått en litterär prägel p.g.a. dess popularitet i vers,
och detta kan också ha verkat hindrande för formens utbredning i sverige-
svenskt talspråk. Lyttkens exempel skulle möjligen kunna betraktas som en
missriktad strävan att rekonstruera ett äldre folkligt talspråk.

7.4 Lång eller kort form? Faktorer av betydelse för
variationen och utvecklingen i svenskt skriftspråk
I det följande går jag systematiskt igenom olika bakgrundsfaktorer som kan
tänkas ha eller ha haft inverkan på fördelningen mellan långa och korta ordfor-
mer och prövar deras förklaringsvärde mot bakgrund av de resultat som text-
analyserna givit. Min avsikt är att behandla variationen i skrift men när det gäl-
ler exv. prosodiska och fonologiska faktorer är det ofrånkomligt att också be-
röra förutsättningarna för uppkomsten och upprätthållandet av reducerade ord-
former i tal.

Ett problem med att på det här sättet isolera en orsaksfaktor i taget är att de
olika faktorerna sällan fungerar helt oberoende av varandra. Finner man exem-

pelvis att vidtaga aldrig uppträder med kortform medan ta slut alltid gör det,
behöver detta bara indirekt bero på att sammansättning skulle gynna långfor-
men och ställning som simplexverb i en partikelförbindelse skulle gynna kort-
formen. En mer direkt orsak torde i stället vara att sammansättningen i detta fall
hör hemma i nästan bara formella kontexter under det att partikelfrasen har en
stilvalör som begränsar den till ledigt språk.

7.4.1 Fonologiska och prosodiska faktorer
Vid mitt urval av ord har jag som kriterium använt att den fallande stavelsen
ska innehålla d, g (vilka vid tidpunkten för reduktionen får antas ha uttalats fri-
kativt, se kap. 2 ovan) eller v + vokal. Man skulle kunna tänka sig att de tre kon-
sonanterna inte har alldeles samma benägenhet att falla. En antydan om viss
skillnad borde det ge om å ena sidan någon av konsonanterna är överrepresen-
terad bland de ord som kvalificerat sig för undersökningen och å andra sidan
ord som innehåller en viss konsonant etablerar kortform tidigare och också
uppvisar en större andel kortformer än övriga ord i urvalet.
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Inte så överraskande är det ord med d i slutstavelsen som är bäst företrädda

i materialet. 17 ord — spridda på substantiv, pronomen, räkneord, adverb och
verb — är av den typen, medan g och v har endast 4 resp. 3 representanter. Sam-
tidigt måste man dock hålla i minnet att d-orden överhuvudtaget verkar vara
fler än orden med g och v, dvs. också bland ord som inte kommit med i under-
sökningen är det övervikt för d i slutstavelsen.

När väl kortformen fått fäste i både tal- och skriftspråk förefaller däremot
inte ord med d att ha bättre förutsättningar för kortform än andra. Snarare tycks
v-orden vara mest benägna att förkortas i och med att 2 av de 3 ord som hör hit
(bliva, hava och giva) domineras av kortform redan i Argus. Troligtvis är det
dock rimligare att skylla utfallet på andra egenskaper hos de aktuella verben:
de har alla hög frekvens i både tal och skrift och de står nästan alltid trycksvagt
i satsen.

Den vokal som faller i ändeisen kan vara a, e eller o. Det vore inte konstigt
om e, här som i andra sammanhang, skulle visa sig mest flyktigt. Mycket riktigt
finner man också att å ena sidan har de ord som ingår i mitt urval i de flesta fall
e i ändeisen (men det har antagligen också ord som inte gör det) och å andra
sidan är alltid de av orden som först uppträder i förkortad form <?-ord (släktor-
den, haver, bliver, neder).

Larsson (1988:80) har i sin undersökning av inkongruenta verbformer funnit
att efterkontexten (dvs. konsonant, vokal eller satsslut) har en viss men mycket
liten inverkan på valet av singular eller plural verbböjning. I hans fall innebär
ju valet också en växling mellan final vokal (med undantag som tågom i l:a
person pluralis) och finalt r — wi komma respektive wi kommer. Mitt ordma-
terial är sådant att de regelrätta reduktionerna inte medför en växling mellan fi-
nal vokal och final konsonant och det går heller inte att upptäcka någon syste-
matisk variation som beror av efterkontexten. Av ett fåtal typord uppträder
mellanformer (hundrad, tusend, sad) men inte heller deras förekomst tycks ha
samband med efterkontexten. Svaga tendenser till att satsslut är gynnsamt för
långform behandlas nedan i avsnittet om syntax (7.4.3).

För att studera om betoningsförhållanden i tal har någon inverkan på valet
mellan långa och korta ordformer i skrift har jag för vissa verb skilt mellan
hjälpverbsfunktion och huvudverbsfunktion och för andra mellan förekomst i
verbpartikelförbindelse och annan ställning.

Den första uppdelningen är helt utslagsgivande för ett verb, nämligen pläga.
I de fall då verbet i texterna möter i reducerad form har det alltid hjälpverbs-
funktion. Som huvudverb används formerna pläga, plägar. Skillnaden har ock-
så noterats av Westberg (1987:68). Vid övriga verb, bliva och hava, finns inte
någon sådan konsekvent skillnad men i vissa av mina texter kan man märka
kvantitativa tendenser till ett samband. En författare, Agneta Horn, skriver fler
långformer av både bliva och hava som huvudverb än som hjälpverb, och tre
författare, Columbus, Stålhammar och Lidman, väljer att oftare realisera hava
med långform när det fungerar som huvudverb.
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Då det gäller förekomst i verbpartikelförbindelse är det i Then Swänska Ar-
gus som en viss skillnad kan noteras — ge, ta och dra är vanligare i verbparti-
kelförbindelser medan giva, taga och draga är mer frekventa i andra ställning-
ar. Förutom Dalin differentierar Sara Lidman i viss mån mellan givit och gett,
kortformen är vanligare i verbpartikelförbindelser.

I alla de övriga texterna är fördelningen på långa och korta verbformer an-

tingen oberoende av funktion och konstruktionssätt eller också går variationen
i motsatt riktning. Ett annat resultat hade på sätt och vis varit överraskande, åt-
minstone om man antar att den här typen av variation direkt faller tillbaka på
en talspråklig variation. Man får förutsätta att de korta formerna under lång tid
varit allmänna i talspråk — oavsett huvud- eller hjälpverbsfunktion resp. verb-
partikelförbindelse eller annan ställning — och det vore märkligt om en dis-
tinktion som inte upprätthålls ens i talspråk skulle kunna återverka på formvalet
i skrift. Det är snarast anmärkningsvärt att någon författare iakttar dessa skill-
nåder. I Lidmans fall kan variationen möjligen gå tillbaka på en skillnad i tal-
språk men det motivet är inte särskilt troligt för Dalin. För Dalins formval tror
jag att en strävan efter stildifferentiering är en bättre förklaring. Som exempel
kan tas att flera av hans fasta verbpartikelförbindelser med draga har en ganska
talspråklig prägel (t.ex. dra öronen åt sig och dra strå för gammal Katta). I
dessa är nog Dalins formval snarare betingat av en motvilja mot långa verbfor-
mer i typiskt talspråkliga förbindelser än av hänsyn till verbens betoning.

Det är helt klart att de reducerade formernas uppkomst i tal åtminstone delvis
kan förklaras med att de drabbade orden ofta stod obetonade i satsen. Men när

väl kortformen fått fäste i tal verkar inte betoning längre spela någon roll, för-
såvitt de båda variantformerna under ett initialt skede inte knutits till olika be-

tydelser, som i fallet pläga. Formerna mor, far och nån uppträder tidigare som
förled i sammansättning {morsijster,faarbrodher, nånsin) än som simplex och
det kan sannolikt förklaras med att kortformen först blivit lexikaliserad i förled
som ett resultat av slutstavelsens svagare betoning i talspråk när den står me-
dialt (jfr Wessén 1969:157).

En prosodisk företeelse som accent kunde tänkas ha inflytande på fördel-
ningen mellan långa och korta ordformer. Wessén (1969:162) tycks räkna med
möjligheten att den musikaliska accenten inverkat på ords kortformsbenägen-
het — han antyder att ord med akut accent i högre utsträckning skulle förlora
frikativt d före r (med exempel som ner, er, vår för väder osv.). Mitt resultat
stöder inte direkt en sådan hypotes. Bland de ord som tidigast uppträder med
kortform är moder, fader och broder som ju har grav accent. Kortformen hos
dessa vill Wessén (1969:157) förklara med att orden i talspråk ofta står obeto-
nade i fraser som far kär, mor Anna, bror Fredrik.

En svåråtkomlig faktor vid analysen av växlingen mellan långa och korta
ordformer är rytm och välljud. Säkerligen finns ofta rytmiska inslag i en skön-
litterär författares formöverväganden. Ett exempel som brukar nämnas är Har-
ry Martinsons användning av plurala verbformer under en tid när många av
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hans kolleger gått över till enhetligt bruk av singularis. Martinson begagnar
båda möjligheterna och skriver meningar som Går vi in mellan björkarna se vi
snart (Midsommardalen 1938, citerat av Ståhle 1970b:43). En nutida motsva-
righet till Martinsons hållning finner man i ett författarinlägg i Svenskläraren
1985:3. Under titeln "Måste man vara konsekvent?" försvarar Ingrid Sjöstrand
rätten att växla mellan de (resp. dem) och dom "som man finner det smidigast
och vackrast i varje enskilt fall".

På liknande sätt är jag övertygad om att (goda) författare också väljer mellan
lång- och kortform i vissa sammanhang. Westman (1986:164) antar att när vis-
sa talspråkliga kortformer som sen, nån, nåt förekommer i skrift så är det i förs-
ta hand av rytmiska skäl. Jag har inte gjort någon ordentlig undersökning av

rytmens betydelse utan nöjer mig med att här anföra några exempel där jag tror
att klang och rytm haft inflytande på formvalet. Dalin var en god stilist och i
följande mening med både lång- och kortform av samma verb kan välljudet
uppfattas som avgörande — Hafwa wi några emot oss, så ha wi dock några
med oss (s. 37). I Bonniersmaterialet är Claesson en författare vars prosa ger ett
rytmiskt intryck och i det föregående har redan nämnts exempel som Ena dan
är det kallt som fan och andra dagen är det vår (s. 175).

I vissa fall kan man anta att det senare ledet i en verbpartikelförbindelse av

rytmiska skäl fått påverka verbformen — ett exempel är när Rydsjö skriver
ändras och tagas tillvara (s. 143) men Duken skulle tas av (s. 242). Kanske har
den längre och tyngre partikeln i första exemplet framkallat lång verbform men
här finns ju också en betydelseskillnad hos verben.

I talesätt och ordspråk kan man räkna med att rytmen spelar stor roll — ett
exempel är Mister du en står dig tusende åter. Sentensen citeras av Hylinger (s.
84) i ovanstående form, som ju också är den vanligast förekommande. Men ur-

sprungslydelsen är Miste du en, stå dig tusen åter (Tegnér). Förlängningen av
tusen är alltså tillagd i folkmun — av rytmiska skäl eller möjligen som ett slags
hyperkorrektion efter genren.

7.4.2 Morfologiska faktorer
7.4.2.1 Ordklasser

Betraktat över samtliga ord i undersökningen verkar verben vara den ordklass
som i störst utsträckning drabbas av reduceringar. Flera av de i skrift tidigast
belagda kortformerna är också verb.

Bland de undersökta orden är det endast sedan som tillhör olika ordklasser.
Förutom som adverb, konjunktion och preposition har jag särskiljt förbindelsen
för...sedan. Konstruktionen kan antingen betraktas som preposition + adverb
eller som omslutande/kluven preposition (jfr avsn. 6.5.1).

Det kan noteras att ordklassgräns i mycket få av mina texter utgör någon
kvalitativ gräns mellan sedan och sen men att relationen mellan lång- och kort-
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form kvantitativt skiljer sig mellan de fyra kategorierna. I t.ex. Röda rummet är
skillnaden mellan för...sedan och preposition 60 procentenheter (40 resp.
100 % långformer).

Sett över hela materialet är kortformen mest frekvent när sedan har adver-

biell funktion, både i de äldre texterna och i nutida skönlitteratur. Så är också
fallet i svensk tidningstext från 1965 (enl. NFO 2, se tab. 6.16 ovan). I Argus,
Röda rummet och Bonniers närsampel är långformen vanligast i ställning som

preposition. Den genomgående tendensen att varianten sen befordras av adver-
biell ställning kan nog förklaras med att adverbiellt sedan är en relativt tal-
språklig kategori.

För pronomina någon och sådan med böjningsformer har jag i Strindbergs-
och Bonniersmaterialet (i tidigare texter förekommer endast de långa former-
na) skilt mellan funktion som huvudord, artikelattribut och adverbial (den sist-
nämnda kategorin är relevant bara för något).

Hos författare som växlar mellan någon och nån visar 5 av 6 en tendens att
hellre välja långform som huvudord än som attribut och vice versa. Skillnader-
na är inte kategoriska eller stora (se tab. 6.11) men iakttas relativt konsekvent.
I neutrum verkar inte distinktionen mellan huvudord och artikelattribut vara

avgörande utan den stora skiljelinjen går mellan adverbiell funktion å ena sidan
och artikel- eller huvudordsfunktion å den andra — som adverbial påträffas
aldrig annat än långformen något. Det är fråga om konstruktioner av typen fast-
än något stressad (Öste:64), och man får anta att den kategoriska långformen
har sin orsak i att pronomenet i den här ställningen normalt uppbär starktryck.

Också för sådan verkar funktion i satsen ha en viss betydelse för fördelning-
en på lång- och kortform. Det är i huvudsak fråga om tendenser och inte någon
kategorisk skillnad, som vid adverbiellt något. Hos enskilda författare kan man
dock finna vissa varianter kategoriskt distribuerade på olika funktioner. Den
som tydligast upprätthåller en skillnad rakt igenom paradigmet, i utrum, neu-
trum och pluralis, är Strindberg i Röda rummet: sån, sånt och såna uppträder
enbart som artikel medan sådan, sådant och sådana möter i båda funktionerna.
Samma fördelning finner man också hos de författare i Bonniers närsampel
som har kraftig dominans för långformen, nämligen Rydsjö, Nordin och Hy-
linger. Deras fåtaliga kortformsbelägg (enbart sån) fungerar uteslutande som
artikel medan sådan förekommer i båda funktionerna.

Både för någon och sådan (med böjningsformer) föreligger alltså ett sam-
band mellan fördelningen på lång- och kortform och funktionen som huvudord
eller artikelattribut. Rimligtvis får betoningsförhållanden i tal antas vara en un-

derliggande orsak men det går också att tänka sig mer "skriftegna" förklaring-
ar. Oavsett vilken form en språkbrukare väljer i tal kan det tänkas att han eller
hon vid skrivande gärna tillgriper den längre och mer iögonenfallande formen
när ordet uppträder i en självständig roll och med egen betydelse. I det här fallet
skulle en sådan avvägning leda till att skribenten som huvudord i en nominal-
fras hellre väljer någon och sådan än deras korta motsvarigheter. Denna skriv-
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konvention kan naturligtvis ha utbildats sekundärt även om betoningen i talat
språk från början bestämt formernas fördelning. Som en parallell kunde man
kanske peka på att många nutida svenskar i sitt skriftspråk fortsätter att både
använda och skilja mellan de och dem trots att de i sitt talspråk genomgående
säger dom (se Hallencreutz 1980).

7.4.2.2 Böjningsformer
Den ordklass som har den rikaste floran av böjningskategorier är verben och de
erbjuder därför den bästa möjligheten till jämförelser mellan olika former. Den
böjningskategori som tidigast uppträder med reducerad form är presens singu-
laris. Vid verben bliva och hava finns inte något undantag i texterna utan alla
författare upprätthåller ordningen — kortform i presens singularis först och
därefter kortform i infinitiv och presens pluralis. För andra verb finns ett fåtal
undantag; Agneta Horn skriver t.ex. konsekvent tager och drager (samt även
taga och draga i presens pluralis) men växlar mellan långa och korta former i
infinitiv.

I de äldsta texterna är alltså kort presens singularis mer frekvent än kort in-
finitiv/presens pluralis och det förhållandet bibehålls i de nutida texterna. Den
totala skillnaden är vid första anblicken mycket tydlig: singulara långformer
som haver, bliver, giver, tager osv. är mer sällsynta än motsvarande långa in-
finitiv-/pluralformer. Men när Sara Lidmans andel frånräknats försvinner den
klara differensen. Lidmans användning av de långa verbformerna springer ur
ett levande dialektbruk och det är rimligt att hon gör samma skillnader inom
verbparadigmen som författare från äldre tidsperioder. Hos övriga Bonniers-
författare har de långa formerna (av hava, bliva, taga, draga, giva) en markant
ålderdomlig stilkaraktär både i presens singularis och infinitiv, och inte oväntat
är de ungefär lika ovanliga i alla böjningskategorier.

Mellan de till formen sammanfallande kategorierna infinitiv och presens

pluralis finns en genomgående skillnad vad gäller kortformsbenägenhet som är
tydlig under alla tre perioderna — pluralis tenderar att i högre utsträckning stå
emot förkortning. Det finns givetvis undantag hos somliga författare och för
enskilda verb men i stort sett upprätthålls distinktionen från Agneta Horn till
Bonniersförfattarna. I det nutida materialet är det i princip hos Sara Lidman
som plurala verbformer förekommer och hon gör ofta en klar skillnad mellan
pluralis med relativt sett fler långformer och infinitiv med färre. Också bortsett
från Lidman möter sporadiskt långa plurala verbformer i de nutida texterna, i
citat och liknande, och utan att ha kontrollerat saken tror jag att de är fler än de
pluralformer (med undantag för Lidmans exempel) som döljer sig bland de kor-
ta verbformerna ha, bli, ta, dra osv.

Ståhle (1970b:49) antar att den snabba ökningen av förkortade verbformer
som ha, bli, ta osv. under början av 1900-talet delvis hänger samman med den
inkongruenta verbböjningen, som fick sitt genombrott vid samma tid. I mitt ma-
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terial ingår inte några texter från den tidsperioden men jag menar att det ändå
går att diskutera förhållandet mellan korta verbformer och inkongruent verbböj-
ning utifrån mina resultat. På mer än ett sätt är det säkert riktigt att pluralformer-
nas försvinnande hänger ihop med långa verbformers förkortning. Om man tän-
ker sig att den tendens som finns i mitt material, med fler långa verbformer i
pluralis än i infinitiv och singularis, också utmärkte skriftspråket vid seklets
början, betyder det att den singulariserade verbböjningen ledde till att en viktig
utpost för långa verbformer försvann. Att någon skulle börja skriva de haver, de
bliver är ganska osannolikt eftersom böjningsformerna också vid denna tid hade
såpass olika stilvärden. Eventuellt bidrog förändringen till att infinitivformer
som bliva, draga fick ett högre stilvärde och började uppfattas som isolerat ål-
derdomliga när de förlorade stödet av presens pluralis. Pluralböjningens för-
svinnande och långformernas tillbakagång kan dessutom hänga ihop på ett an-
nat sätt, som ligger mycket längre tillbaka i tiden. Förutsättningen för båda fö-
reteelserna får sägas vara en skriftens anpassning till förhållanden i tal. Singular
verbform till pluralt subjekt kan förmodas ha varit det vanliga i ledigt talspråk
sedan slutet av 1600-talet (Alfvegren 1984:98) samtidigt som pluralböjningen
kvarstod i skrift och antagligen i offentligt tal — Hof (1753 § 364) menar att
uttryck som de kom, de har inte förekommer i "rätt tal". Om man vidare antar
att motståndet mot inkongruenta verbformer i skrift var större än mot förkortade
former som ha, bli, ta (vilket åtminstone utifrån mina resultat verkar sannolikt
— korta verbformer är mycket mer frekventa än inkongruenta verbformer under
den äldsta perioden), så blir slutsatsen att konstruktioner som att ha och jag tar
framstod som visserligen talspråkliga men dock språkriktiga, medan de ha, vi
dra uppfattades som "stillösa hybrider" (jfr Ståhle i kap. 2 ovan) utan stöd i tal-
språk. Detta kan ha medverkat till att långformen kvarstod i pluralis.

Som tidigare berörts (avsn. 4.7.1.2) kunde en bidragande strukturell orsak
till bibehållandet av lång pluralform vara att personböjningen uttrycks i ändel-
sen och den möjligheten går förlorad med förkortningen. Men i texter med väx-
lande långa och korta verbformer är i de flesta fall den plurala ändeisen -a ge-
neraliserad till alla personer. Det mest konsekventa exemplet på motsatsen är
Then Swänska Argus, där personböjningen upprätthålls med mestadels -a i
första och tredje person och -en i andra person pluralis. Åtminstone vid somliga
verb behåller Dalin mycket riktigt personböjningen i kortform: han, tan. Men
även Dalin följer den allmänna tendensen med fler långformer i pluralis än i in-
finitiv och presens singularis.

Övriga böjningskategorier som berörs av reduktionerna är passivum, depo-
nens och supinum. I passivum är de korta beläggen mycket sparsamma i äldre
texter än Röda rummet. Stålhammar skriver giess i infinitiv (ett belägg, vid si-
dan av gifvas, gifves med ett belägg vardera) och i Argus förekommer endast
långa passivformer. Strindberg växlar mellan långa och korta former, tas och
dras är mer frekventa än de långa motsvarigheterna medan gives, givas är något
vanligare än ges (i Röda rummet är ges dock den enda varianten). Passivum av



195

lade förkortas inte och sas förekommer endast en gång av 13.1 Bonniersstor-
samplet dominerar den korta passivformen över den långa hos alla verb utom
lades (31 lades, 5 las). De passiva kortformerna överväger således men det är
tydligt att både frekvensskillnaden och skillnaden i stilvärde mellan lång och
kort variant är mindre i passivum än i aktivum. Passivformer som tagas och
dragas möter också i mer stilneutrala kontexter som Rydsjös exempel: tagas
tillvara. De passiva formerna av giva utgör dock ett undantag och långformer-
na givas, gives påträffas i huvudsak i arkaiserande eller bibliska kontexter —

Ingen tid skall mer givas (Clae:177).
I textmaterialet finns ett fåtal deponensformer av draga och taga och de

skiljer sig från passivum genom att nästan konsekvent realiseras med kortform.
Exempelsamlingen innehåller från den äldsta perioden 1 dragass (Stålhammar)
och 1 dras (Runius), från Argus 2 dras, från Strindberg 20 dras, 1 dragas och
6 tas samt från Bonniers texterna 8 dras och 3 tas. Förutom det långa exemplet
hos Stålhammar finns ett i Strindbergs storsampel som verkar allmänt arkaise-
rande — Låtom oss dragas med varandra, men därutöver används genomgå-
ende kort form. Deponens får till skillnad från passivum betraktas som en före-
trädesvis talspråklig kategori och det är nog bakgrunden till den tidiga kortfor-
men. I nutida talspråk är korta s-former av tagas och dragas väl regel i alla an-

vändningar men deponens kan fortfarande kännas igen eftersom den ofta
uttalas med kort vokal.

Den kronologiska förkortningsordningen inom verbparadigmet verkar ha ta-
git vägen presens singularis, infinitiv, deponens, presens pluralis, passivum och
till sist har i somliga fall också supinum berörts.

De supinumformer som är aktuella är blivit, givit, tagit och dragit (för det
återstående starka verbet som ingår i ordurvalet, bedja, har den korta supinum-
formen länge saknat konkurrens). Den korta form som är minst frekvent i ma-
terialet är dratt. Varianten förekommer tidigast i Bonnierstexterna och där i ett
enda exempel, en replik. I fallande långformsordning därefter kommer tatt,
också den endast belagd i Roman 80/81, men med något fler förekomster: 15
jämfört med ca 470 tagit. Den korta supinumformen blitt finner man också hos
Strindberg — 5 exempel jämfört med 738 blivit. I Bonnierstexterna är blitt mer
frekvent, med 35 jämfört med ca 1050 belägg på blivit. Den i särklass mest ut-
bredda korta formen i supinum är gett, som påträffas redan i de äldre nysvenska
texterna — två belägg finns hos Columbus och ett hos Runius. Också i Argus
förekommer kortformen med 3 belägg vid sidan av den dominerande formen
gifwit (i 43 fall), men det är tydligt att Dalin uppfattar giedt/giett som en låg-
språklig markör. I Röda rummet saknas kortformen helt (i det strindbergska
storsamplet är den dock belagd 8 gånger, jämfört med 222 fall av givit). I de
nutida Bonnierstexterna har gett däremot klar övervikt. Kortformens starka
ställning speglas också i nutida handböcker — i SAOL 11, Svensk ordbok och
i Svenska skrivregler 1991 står de två varianterna vid sidan av varandra som
fria alternativ.
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Verbet giva skiljer sig alltså från taga och draga genom den korta supinum-
formens frekvens och stilvalör i de nutida texterna. Samma skillnad mellan ver-

ben kan noteras för passivum där varianten ges uppträder tidigare än tas och
dras. Det är troligt att den större utbredningen för gett och ges kan sättas i sam-
band med en strävan efter utjämning inom paradigmet, med genomfört e i alla
frekventa böjningkategorier: ge, ger, ges samt gett. Uppenbarligen berörs inte
participformen; det kan delvis bero på att den oftast brukas i fasta fraser av ty-
pen det är givet. För verben taga och draga är ju inte någon paradigmutjäm-
nande kraft aktuell. Möjligen kan en annan bidragande orsak till gett:s särställ-
ning vara att formen, till skillnad från tatt och dratt, har stöd av analoga former
{sett, lett, bett osv.).

Imperativformer drabbas förstås också av förkortning men den böjningska-
tegorin har jag inte behandlat eftersom den inte täcks av urvalskriteriet (en hel
stavelse ska falla i ändeisen). Några exempel på förkortade former av perfekt
particip möter inte i texterna. Konjunktiv är också en böjningskategori där rent
strukturellt en struken ändelse inte vore omöjlig. En författare, Stålhammar, an-
vänder flitigt den snarast lexikaliserade frasen Gudh gifve osv. och i ett brev fö-
rekommer också frasen Gud ge att han måtte lefva (s. 126). Att konjunktiv så
starkt står emot förkortning kan vara en följd av att böjningskategorin inte läng-
re för ett produktivt liv utan i första hand möter i stående fraser. Man kan också
lägga märke till att Agneta Horn skriver har eller hafwa för hade i huvudsak i
irreala fall, dvs. när hade uttrycker preteritum konjunktiv. Hellquist (1902:72)
har noterat samma sak i sin undersökning av 1600-talets dramaspråk — han har
funnit endast två ha för hade, båda i konjunktiv.

För substantiven är det aktuellt att jämföra grundform med genitiv, i somliga
fall singularis med pluralis och i något fall obestämd och bestämd form.

Som helhet släpar genitivformerna efter de oböjda formerna när det gäller
andelen kortformer, men här liksom för verbformer som haver-hava (se ovan)
tycks skillnaden minska i takt med ökande kortformsdominans. Dans och dars
förekommer inte i någon text och stans först i Bonniers texterna, men där i
mycket lägre grad än det oböjda stan. Korta genitivformer av släktorden är dä-
remot vanliga redan hos Agneta Horn och mors, fars och brors förefaller för
henne vara stilistiskt neutrala. Frekvenserna och fördelningen hos Dalin tyder
på att han uppfattar dem på samma sätt. I Bonnierstexterna är förstås de korta
varianterna dominerande men det finns en del olikheter mellan typorden. Mo-
ders och broders överensstämmer till frekvens och stilvärde ungefär med mo-
der och broder medan faders skiljer sig frånfader genom en något högre andel
långformer. Den långa genitivvarianten är inte heller lika bunden till överförda
betydelser som grundformen utan kan också beteckna verkliga fäder. En förfat-
tare som Östergren använder enbart formen faders.

I genitiv av släktorden är de korta varianterna med andra ord i huvudsak lika
vanliga som i grundform. Däremot finns mycket få exempel på korta pluralfor-
mer i texterna. Hos några författare, Swart, Horn och Dalin, förekommer något
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enstaka belägg på bröer/brör 'bröder'. SAOB ger utöver brör också ett exem-
pel på/är 'fäder', men med reservationen att ordet står i rimställning med ähr.
Utfallet i mina texter kan nog tolkas så att åtminstone kortformen brör under
en period kunde förekomma i talspråk. Rent semantiskt är det lätt att tänka sig
att bröder är ett ord som mycket oftare förekommer i pluralis än fäder och det
kan vara ett skäl till att den förstnämnda formen överhuvudtaget uppträder i
förkortad form. Fäder i pluralis betecknar antagligen oftare annat än rent kötts-
liga fäder, 'förfäder', 'rikets fäder' eller liknande (dvs. betydelser där man gär-
na använder lång variant också i grundform). Man får sedan anta att kortformen
brör inte ensam har kunnat stå emot analogin med fäder och mödrar utan att
formen bröder återtagit sin position också i tal. De bestämda singularformerna
av släktorden har kanske också utgjort ett stöd för de långa pluralformerna (och
möjligen tvärtom).

Förhållandet mellan dagen och dagar illustrerar att lägre andel kortformer i
singularis än pluralis inte utgör någon generell princip. Här gäller visserligen
jämförelsen singularis bestämd form och pluralis obestämd, men det är knap-
past sannolikt att skillnaden i species varit avgörande. Fram till och med Then
Swänska Argus kan man i mina texter avläsa både en frekvensskillnad och stil-
skillnad mellan dan och dar. den förra formen är ovanlig och lågspråklig me-
dan den andra är, om inte stilneutral, mer frekvent och mer gångbar i olika kon-
texter. Hos Strindberg och i Bonnierstexterna är skillnaden mellan de två kort-
formerna inte längre så stor, de är ungefär lika vanliga och verkar inte vara stil-
mässigt åtskilda. En delförklaring till det försprång som den plurala kortformen
haft i tidigare texter tror jag kan vara att dar ofta ingår i talspråkliga fraser som
i sin dar och tidsangivelser av typen i åtta dar.

Ett parallellfall till dagen-dagar vad gäller grammatiska kategorier är huvu-
det-huvuden. I texterna före Strindberg är de förkortade formerna ungefär lika
ovanliga, och hos Strindberg är förhållandet mellan dem också ungefär jämnt
— med den dubbla mängden långformer i båda kategorierna. Vad som sedan
händer i Bonnierstexterna är att kortform i både singularis och pluralis nästan
försvinner helt och hållet.

De pronomen som ingår i undersökningen, eder, någon och sådan, kan ut-
trycka olika genus, men det går inte att urskilja några generella tendenser. Kort-
formerna av eder och edert slår tidigt igenom, redan hos Horn dominerar de
över de långa motsvarigheterna, och man kan inte märka någon stilskillnad
mellan neutrum och utrum. Varianterna eders och ers (med 5 analogiskt tillagt,
i likhet med hennes, deras, se Wessén 1969:144, noten) har i alla texter där de
uppträder — hos Columbus, Dalin, Strindberg och i Bonnierstexterna — ka-
raktär av högtidlig artighetsformel. Det är tydligt att den högtidliga kärnan ut-
trycks i s-et, och inte är beroende av lång eller kort ordform. Varianten eders
överväger hos Dalin medan ers är den enda förekommande hos Strindberg och
den dominerande i Bonnierstexterna.

Också kortformerna nån och nåt går hand i hand. Formen nåt möter överhu-
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vudtaget inte förrän i Bonnierstexterna medan den korta utrumformen förutom
i de moderna romanerna också finns i Argus (två belägg). I de nutida texterna
är varianterna ungefär lika vanliga. Korta former av sådan, sådant och sådana
förekommer först hos Strindberg och det finns varken hos honom eller i Bon-
nierstexterna någon påfallande skillnad mellan böjningsformerna.

7.4.2.3 Sammansättningar och avledningar
En jämförelse mellan sammansättningar och simplex i mina texter visar inte
särskilt oväntat att kortformen i allmänhet uppträder tidigare som simplex än
som sammansättningsled. Men undantag finns där den korta varianten möter ti-
digare i sammansättning. Sådana exempel är morsijster, morbror och nånsin.
Det förefaller som om förled är känsligare för förkortning än efterled, och det
torde för släktordens del bl.a. ha samband med att efterledet kan stå i bestämd

form där långformen ju är nödvändig — mormodern (jfr också avsn. 7.4.1
ovan). För övrigt verkar sammansättningar med moder, fader och broder att
tidigt bli lexikaliserade och variationen i mitt material är obetydlig, se ovan
avsn. 7.3.

Sammansättningar med någon- har behandlats rätt utförligt tidigare och jag
har gjort troligt att den tidiga förekomsten av nånsin bör tolkas så att ordet inte
uppfattats som en sammansättning med någon. Om hänsyn tas också till andra
sammansättningar måste man dock konstatera att simplexformen nån tycks ha
behållit en lågspråklig prägel längre än motsvarande form i sammansättnings-
led överhuvudtaget. Kortformer av första ledet i någonsin, någonstans och nå-
gonting är upptagna i SAOL fr.o.m. upplaga 6 (men markerade som vardagli-
ga) medan den korta simplexformen nämns först i upplaga 11.1 de nutida skön-
litterära texterna är kort förled i dessa sammansättningar också mer frekvent än
kort simplexform.

Kortformen behöver alltså inte alltid uppträda tidigare som simplex än som

sammansättningsled. Inte heller stämmer det att fördelningen på lång och kort
sammansättningsform alltid följer det mönster som redan tidigare etablerats i
simplex. I texterna finns ett flertal sammansättningar med -dagen och -dagar
men leden uppför sig inte som motsvarande enkla ord: dagar förkortas således
inte i sammansättning (även om det hos Dalin finns ett isolerat exempel: helge-
dar). Eftersom den plurala kortformen åtminstone i äldre texter är mer frekvent
än dan hade man kunnat vänta sig att -dar också som sammansättningsled skul-
le vara väl representerat. Sammansättningar med -dan förekommer däremot fli-
tigt, dock inte tidigare än i Röda rummet. I både Röda rummet och Bonniers-
texterna är sammansättningar som middan (också som led i andra sammansätt-
ningar), häromdan och riksdan relativt vanliga. De sammansättningar som en-
bart har långt efterled är ofta av en mer tillfällig karaktär: Josefinadagen,
fjärdedagen.

Av rent innehållsliga orsaker är säkert dagen mer frekvent än dagar i sam-
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mansättningar, man har i tal rätt ofta anledning att använda preciserade begrepp
som 'vid middagen', 'på förmiddagen', 'på tisdagen' osv. medan den plurala
varianten mindre ofta verkar förekomma i den sortens uttryck. Kanske är en bi-
dragande orsak till skillnaden mellan -dan och -dar också att den sistnämnda
formen inte har ingått i några riktigt frekventa sammansättningar (av typen
middari) som kunnat fungera som tättrupp vid intåget av förkortade former. Ac-
centförhållanden kan eventuellt också ses som en delförklaring {middagen kan
uttalas med akut accent men inte gäma middagar).

För verbsammansättningarnas del kan det vara fruktbart att skilja mellan av-

ledning med tryckstarkt prefix, avledning med trycksvagt prefix, fast samman-

sättning och lös sammansättning. Beteckningen lös sammansättning reserveras
här för verbsammansättningar som med bibehållen betydelse skulle kunna skri-
vas i två ord. Verbkonstruktioner som emottaga och ta emot ställs relativt ofta
mot varandra i normativ litteratur och det brukar framföras att ett karakteris-

tiskt drag i 1900-talets skriftspråksomdaning är att den förra minskar på bekost-
nad av den senare (se exv. Molde 1970:14). Man kunde därför vänta sig att för-
kortningar av typen emotta inte skulle vara särskilt utbredda i skrift; de skulle
hellre realiseras som ta emot. Vidare kunde man vänta sig att avledningar med
trycksvagt prefix längre än andra typer av ordförbindelser skulle stå emot för-
kortning eftersom det senare ledet, verbledet, där uppbär huvudtryck.

I det äldsta materialet förekommer två sammansättningar med kort efterled:
begee och intar (båda hos Columbus), och de kan sägas illustrera en genomgå-
ende tendens i texterna — avledningar med trycksvagt prefix är inte mer mot-
ståndskraftiga mot förkortning än andra avledningar eller sammansättningar. I
Then Swänska Argus finns fall av kort verbform i båda typerna av avledning:
antar, bedra, bedrar och bidrar. Inte heller i de senaste texterna, Bonniers, kan
någon tendens till bibehållen långform i avledning med trycksvagt prefix note-
ras.

Däremot ger materialet stöd åt föreställningen att långformen är jämförelse-
vis livskraftig i lös sammansättning. Man får dock komma ihåg att de verb som

verkligen behåller ursprungsbetydelsen i båda konstruktionerna är få — en

skattning av de sammansatta verb med giva, taga och draga som förekommer
i Bonnierstexterna är att knappt 1/5 kan räknas hit. Ofta finns en skillnad mel-
lan abstrakt och konkret betydelse när man jämför särskrivning och samman-

skrivning: ta upp boken och uppta till diskussion. I några fall har den särskrivna
varianten (med kort verbform) en betydelse, den sammanskrivna med lång
verbform en annan, medan den sammanskrivna med kort verbform intar en

mellanposition med möjlighet att bära båda betydelserna. En triplett som upp-

giva 'ange, meddela'; ge upp 'överge, avstå ifrån'; och uppge med båda bety-
delserna illustrerar fenomenet.

Som redan nämnts använder Dalin kort verbform i ett fåtal avledningar men
i lösa sammansättningar behåller han den långa verbformen: mottaga, borttaga
osv. Sammansättningarna med -taga har inte några särskrivna motsvarigheter
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men framdraga motsvaras av drar fram (särskriven infinitivform saknas) och
alltså inte av framdrar.

Också i Röda rummet finns ett fåtal sammansättningar som kan jämföras sär-
skrivna och sammanskrivna. I de sammanskrivna hittar man endast lång verb-
form men i de särskrivna kan också kortform förekomma — emottaga men tal
tar emot samt utgiva men både ger ut och giva ut (här utan betydelseskillnad).
Teoretiskt kan man tänka sig att gången i riktning mot en mer ledig stil skulle
vara utgiva-giva ut-ge ut.

I Bonnierstexterna är verbformen i sammansättningar med giva, taga och
draga i allmänhet kort. Endast två sammansättningar är representerade bara
med långform — avgiva och indraga, och i båda fallen är det fråga om endast
ett belägg (i två historiska romaner). Långformen är dock mer frekvent än kort-
formen i mottaga, vidtaga och fördraga.

Det framgår av materialet att andelen kortformer i verbsammansättning i
princip följer andelen kortformer i simplex, om än något eftersläpande. Sam-
mansättningar med gett, la och sa förekommer inte före Bonnierstexterna och
där är den förstnämnda formen jämnstark med givit medan de två sistnämnda
endast möter med ett belägg var. Som en förklaring till att sa inte är vanligare
än la i sammansättning (med tanke på differensen i simplex) kan man nog be-
trakta frekvensen — sammansättningar med lade är mycket vanligare än med
sade.

Typen av avledning tycks alltså inte spela någon roll för kortformsbenägen-
het men däremot finns en tendens att lösa sammansättningar i stället för att
sammanskrivas med kort verbform särskrivs med kortform. Vill man alltså ge
en uppfattning om förhållandet mellan lång och kort verbform i sammansätt-
ning skulle bilden bli missvisande om inte också de särskrivna fallen inklude-
rades. Den faktor som i huvudsak avgör hur snabbt en kort verbform ska slå
igenom i sammansättning är antagligen här som i övrigt den frekvens ordet har
i tal. Det är knappast någon tillfällighet att mottaga, vidtaga och fördraga ofta
skrivs med långform. För verbens del är det lätt att tänka sig att sammansätt-
ningar i största allmänhet är sällsynta i tal i jämförelse med de enkla verben.
Också-avledningar och fasta sammansättningar, bege, bedra, tilldra osv., har
säkert sin största utbredning i skriftspråk.

7.4.3 Syntaktiska faktorer
Hos ett par författare under den äldsta perioden finns en syntaktisk konstruk-
tion som tycks ha en relativt stark inverkan på fördelningen mellan långa och
korta verbformer. Främst är det Stålhammar som gör ett flitigt bruk av kon-
struktion med omvänd verbordning, dvs. där det infinita verbet föregår det fi-
nita — av typen få see hvem han stungit haf:r (s. 92). Hos Stålhammar är den
korta formen hahr/har helt dominerande men i denna typ av konstruktion före-
kommer den inte (se ovan avsn. 4.7.1.2). Förutom Stålhammar har Horn ett få-
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tal exempel, i hänvändelse till Gud, med lång verbform. I Hiärnes roman Stra-
tonice finns ett exempel på haar i omvänd verbordning. Trots Hiärne får kon-
struktionen i jämförelse med andra faktorer sägas ha en ovanligt stark inverkan
på fördelningen mellan långa och korta verbformer.

I Then Swänska Argus använder inte Dalin den typen av omvänd verbord-
ning men han har exempel på en annan likartad konstruktion med verbet hava,

nämligen huvudverbet placerat efter det direkta objektet eller sitt komplement
(wifå wårt sielfswåld hafwa s. 2:132, skulle med sig hafwa s. 2:50). I U1 före-
kommer fyra fall, alla med lång verbform (för övrigt dominerar ha starkt). Till
den andra upplagan skrivs två av konstruktionerna om så att både långform och
ordföljd ändras. En av de kvarstående konstruktionerna ingår i vers där Dalin
säkert tyckte att ordföljden (och långformen) var mindre störande. Närmast
som ett kuriosum kan nämnas att t.o.m. i de skönlitterära texterna från 1980-
81 syns spår av konstruktionen och då med långform: som av honom föreskref-
na bliva (Edqvist:284). Kontexten är här ett tidsobestämt äldre citat.

I Hellquist 1902:70 anges ett intressant exempel som illustrerar hur långfor-
men gynnas i final ställning — huvudpersonen i 1600-talsdramat Den olycke-
ligen gifte Putzdrummel använder formen plä i presens singularis men "öfver-
går till plägar, då han [...] skall parodiera det fina språket: O du Delicate
Hackebräde, hwar uppå man stora stångkorfwar hacka plägar".

Platzack (1983) beskriver i en artikel tre syntaktiska förändringar som äger
rum i svenskt skriftspråk runt år 1700 — "hava-drop", "finite verb final" och
"Infinite main verb after its complement". De två senare konstruktionerna är
exemplifierade ovan. Platzack menar att de här aktuella konstruktionerna varit
ur bruk i tal sedan början av 1600-talet (s. 47, 61f.) och att de vid tiden för Stål-
hammars brev endast förekom i skrift. Han visar hur båda företeelserna kraftigt
minskar i ett urval texter från början av 1600-talet till början av 1700-talet, och
deras slutgiltiga undergång också i skrift förklaras med hjälp av den nya möj-
ligheten att utesluta hava ur bisatser. Poängen för min undersökning skulle
vara att när båda konstruktionerna försvinner ur skrift i början av 1700-talet så
försvinner också en position där de långa verbformerna, i synnerhet hava, ha-
ver, stått relativt starka. Det framgår av forskningsöversikten (kap. 2) och av
det normativa avsnittet 5.1 att har tycks ha uppfattats som en någorlunda stil-
neutral variant runt mitten av 1700-talet och det är lockande att knyta kortfor-
mens utbredning till den syntaktiska förändringen; den ställning där långfor-
men snarast regelmässigt uppträdde försvann och därmed påskyndades kortfor-
mens genombrott.

Man kan tänka sig olika samverkande förklaringar till varför långformen
gynnades just i final ställning. För det första var konstruktionen (åtminstone
vid denna tid) uteslutande skriftspråklig och därmed var förutsättningarna för
en lexikaliserad långform i final position goda. Platzack (a.a. s. 62) åberopar i
sin artikel "some kind of Heaviness Principle, according to which heavy con-
structions are placed in sentence final position", och han hänvisar principen till
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grammatikens stilistiska periferi. Mycket talar för att en sådan princip äger sin
giltighet också vid den typ av formvariation som behandlas här.

Vid beskrivningen av råda:s formvariation i avsn. 6.6.4.4 har jag använt en
semantisk analys. Den visade att med icke-intentionellt subjekt (.Låt du livet
råda!) tenderar verbet att realiseras med långform medan med intentionellt
subjekt båda varianterna kan förekomma. Ett annat sätt att beskriva samma för-
delning är med hjälp av position — till stöd för den av Platzack åberopade
"Heaviness Principle" föredras den långa varianten i final position medan for-
merna växlar medialt. Det icke-intentionella subjektet ingår oftast i intransitiv
konstruktion vilket leder till att verbet gärna står sist i satsen.

I övrigt finns ett fåtal exempel på att också spetsställning är en position som
kan gynna långformen. Spegel inleder ofta en sats med inversion — Hafwer
fienden begynt canonera osv. (s. 80) men hans enda kortform har står inte i så-
dan ställning. Likaså i Then Swänska Argus finns något exempel på samma
tendens, ett citerades i avsn. 7.4.1: Hafwa wi några emot oss osv.

7.4.4 Semantiska faktorer

Den formvariation jag studerar kan i hög grad knytas till de enskilda lexemen,
och ordens betydelse har stor inverkan på förändringen från långform till kort-
form. För flera av de undersökta orden kan man notera tendenser till betydel-
sesplittring, som också påverkat ordens formvariation.

I några fall är tendenserna tydliga redan under den äldsta perioden. Släktor-
den har berörts rätt ingående i resultatkapitlen och jag tänker här endast konsta-
tera att de långa och de korta varianterna tidigt verkar ha förknippats med olika
betydelser. Särskilt i sammansättningar är fördelningen kategorisk och ordpar
som modersmål-morfar, fadershjärta-farbror och broderskap-lillebror får il-
lustrera skillnaden. I huvudsak betecknar de korta formerna köttslig släkt med-
an långformen markerar en överförd och abstrakt betydelse. För broder finns
ett undantag och det är formen bro som möter med ett exempel hos Swart och
där har en specifik betydelse 'klosterbroder'. I senare texter är det långformen
som används i samma funktion, Broder Lucas. Specialbetydelsen hos bro be-
skrivs av Lidén (1925:317f) i en artikel om senmedeltida stockholmsspråk och
han noterar att "När ordet brodher i betydelsen 'kloster-, ordensbroder' står
omedelbart framför ett personnamn — och endast då! —, skrives det ganska
ofta bro i Stockh. stads tänkeb. [I] 1474-1483 och [II] 1483-1492". Lidén me-

nar att det inte rör sig om en grafisk förkortning och han pekar på likheten med
det italienska fra för frate, 'ordensbroder' i motsvarande ställning.

Flera av de övriga substantiven i undersökningen visar tendenser till betydel-
sesplittring, om än inte lika tidigt eller lika tydligt som släktorden. Skillnaden
mellan konkret och abstrakt överförd betydelse kan iakttas i variationen av or-
det förkläde i Bonnierstexterna (i tidigare texter saknas kortform). Ordet är
som helhet lågfrekvent men man kan notera att de två belägg som har betydel-
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sen 'äldre övervakare, följeslagare' skrivs med långform medan den vardagliga
betydelsen har växlande form.

De bestämda formerna dagen och staden varierar i första hand i Bonniers-
texterna och hos somliga författare kan man märka hur de långa och de korta
formerna i viss mån bär olika betydelser. De långa dagen, staden har gärna ge-
nerisk eller mer allmän betydelse medan deras respektive kortformer har mer

specifik syftning.
Kortformen dan ingår oftare i fraser som betecknar en speciell tidpunkt på

dygnet eller anger frekvens av något slag: fram emot tre på dan (Clae:31) me-
dan långformen överväger i sammanhang som det är den första dagen i det al-
lierade fälttåget (Clae:233). Just långformen dagen har i en roman en special-
betydelse, 'dagskiftet', som skiljer den från kortformen. I Then Swänska Argus
kan samma formfördelning på allmän och specifik betydelse noteras för plural-
formen dagar — vid specifik tidsangivelse av typen hwilka ei hållit mer än 8
dar (s. 2:455) föredras kortformen och i fraser som i dessa dagar (s. 2:50) är
långformen mer frekvent.

På liknande sätt tenderar kortformen stan att ha en mer specifikt rumslig be-
tydelse, lite dancing nere på stan (Öste:65), jämfört med långformen som fö-
redras i fraser som Paris är staden alltså (Öste: 131).

I fråga om verb är paradexemplet på betydelsesplittring råda-rå där de två
varianterna snarast kategoriskt knutits till skilda innebörder (se ovan avsn.
6.6.4.4). Redan i Dalins Argus förefaller den nutida betydelseuppdelningen
vara fastlagd. Några författare har vid verbet bedja en variation som vittnar om

betydelsesplittring. Hos Horn, Dalin och vissa av Bonniersförfattarna har lång-
formen reserverats för den religiösa innebörden medan den korta formen inte
används i förbindelse med Gud. Vid breda finns en antydan till betydelsesplitt-
ring eller åtminstone betydelsenyansering — i den vardagliga innebörden 'bre
en smörgås' föredras kortformen men i andra betydelser, både konkreta och ab-
strakta, är långformen vanligast.

Också de två verben träda, med betydelserna 'gå, stiga' och 'föra, draga'
kan nämnas i sammanhanget. De är etymologiskt helt skilda men borde rent
strukturellt ha samma förutsättningar för reduktion. I Bonnierstexterna upprätt-
hålls icke desto mindre den ursprungliga skillnaden strängt med hjälp av olika
varianter: i betydelsen 'gå, stiga' används långform och i betydelsen 'föra, dra-
ga' används kortform.

7.4.5 Frekvens och fraseologi
Besläktade med den betydelsesplittring som just redovisats är de fall där olika
fraser och idiom tenderar att framkalla den ena eller andra varianten. Med fras

menar jag här förutom stående uttryck och talesätt också ordkombinationer av

typen sånt där. Inte sällan är den långa eller korta formen överrepresenterad i
den sortens konstruktioner. En mer systematisk genomgång skulle säkert visa
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på fler samband mellan ett ords form och dess lexikala närkontakt men jag be-
skriver här de tydligaste fallen.

Man kunde vänta sig att fasta fraser skulle vara en gynnsam jordmån för be-
varande av långformer. Ett exempel på detta är att verbet sade i reflexiv an-

vändning gärna skrivs sade sig av Bonniersförfattarna. Det är möjligt och kan-
ske troligt att en undersökning av talspråk i större utsträckning skulle ge ett så-
dant resultat (man kan tänka sig att fraser av typen den dagen, den sorgen och
man tager vad man haver oftare möter i tal än i skrift). I mina texter är det dock
oftare kortformen som gynnas av fasta fraser. I idiom och lexikaliserade ut-
tryck dominerar å andra sidan långformen. Stålhammars gifwer tijden är ett ex-

empel och uttrycken dagen till ära och berget går i dagen andra (hämtade ur
Bonnierstexterna). Däremot träffar man bara på kortform i ordspråket Det är
swårt at dra strå för gammal Katta, som förekommer både i Then Swänska Ar-
gus och i Runius ordspråksdel.

De kontexter där kortformen gynnas är inte av typen idiom eller lexikalise-
rade uttryck och distributionen är oftast inte heller kategorisk. Gemensamt för
dem får sägas vara deras talspråkliga karaktär — i sin/sina dar, på gamla dar,
på stan, till stan, sån här, sån där, nånting sånt, sen sist och än sen. Ett fåtal av
dem uppträder aldrig med långform: på stan och nånting sånt. Dessa förefaller
att ha en stark ställning även i andra genrer än skönlitteratur; enligt NFO 3 fö-
rekommer de endast med kortform i tidningstext från 1965. En kontroll i NFO
3 visar också att kombinationen sånt där i samma tidningsmaterial är mer fre-
kvent än sådant där och att förbindelsen sade sig är helt allenarådande.

De typord som ingår i undersökningen — dvs. ord som etablerat en kortform
också i skrift — kännetecknas generellt av att de är frekventa i svenska språket.
Drygt en tredjedel av de undersökta orden (på lemmanivå) hör enligt Allén
1972 hemma bland de 500 vanligaste orden i svenskan. Nästan genomgående
kan orden också beskrivas som naturliga i ledigt talspråk. Det förefaller alltså
som om hög frekvens i tal är ett gemensamt drag hos de ord som idag kan upp-
träda med reducerad form i skrift. Det är bl.a. detta som skiljer lagen från dagen
och förklarar varför vi inte har en kortform lan. Men beträffande kortformernas

bruklighet råder inget linjärt samband med ordens frekvens — bland de ord
som kan räknas till de 100 vanligaste svenska orden (här i tidningstext) hör vid
sidan av ha, bli och sedan också någon, något och redan.

Huvuddelen av de undersökta orden är vanliga i tal men när det gäller före-
komsten i skrift innehåller ordsamlingen både ord som har hög och ord som har
låg frekvens. Substantivet förkläde, adverbet bittida och verben breda, späda,
tråda samt träda (i betydelsen 'föra, draga') har det gemensamt att deras fre-
kvens i tidningsspråk 1965 inte placerar dem bland svenskans 10 000 vanligas-
te ord. Till sitt innehåll är de utpräglat talspråkliga (verbet tråda lämnas tills
vidare utanför diskussionen) och det finns relativt sällan anledning att använda
dem i skrift. Man kan tänka sig att ordens långa form hållit sig kvar i skrift järn-
förelsevis länge som en följd just av den låga skriftspråksfrekvensen.
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Om ord som i huvudsak förekommer i talat språk faller ur bruk får man räkna
med att den reducerade formen försvinner helt och att det därefter är i sin långa
form och i särskilda kontexter som ordet möter. Ett sådant exempel är verbet
skräda. I Dalins ordbok anges en sammandragen form, skrä, utan stilmarke-
ring, och man får anta dels att den korta varianten var utbredd i tal och dels att
den syssla som verbet betecknar ('rensa, skära') var välbekant. När en nu-
svensk idag möter ordet är det i talesättet hon skräder inte orden och den långa
formen blir därmed den enda som fortlever. Eventuellt kan formvariationen av

verbet tråda förklaras på samma sätt — så länge verbet var frekvent var trå
den naturliga talspråksformen men när ordet föll ur bruk har verbet endast be-
varats i uttrycket tråda dansen.

7.4.6 Stilistiska faktorer

De reducerade ordformerna är ett från början tal språkligt fenomen som så små-
ningom tränger in i skriftspråk. Den talspråkliga karaktären återspeglas i for-
mernas distribution under hela perioden. Man kan allmänt säga att reduktioner-
na tidigast uppträder i texter som utmärks av en talspråksnära stil, som Colum-
bus Mål-roo eller Roo-mål. Den talspråkliga prägeln ger sig också till känna
vid en jämförelse mellan formfördelningen i återgivet tal och i relation. I en del
texter är diskurstyperna svåra att urskilja — hos Brahe, Gyllenhielm och Stål-
hammar exv., och i andra texter är kategorierna möjliga att urskilja men en järn-
förelse visar att formfördelningen är ungefär likartad — som i Hiärnes Strato-
nice, Runius prosastycken och några av romanerna i Bonniersnärsamplet (se
nedan).

Man kan tänka sig två olika bevekelsegrunder för att repliker är mer talspråk-
ligt utformade än relationen i en text; antingen kan formvalet vara omedvetet
hos författaren och den talspråkliga karaktären kan då ses som ett resultat av att
författaren "hört" hur repliken lät i tal och formulerat sig därefter. Eller också
kan formvalet ses som en medveten strävan hos författaren att markera diskurs-

typen tal med hjälp av talspråkliga former. Skillnaden är på ett sätt teoretisk
men jag tror ändå att vissa författare tenderar att arbeta på det ena eller andra
sättet. Det förstnämnda fallet skulle representeras av en tidig skribent som
Hom. Eventuellt kan man också tolka varianten Bröer hos Swart som en form
vilken återgår på en autentisk replik: Bröer (-sade han-) läder vss dragé rätt
snart häen (s. 20). I Horns levnadsbeskrivning är flera repliker av sådan karak-
tär att de förefaller som tagna ur verkligheten och kortformer som brör och stan
förekommer endast i återgivet tal. Hos övriga författare verksamma under äldre
nysvensk tid kan ingen tydlig skillnad noteras. Columbus prosa karakteriseras
generellt av en mängd kortformer men de är i princip lika vanliga i dialog och
relation.

Dalin gör en klar skillnad mellan dialog och relation och hans teknik kan tol-
kas som ett medvetet stilistiskt grepp att ge talspråklig autenticitet åt replikerna
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och därmed också skilja dem från relationen. I Then Swänska Argus kan också
olika stilnivåer i dialogen urskiljas (se avsn. 5.4 ovan). Även Strindberg gör i
Röda rummet en tydlig åtskillnad mellan diskurstyperna — dan, dar, stan, sån,
sånt, sen m.fl. förekommer i huvudsak i dialog.

Generellt är skillnaderna större mellan dialog och relation i Argus och i Röda
rummet än i Bonniersnärsamplet i allmänhet. I Claessons roman Om vänskap
funnes har jag inte ens grafiskt kunnat skilja de två diskurstyperna åt och jag
tror inte heller att distinktionen mellan tal och relation är särskilt viktig i roma-
nen. De författare i närsamplet som med hjälp av kort- och långformer gör den
tydligaste skillnaden mellan dialog och relation är Östergren, Westberg och
Brunner. Mest konsekvent är Östergren i sin användning av kortformer i dia-
log.

Det är tydligt att vissa kortformer kommit att uppfattas som ett slags litterära
talspråksformer — i huvudsak är det nån, nåt, sån, sånt, såna och sen. Hos de
författare i närsamplet som här har växling är i allmänhet kortformerna överre-
presenterade i tal. På en lägre nivå av dialogstil finner man de sammandragna
supinumformerna dratt, tatt och blitt. För att alls finna belägg på dessa får man

gå till Bonniers storsampel och det är värt att notera att formerna inte används
av någon författare född efter 1939 (beläggen är hämtade från Amér f. 1909,
Delblanc f. 1931, Gullberg f. 1939, Höijer f. 1907 och Lyttkens f. 1897).

Allmänt över perioden kan man avläsa en utveckling eller förändring av dia-
logstilen; i viss mån kan man säga att en litterär konvention är fastlagd i Argus
vilken sedan följs av t.ex. en 1800-talsförfattare som Emilie Flygare-Carlén (se
kap. 2 ovan) och också kan spåras i Röda rummet. Men under 1900-talet före-
faller skillnaden mellan diskurstyperna mindre tydlig och gränserna mer flytan-
de. Det är givet att ett berättartekniskt grepp som formdifferentiering mellan
dialog och relation är mer eller mindre modernt under vissa tider. Det intryck
man får är att det inte är särskilt modernt idag — den tydliga skillnad som Lytt-
kens upprätthåller i sin roman mellan relation och vissa personers återgivna re-

pliker framstår som något gammalmodig.
Självfallet skulle en analys av andra språkdrag än dem jag studerat kunna

visa på tydligare skillnader mellan dialog och relation också i modern skönlit-
teratur.

Innan jag avslutar detta avsnitt vill jag från mitt begränsade nutidsmaterial,
korpusen Roman 80/81, göra några utblickar mot andra genrer vid ungefär
samma tid. Dem jag tagit fasta på är bibeltext, kanslistil och språket i dagspres-
sen.

Wollin (1991) diskuterar i en artikel den språknorm som ger sig till känna i
olika bibelutgåvor och som en illustration jämför han ett och samma bibelställe
(Matt. 7:1-6) i fyra utgåvor: Nya testamentet 1526, Gustav Vasas bibel 1541,
Kyrkobibeln 1917 och Nya testamentet 1981. Den i detta sammanhang intres-
santa jämförelsen är den mellan de två senaste bibelutgåvorna. I textstället
1917 förekommer formerna bliva (pl.), eder, broders, bliver, broder, taga (inf.)
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och har. Av de verbformer som förekommer är det alltså endast presens singu-
laris har som skrivs med kortform. En jämförelse med den nya utgåvan 1981
visar att verbformerna förkortats till blir och ta. Pronomenformen eder är ersatt

med er men varianterna broder och broders kvarstår. Att de senare långformer-
na behålls beror troligen på att ordet uppträder i sin överförda icke-köttsliga be-
tydelse.

För att få en uppfattning om språknormen för kanslistil har jag vänt mig till
två handböcker som ska ge vägledning vid författandet av bl.a. lag- och dom-
stolstext (Språket i lagar och andra författningar, 1967 resp. Språket i domar
och beslut, 1985). Det som tas upp i båda och är relevant här är långa och korta
verbformer. I den tidigare handboken rekommenderas ha, har, bli, blir, dvs. ge-

nomgående kortformer medan man för verben draga, taga och i viss mån giva
gör en åtskillnad mellan infinitiv och presens. I infinitiv bör de långa formerna
draga och taga användas men i presens rekommenderas drar, tar och ger. För
bruket av giva i infinitiv noteras att det är vacklande; den korta formen förordas
men man menar samtidigt att långformen inte kan betraktas som ålderdomlig.
Också vid användningen av passivformer kan en skillnad mellan verben note-
ras; påbjudna former är dragés, tages men ges. Som supinumform av giva fö-
redrar man dock givit. I sammansättningar med draga och taga rekommende-
ras långform också i presens: indrager, åtager. Den nästan 20 år senare hand-
bok som behandlar domstolsspråk intar en något förändrad hållning till långa
verbformer. Man menar att också långformerna draga och taga ska undvikas,
även i passivum och sammansättningar. I stället bör den som finner en form
som utta stötande välja särskrivning eller en annan formulering.

Vad denna lilla jämförelse tyder på är att verbformer som är frekventa och
stilistiskt omarkerade i skönlitteratur i princip också är det i nutida bibelspråk
och kanslispråk. När det gäller just verb tycks alltså skillnaden mellan genrerna
vara i långa stycken utjämnad. Fortfarande kan man naturligtvis tänka sig att
former som sa och gett inte har slagit igenom fullt ut i formell sakprosa och
dessutom är skillnaden säkert betydande i fråga om pronomen (förutom er) och
adverb. Till saken hör också att min jämförelse avsett normen i kanslispråk och
inte det verkliga bruket.

Dagstidningstext (här representerad av NFO) är en mindre formell eller hög-
språklig och också mindre entydig genre än kanslispråk och bibelstil. Ändå kan
man vänta sig att jämförelsen med romanmaterialet ska peka i riktning mot fler
förkortade former i de skönlitterära texterna. Generellt sett stämmer också en

sådan hypotes, de flesta kortformer är mer frekventa i romanmaterialet. För ett
fåtal ord överensstämmer fördelningen i de två korpusarna (skillnaden är min-
dre än 10 procentenheter): dagen, moder, fader, broder, eder, tusende, redan
och neder. De kortformer som har en markant större andel i Roman 80/81 är
stan, sån med böjningsformer, sa samt de lågfrekventa bre och spä. Mellan de
två korpusarna ligger 15 år och det är möjligen en faktor som haft betydelse för
fördelningen. Den skillnad i synen på långa verbformer som framgick av de två
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handböckerna i kanslisvenska kan tyda på att skriftspråksnormen verkligen ge-

nomgått en förändring under perioden 1965-1980. Verbformen sa kan t.ex.
tänkas ha ökat sin andel också i icke-litterär prosa.

Alla långformer är inte mer frekventa i tidningsmaterialet och man kan be-
skriva skillnaden mellan de två textmaterialen så att det framför allt är stilska-

lans ytterlighetsord som är överrepresenterade i Roman 80/81. Både talspråk-
liga former å ena sidan och ålderdomliga eller högspråkliga former å andra si-
dan är alltså vanligare i skönlitteraturen. Det här betyder att långformerna
edert, eders, bliva, hava, giva, taga och draga förekommer oftare i romanerna
än i tidningstexterna. Den årgång svenska romaner jag undersökt framstår kan-
ske inte som helt representativ för modem svensk skönlitteratur, med historiska
romaner av Delblanc, Fogelström och framför allt Sara Lidman. Men jag tror
att genren skönlitteratur också dem förutan jämfört med exv. dagstidningstext
eller fackprosa kännetecknas av en större formvariation, vilket ger sig till kän-
na både genom en högre andel talspråkliga former och genom en högre andel
ålderdomliga (eller dialektala) former. Med andra ord är det bruket av de stilis-
tiskt markerade varianterna som skiljer skönlitteratur från sakprosa.

7.4.7 Sammanvägning av de granskade faktorerna
Vad som satt sin prägel på kortformernas väg in i det skrivna språket är framför
allt deras två egenskaper att dels vara korta och dels bära associationer till det
talade språk där de en gång uppstod. Kortheten (liksom de drabbade ordens fo-
nologiska struktur och tendens att stå obetonade i satsen) har nog betytt mest
för att formerna en gång skulle bildas i tal — de är från början produkter av ett
slags ekonomiprincip (se inledningskapitlet, ovan). Troligtvis spelar den intjä-
nade stavelsen mycket mindre roll som förklaring till att så många av varian-
terna sedan gjort entré och karriär också i skrift. Där menar jag att deras egen-

skap att vara talspråkliga i stället har varit avgörande. Den slutsatsen är naturlig
både om man tänker på vilka ord som tidigast och snabbast etablerade sig i skri-
vet språk, och om man studerar i vilka kontexter och för vilka syften författare
först introducerat kortformer i sina texter.

De ord och ordformer som lättast fått fäste med den korta varianten i skrift

är i stor utsträckning sådana som haft en starkare ställning i ledigt talspråk än i
det samtida skriftspråket; de har med all sannolikhet haft högre frekvens och de
har innehållsligt rört sådant som man oftare talat än läst och skrivit om, eller de
har ingått i konstruktioner och fraser som mer hört hemma i tal än skrift. Man
bör då kunna räkna med att i första hand ovana skribenter tagit talspråksvarian-
terna med sig in i skriften helt enkelt därför att de vid dessa ord har saknat eller
haft en alltför svag skriftspråksmodell.

Hos boklärda och mer drivna skribenter har bruket av kortformer förstås på
ett helt annat sätt varit medvetet, så de har i stället valt att utnyttja den korta
variantens talspråklighet för att nå stilistiska effekter. Min undersökning har gi-
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vit åtskilliga exempel på hur författare tagit hjälp av de korta formerna för att i
både dialog och personteckning karakterisera vanligt folk.

Om det således är de reducerade varianternas talspråklighet som först fört
dem in i skriftspråket, kan deras egenskap att vara korta ändå ha bidragit till att
så småningom ge dem frekvens och status av skriftspråkets normalformer. I
bunden vers och (på senare tid) i rubrikspråk och liknande har kortformen inte
så sällan tillgripits för att metern eller spaltbredden krävt det. Sådana gånger tar
skribenten inte alltid hänsyn till formernas stilvärde men kommer därmed ock-
så att medverka till att den ursprungliga stilladdningen efterhand avklingar. I
sammanhang som dessa har läsarnas ögon snart vant sig vid de påfallande
skrivningarna, och kan en aktad poet i högstämd vers skriva drar och sen tycker
säkert många att det kan duga i deras egen normalprosa också. Naturligtvis är
det svårt att närmare avgöra vad det här kan ha betytt för kortformers förlust av

talspråklig markering. I det långa perspektivet är säkerligen en viktigare orsak
att så många nya skriftspråksgenrer med förändrade stilideal kommit att ut-
vecklas under den nysvenska perioden (se vidare avsnitt 7.6).

7.5 Den normativa bakgrundens betydelse för variatio-
nen; bruklighetsuppgifter i ordböcker och annan norme-
rande litteratur

Det inflytande som normativ litteratur i form av grammatikor och ordböcker
har utövat på det faktiska språkbruket är svårt att fånga. När jag här jämför de
stil- och bruklighetsuppgifter i normativa källor med den faktiska variationen
som framträtt vid textanalyserna är det inte så mycket för att komma åt det in-
flytande som språknormerare haft på språkbruket som för att mäta den språkli-
ga lyhördhet som ordboks- och grammatikförfattare visat.

Av de handböcker som kom ut under äldre nysvensk tid är det förutom Co-
lumbus 1678 endast Wallenius 1682 som explicit ger riktlinjer för bruket av
kortformer i skrift — varianter som har, taar och beer bör undvikas i skrift,
trots att de är vanliga i tal. Man kan nog se varningen som ett tecken på att dessa
former inte var alltför sällsynta i skrift under slutet av 1600-talet. Alla tre vari-
anterna hör ju också till de tidigare i mitt textmaterial. Columbus företräder en
helt annan ståndpunkt eftersom han förespråkar kortformer mer generellt, även
t.ex. san. Columbus följer sina egna rekommendationer men är på den punkten
unik bland periodens textförfattare.

Fler specifika uppgifter om kortformernas bruklighet i skrift får man av

grammatikförfattare verksamma under 1700-talets senare hälft. De rekommen-
dationer som ges är inte alltid samstämmiga — Ihre (1751) anser inte att for-
merna nånsin och ger bör förekomma i skrift medan Hof (1753) är beredd att
godta båda.
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De varianter som man under den här tiden varnar för är: nånsin och ger (Ihre
1751) samt tar och drar (af Botin 1792). Samma slutsats som för Wallenius
ovan kan man nog dra också här — varianterna började nu bli ganska vanliga i
skrift.

Hofs språkliga rekommendationer har behandlats rätt ingående i avsn. 5.1
ovan. Han menar att varianterna har, blir, ger, nånsin har stöd av "rätt tal" och
därför kan tillåtas i skrift. Som tidigare framhållits kan Dalins formval sägas
ligga i linje med de direktiv Hof ger. Formerna har, blir och nånsin är hos Dalin
stilistiskt neutrala och i majoritet medan ger är ungefär lika vanligt som giver.

Man kan lägga märke till att kortformerna mor, far och bror inte nämns i
handböckerna trots att de antagligen var ganska utbredda i skrift redan under
äldre nysvensk tid. Det ligger nära till hands att tolka detta så att varianterna
vid det här laget var någorlunda okontroversiella som skriftspråksformer.

För den nyare tiden begränsar jag mig här till ordboksuppgifter som är nå-
gorlunda samtida med de två materialen — dvs. Dalins ordbok (1850-53) för
jämförelsen med Röda rummet och Bonniers svenska ordbok, Svensk ordbok,
SAOL 11 (alla tre 1986) för jämförelsen med romanmaterialet 80/81; även
uppgifter i SAOB som är senare än 1970 har beaktats.

I många fall överensstämmer handboksuppgifter och variationen i mina tex-
ter väl. I det följande pekar jag endast på punkter där jag funnit skillnader mel-
lan undersökningens resultat och handboksuppgifterna. De texter jag har be-
handlat är ju uteslutande skönlitterära medan uppgifter i ordböcker och ordlis-
tor avser svenskt skriftspråk i stort. Detta medför att jämförelsen inte får drivas
alltför långt.

Diskrepansen mellan handboksuppgifter och variationen i texterna kan vara
av tre olika slag; för det första anges ibland att ord har en vardaglig stilkaraktär
när de i mina texter förefaller stilneutrala, för det andra saknas i somliga fall
stilmarkering för ordformer som i mina texter ger intryck av att vara vardagliga
och för det tredje kan stilmarkering saknas för ordformer som förefaller att vara

ålderdomliga eller åtminstone mycket högspråkliga. Man kunde teoretiskt tän-
ka sig en möjlighet till, som dock saknas här: att en form som i ordböckerna
markeras som ålderdomlig eller högtidlig i texterna skulle ge intryck av att vara
stilneutral.

Mellan Dalins ordbok och Röda rummet ligger 30 år, men det är ändå ganska
egendomligt att inte förkortningarna dan, stan och huvet redovisas i ordboken
eftersom Strindberg också i jämförelse med romanförfattarna 80/81 gör flitigt
bruk av alla tre varianterna.

I SAOL 11, Svensk ordbok och SAOB (tryckt 1986) markeras formen stan
som vardaglig. Men den variation man möter i Bonnierstexterna tyder på att
den korta formen åtminstone inte i skönlitteratur uppfattas som särskilt vardag-
lig — i storsamplet är kortformens andel närapå 70 %. Samtidigt kan noteras
att man både i SAOB och Svensk ordbok urskiljer en viss semantisk skillnad
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mellan lång- och kortformen som överensstämmer med den som kommenterats
i avsn. 7.4.4 ovan.

Formen bitti av det sparsamt förekommande adverbet bittida beskrivs i
SAOL 11 och Bonniers svenska ordbok som en vardaglig variant. Det förefal-
ler vara en något överdriven bedömning. Kortformen är den vanligaste formen
i Roman 80/81 och torde för de flesta upplevas som stilneutral också i skrift.

I SAOL 11 anmärks om den korta verbformen: sa "äv. [värd.] skrivet". Vis-
serligen omgärdas "vard." av hakparenteser men med tanke på hur pass domi-
nerande kortformen är i de här behandlade texterna (andelen är 85 % i Bonniers
storsampel) är det tveksamt om sa kan uppfattas som en vardaglig form. Prete-
ritumformen la för lade är mindre frekvent än sa men den har en starkare ställ-

ning än vad som kan utläsas ur SAOL 11 och Svensk ordbok: i den förstnämnda
redovisas la endast som en vardaglig uttalsform och i den andra omnämns inte
kortformen alls. I de skönlitterära texterna från 80/81 är dess andel knappt 40
%, så även om varianten uppfattas som vardaglig gör frekvensen i skrift att den
åtminstone förtjänar ett omnämnande.

I likhet med formen bitti markeras verbformen bre som vardaglig i SAOL 11
och Bonniers svenska ordbok. Beläggen i Roman 80/81 är få men de korta
överväger. Den korta verbformen spä uppfattas i SAOB som "vard. 1. bygde-
målsfärgat" och det svär möjligen mot de få belägg av verbet som man möter i
romanmaterialet eftersom de alla är korta.

Formerna nånsin, nånstans och nånting betecknas i Svensk ordbok inte som

vardagliga till skillnad från simplexformerna. Det kan vara riktigt att de är min-
dre stilmarkerade än nån, nåt men av brukligheten i romanmaterialet att döma
får de nog fortfarande betraktas som vardagliga. Nånting är visserligen något
mer frekvent än någonting i texterna men för någonstans och någonsin har
långformerna övervikt.

Överlag är ordböckerna rätt återhållsamma med stilmarkeringar för ålder-
domliga former. Moder, fader och broder står som uppslagsord i SAOL 11,
Bonniers svenska ordbok och Svensk ordbok med kortformen som alternativ

utan stilmarkering. I de två ordböckerna redogörs dock i viss mån för de olika
betydelser som formerna kan ha (mest utförligt i den senare) men en person
med annat modersmål än svenska skulle få svårt att med ordböckernas hjälp
förstå att långformema till sin karaktär är ålderdomliga.

Pronomenet eder står som uppslagsform i SAOL 11 med er som alternativ-
form. Som objektsform under uppslagsordet du framhävs dock er (med lång-
formen som alternativ).

De långa verbformerna bliva och bliver får betraktas som ålderdomliga och
begränsade till vissa kontexter. De är heller inte uppslagsformer i någon ordbok
men anges däremot som alternativ utan stilanmärkning i SAOL 11 och Svensk
ordbok. Hjälpverbet hava behandlas inte på samma sätt utan formerna hava
och haver markeras som ålderdomliga i SAOL 11.1 Svensk ordbok är det
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märkligt nog bara den långa singularformen som får särskild stilmarkering.
Också för verben giva, taga och draga släpar ordboksuppgifterna efter i för-

hållande till den formfördelning som framträder i Bonnierstexterna. ISAOL 11
och Bonniers svenska ordbok är giva och taga uppslagsformer, men de korta
varianterna uppges vara mest brukliga. I Svensk ordbok är ge och ta uppslags-
former med långformerna som omärkta alternativ. Verbet draga behandlas inte
på samma sätt som giva och taga. Varianterna draga och dra framstår som sti-
listiskt likvärdiga i de tre ordböckerna, med draga som uppslagsform dock.
Skillnaden får i någon mån stöd av mina resultat: för de två första verben är i
Bonnierstexterna långformens andel ca 3 % medan andelen för draga är knappt
10 %. När det gäller simplexformerna skulle jag inte tro att andelen långformer
är särskilt mycket högre i andra skriftspråksgenrer, och att exv. varianterna
draga och dra, eller ännu mer giva och ge, framställs som stilistiskt likvärdiga
får sägas vara missvisande.

Verbet bedja behandlas i SAOL 11 ungefär som giva och taga med den
skillnaden att ber står som första singularform. I både Svensk ordbok och Bon-
niers svenska ordbok är be uppslagsform och i båda kan en viss stilskillnad
mellan formerna utläsas. Andelen långformer i Bonnierstexterna är ca 40 %. I
samband med bedja kan man notera att Svensk ordbok för upp supinumformen
bedit som alternativ till bett utan stilmarkering trots att det torde vara en mycket
ålderdomlig form för de flesta svenskar.

Ordböckernas bruklighetsuppgifter beträffande lång- och kortform känne-
tecknas som synes ibland av en viss eftersläpning. Någon gång beror det antag-
ligen på att mitt jämförelsematerial är skönlitteratur men i andra fall kan nog
variationen i Bonnierstexterna ses som representativ också för andra genrer.
När det gäller förekomsten av vissa ålderdomliga former kan frekvensen t.o.m.
tänkas vara högre i skönlitteratur än i exv. sakprosa. Just stilmärkningen av sna-
rast ålderdomliga eller högtidliga former framstår som lite snål i handböckerna.
Det går inte att läsa sig till att moder, fader, broder, eder, bliva och bliver är
sällsynta former i modern prosa.

7.6 Språkförändring belyst av variationen mellan lång-
former och kortformer

Kortformernas väg in i skriftspråket kan beskrivas med hjälp av tre stadier. Det
första karakteriseras av att långformen är mest frekvent och ännu saknar stilis-
tisk markering medan de korta formerna förekommer sporadiskt och i första
hand i talspråkliga kontexter. I det andra stadiet närmar sig de två varianterna
varandra frekvensmässigt och kan båda betraktas som relativt omarkerade i sti-
listiskt avseende. Till sist inträder det förhållandet att kortformen har ökat i an-

tal och blivit användbar i alla kontexter under det att långformen förlorat i fre-
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kvens och i samband med det fått en arkaiserande eller högspråklig stilprägel.
Modellen framställs schematiskt i tabell 7.1.

Tabell 7.1. Modell över lång- och kortformers stilistiska markering under tre
stadier

Högspråklig,
ålderdomlig,
ev. dialektal

prägel

Stilistisk

markering
saknas

Lågspråklig,
talspråklig
prägel

I mitt material kan man hitta exempel på ord som i modernt skriftspråk befinner
sig i vart och ett av de tre stadierna. Någon och sådan kan ses som represen-
tanter för ord på den första nivån, givit som exempel från den andra och hava
som prov på ett ord som tillhör det tredje stadiet. Modellen är förstås förenklad
och stämmer inte in på alla ord i undersökningen och de som passar in visar
mellan sig stora skillnader i hur pass snabbt de passerar genom faserna. I som-

liga fall tycks också processen avstanna och den korta formen försvinna ur

skriftspråket eller till synes permanentas i ett tillstånd av jämlik samexistens
med den långa formen. Båda företeelserna har berörts ovan; som exempel på
kortformer som försvinner kan nämnas ha för hade och som exempel på den
fredliga samexistensen olika resultat av betydelsesplittring som vid bror och
broder, rå och råda. I fallet pläga kunde man t.o.m. hävda att ingendera vari-
anten idag saknar stilistisk markering — långformen pläga ligger i översta fäl-
tet i figuren medan kortformen plä har hamnat i den nedersta. Sin fullbordan
når språkförändringen först i ett fjärde stadium utanför figuren. Det är när den
långa formen blivit så föråldrad att dess stilistiska konnotationer gått förlorade
och den närmast uppfattas som felaktig. Den äldre formen låter för hjälpverbet
lär kan uppfattas på detta sätt.

Innan de reducerade formerna överhuvudtaget når skrift, dvs. innan de tar sig
till det första stadiet i modellen, får man tänka sig att det finns en hierarki i tal

Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3
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som en språkförändring måste arbeta sig upp igenom innan den kan ta klivet in
i skrift. Den stilnivå som en talspråklig förändring måste ha nått innan den tas
upp i skrift varierar säkert mellan olika epoker. I avsnittet om Argus andra upp-

laga (5.5) illustreras en språklig klimatförändring mellan 1700-talets början
och mitt som karakteriseras av ett ökat motstånd mot "lägre" talspråkliga till-
skott i skriftspråk.

Att vägen till skrift bör gå via en högsta stilnivå i tal är en av grundstenarna
i Hofs förhållningssätt — han menar att "Skriften bör ställas efter ett rätt tal"
(1753 § 178). Hans inställning kan nog betraktas som allmängiltig för den nor-
mativa litteraturen, åtminstone under 1700-talet. Bakom den uppfattningen
skymtar inte bara ett socialt utan också ett regionalt motiv. De former som fö-
rekom i offentligt tal var relativt lika över hela landet medan de former som
räknades som lågspråk kunde variera starkt mellan olika delar — vilket ur nor-
mativ aspekt talar för de förstnämnda.

En annan mekanism som kan föra talspråksdrag in i skrift har att göra med
en framväxande genredifferentiering. Nya genrer etableras och ska gestaltas
med hjälp av svenskt skriftspråk. Flera av dessa, som dramatik och stavelseräk-
nande vers under 1600-talet och en mer realistisk skönlitterär genre (inom vil-
ken Dalin får ses som föregångare) på 1800-talet, är nya tillämpningar av den
skrivna svenskan där kortformer tagits i bruk i högre utsträckning än i redan
etablerade texttyper. Spridningen av dessa nya genrer bör ha medfört en ökad
förtrogenhet med de talspråkliga formernas skriftbild överhuvudtaget vilket
underlättat deras genomslag också utanför de nya genrerna. Kanske förekom-
sten i vers har spelat en särskilt viktig roll eftersom det här inte var fråga om att
efterlikna talspråk (jfr avsn. 7.4.7). På detta sätt kunde former som inte gärna
förekom i talspråkets högsta stilnivåer finna en genväg till skriften.

Skillnaden mellan de beskrivna förloppen är inte alltid så klar som den fram-
ställts här och man får förstås tänka sig att de författare som gått i spetsen för
en ny genre i första hand valt talspråkliga former som hört hemma i en högre
talstil.

Den språkförändring jag har undersökt — hur vissa ursprungligen långa ord-
former i skrift ersätts av reducerade former — ger intryck av att vara en lång-
dragen process. De första skriftliga beläggen på kortformer möter redan i me-
deltida källor. I Söderwalls ordbok anges att pronomenformen naan är belagd
år 1511, och det är värt att notera eftersom formen 470 år senare inte kan upp-
fattas som en neutral skriftform, dvs. ordet befinner sig fortfarande i det första
stadiet i min modell. Det är möjligt att intrycket av ett snabbare förlopp för
andra språkförändringar i huvudsak är en chimär, grundad på handböckers för-
enklade och schematiserade beskrivning. Men det är också fullt tänkbart att
övergången från långa till korta ordformer är en språkförändring som av olika
skäl gått sina egna vägar — och gjort det i sin egen takt.

Problemet med den utdragna tiden rymmer åtminstone två delproblem. För
det första: varför kommer inte vissa former vidare från första stadiet i model-
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len, och för det andra: varför försvinner inte ålderdomliga former utan fortsät-
ter, om än mera tillfälligt, att dyka upp i skrift och för den delen också i tal? I
båda fallen kan karaktären av en skriftspråksförändring ses som bidragande or-
sak.

När det gäller den första frågan menar jag att vissa former ganska tidigt kom-
mit att spela rollen av litterära talspråksmarkörer. Med tidigt menar jag att den
stilprägel de har i dagens skönlitteratur i stort sett förelåg redan i Argus. Ord-
former av det här slaget — nån, nåt, sån, sånt, såna och eventuellt dan, dar,
stan samt sen — kännetecknas av att vara frekventa (annars skulle de fungera
dåligt som markörer) och man kan anta att just deras funktion som vedertagna
talspråksmarkörer ganska effektivt har satt stopp för deras möjlighet att bli neu-
trala skriftspråksformer. Jag går här inte närmare in på skälen till att formerna
ursprungligen fick en litterär talspråksprägel — en del av förklaringen ligger
nog i att de vid någon viktig tidpunkt för den här typen av skönlitterär standar-
disering endast hörde hemma i ett lägre talspråk. Det i sin tur kan ha haft ord-
specifika orsaker, som att nåt hade stark konkurrens av andra uttalsformer och
dan, dar, stan utgick från paradigm där grundformerna i skrift behöll g respek-
tive d.

Frågan om de långa formerna som inte försvinner tror jag delvis kan ses i
samma ljus. Vissa varianter, eder, haver, bliver, tager osv., har också de fått en
stilistisk särprägel som gör att de fortsätter att utnyttjas i skrift. De kan signa-
lera ålderdomligt språk överhuvudtaget, de kan skänka en biblisk klang åt en
text och de kan användas skämtsamt. Inte heller i tal är dessa långformer helt
försvunna utan kan i vissa situationer brukas med ungefär samma funktioner
som i skrift. Kanske skulle det också gå att finna en rytmisk faktor bakom deras
förekomst i tal1.

Om man ställer växlingen mellan långa och korta ordformer mot andra
språkförändringar under nysvensk tid upptäcker man egenskaper hos den förra
som kan förklara dess långsamma tempo. För det första syns växlingen i skrift
— vilket skiljer den från en fonologisk förändring som öppningen av långt ö
framför r. När en förändring försiggår enbart i tal får den stilistiska spänningen
mellan tal och skrift ingen inverkan och skriftens mycket trögare medium kan
inte bromsa upp förloppet. För det andra speglar den skriftspråkliga variationen
mellan långa och korta former i vissa fall en levande variation också i tal. Det
kan tänkas att formväxlingen i skrift, som ju utgår från talspråk, i sin tur har
återverkat på tal och hjälpt till att konservera variationen. Även om vi i var-

dagstal alltid säger dar, förklä, sån, sen och gett har vi möjlighet att välja de
längre formerna för speciella syften, vid uppläsning, i särskilt allvarliga eller

1 I Adelövs socken i Småland finns ett talesätt som illustrerar användbarheten i tal: "en tager väs-
kan och två leder mig" — myntat av en berusad sockenbo som deltog i bondetåget 1914 och då gav
denna befallning till de tillkallade poliserna. Verbformen tager gör yttrandet rytmiskt och skänker
det förutom en skämtsam och ordspråksliknande klang också en ton av myndighetsspråk.
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offentliga sammanhang osv. Detta skiljer de reducerade ordformerna från
andra typer av uttalslättnader som lessen för ledsen och lite för adverbiellt litet,
där uttalet knappast på samma vis är kontextberoende. Man kan också jämföra
med den mer skriftegna språkförändring som bestod i att de starka verbens än-
delse i supinum och neutrum av perfekt particip skildes åt; huset har brunnit
skulle skrivas på annat sätt än huset är brunnet (se exv. Wessén 1969:246). Till
skillnad från växlingen mellan långa och korta ordformer hade distinktionen
mellan supinum och perfekt particip inte något utbrett stöd i tal och den får nog
därför anses som relativt oanvändbar som talspråksmarkering i skrift. Något
som skulle kunna vara en skenbar parallell till variationen mellan lång- och
kortform är (åtminstone regionalt) uttalet av första konjugationens svaga verb
i preteritum; en och samma talare kan växla mellan han hoppa och han hoppa-
de beroende på situation. Anledningen till att denna variation inte är så utbredd
i skriftspråk är rimligtvis sammanfallet med verbets andra böjningsformer —

som i skrift kan bli besvärande.

Den växling mellan långa och korta ordformer som utgjort ämnet för min av-

handling har alltså den egenskapen att inte vara begränsad till vare sig tal eller
skrift. Nyare sociolingvistisk forskning har påvisat den stora variation på olika
nivåer som finns i tal. Genom min punktundersökning har jag velat peka på att
det också i skriftspråk finns utrymme för både individuella formval och en av

långsam förändring färgad systematisk formväxling. Det tycks också som om
den möjlighet till variation de långa och korta ordformerna erbjuder fortfarande
fyller en funktion i svenskan. Därmed är det inte heller troligt att vi under över-
skådlig tid får uppleva "den korta svenskan" fullt genomförd i vårt skriftspråk.



Summary

In this dissertation I will describe a change in written Swedish. In spoken
Swedish abbreviated word forms such as mor for moder (mother) and ha for
hava (have) have been in use at least since the 14th century, and the abbreviated
forms occur sporadically in texts from this period. The reason for the reduc-
tions can be assumed to lie in facilitating pronunciation and they appear to have
principally affected words which stand in unstressed positions in a sentence.
Gradually the short forms began to appear in written Swedish, but their con-

quest of the written language was a relatively slow one. My purpose is to follow
and describe this change in the written language.

In Chapter 3 an account is given of the criteria I have used in my choice of
words—a complete syllable must be dropped from the ending of the word and
the syllable must contain one of the consonants d, g or v + a vowel. In order to
exclude more transient or less widespread abbreviations, I have introduced the
criterion that the short form must be mentioned in either of the dictionaries Da-

lins Ordbok öfver Svenska Språket (1850-53) or Svenska Akademiens Ordlista
(10th edition, 1973). Despite these restrictions, the words used in the disserta-
tion form a relatively large collection spread over a number of parts of speech
(see table 3.1).

In my choice of texts to analyze I have tried to keep to informal written Ian-
guage, primarily fiction. The study spans a long period of time and in order to
facilitate an overview of such an extensive material I have used computer
adapted texts. The oldest part of the study concerns texts dating from the Early
Modern Swedish period (1526-1732). Here, I have analyzed nine texts ranging
from Peder Swart: Konung Gustav I:s krönika (1560) to Johan Runius: Prosa-
stycken på Swenska (1710) (see section 3.2).

The following period is represented by a single author: Olof Dalin with his
periodical "Then Swänska Argus" (1732-34). The periodical was republished
in a second edition in 1754, revised by Dalin himself, and this edition is also
included in the study.

The third and final period I deal with spans from 1879-1981 and this period
is described by means of two descents: the first into the production of August
Strindberg and the second into material taken from Swedish novels published
in 1980-81. In both cases one or several works have been singled out for closer
scrutiny against a background of other works more briefly considered. Among
Strindbergs works I have chosen his debut novel Röda Rummet (1879) for
closer scrutiny and among the modern novels, ten titles have been singled out
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(see section 3.2) whilst another twenty are to be regarded as background. The
background material is listed in appendix 1 and 2.

The analyses are based on a frequency calculation; I have counted the pro-

portion of long and short forms for each model word in each text. Thereafter,
the individual texts have been categorized as long-form texts, mixed texts or
short-form texts. In the continued analysis attention has principally been fo-
cused on the mixed texts. I regard the individual occurrences of long and short
forms in the texts as the result of a choice the author has made and as far as is

possible I try to ascertain the underlying factors which could have played a part
in this choice. In this regard, extrinsic linguistic factors such as genre and epoch
are taken into account as well as intrinsic linguistic factors such as stress, mean-

ing and syntax.
Chapter 4 focuses on the variation in the Early Modern Swedish texts. A sur-

vey of contemporary Swedish grammarians shows that abbreviated word forms
in written language had few advocates at this time. One of the few was Samuel
Columbus who, in his Swensk Ordeskötsel (ca. 1678) calls for the more wide-
spread use in writing of colloquial forms. Columbus is represented in my selec-
tion of texts by the collection of anecdotes entitled Mål-roo eller Roo-mål and
it is evident from these texts that he follows his own linguistic policy—he
stands out due to his use of a higher proportion of abbreviated word forms than
the other authors.

All things considered, relatively few short forms occur more consistently in
this period: alongside the nouns denoting family relationships morsijster,
broer, the adverb nedtner and the numerals hundra, tusen (see table 4.4), cer-
tain present-tense singular verb forms such as har and bli also occur.

Chapter 5 describes the variations in Then Swänska Argus, usually regarded
as the first more widely distributed Swedish weekly. The ambition of the young
author was to create a Swedish moral journal in the manner of The Tatler, The
Spectator and Le Misantrope. Olof Dalin was a good stylist and he puts his
feeling for language to good use when he, for example, as the first in Sweden
puts an authentic spoken dialogue into writing. In addition to colloquial and
even vulgar passages, the journal also contains certain linguistically elevated
sections, such as the Address to Swedish Gentlewomen (talet till Swenska
Fruentimmer). The distribution of long and short word forms differs greatly be-
tween these two contrasting texts—in the former word forms occur which are
not neutral even in today's written Swedish, such as daen and nån, and in the
latter-named section Dalin uses archaic forms such as Eder and hafwer.

Argus contains a number of letters both from male (both real and fictional)
and female (always fictional) readers. These differ in such a way that the fe-
male letters are characterized by a more colloquial style, with a relatively large
number of short forms. Also included in the journal are a number of passages
of verse and the variations of form displayed by these differ from those found
in the free prose sections. Short forms are overrepresented in metric passages
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and forms which otherwise only occur in colloquial passages can also occur in
serious verse. Conversely, elevated forms (like hafwer), can be included in
jocular verse where the metre so demands.

During the period of Argus' publication, state censorship prevailed in Swe-
den and every printed sheet was fine-combed before it could be published. It
was the responsibility of the censor to ensure that published material was

morally, politically and theologically irreproachable. Alongside of this func-
tion, the censors appear to have regarded proof-reading as an important task
and I have gone through the censor's corrections in Argus to see whether he had
made any alterations with regard to long and short verb forms. However, the
results of this investigation are meagre. The censor has very arbitrarily altered
a few short verb forms to the corresponding long forms (bli> blifwa; han>
hafwen etc.), but by and large it is Dalin's own choice that remains.

A comparison of two annual volumes of Then Swänska Argus shows that the
proportion of short forms is greatest in volume 2. I interpret this as meaning
that Dalin gradually liberates himself from an older, traditional manner of writ-
ing and instead develops his own style. At a time when the conventional written
language differed greatly from that which was spoken it is plausible that a de-
parture from the traditional manner of writing also meant a step nearer the spo-
ken language.

Twenty years after the original publication of Then Swänska Argus, a sec-
ond, revised edition appeared. At this time, Dalin held the posts of Royal Li-
brarian, Secretary to the Literary Academy etc, and it is not surprising that his
intentions with the second edition differed from those which he evinced in the

work of his youth. The spirit of the times had also changed somewhat, since
French Classical trends in the mid-eighteenth century had begun to make them-
selves felt in Swedish cultural life. The second edition has been described by
earlier researchers as strictly literary and assertions have been made that short
verb forms like ha, bli, ta have been changed to their long equivalents. My own

comparison of Argus' first and second edition shows that earlier research was

wrong; there are more long verb forms altered to short forms than the opposite
is the case (see table 5.4). On the other hand, the second edition can, quite in
keeping with earlier research, be regarded as stricter and more a product of the
new cultural trends. The range of style encompassed by Dalin is much narrower
in the second than it is in the first edition and he appears to exclude forms which
are too striking—meaning both colloquial and dialectal forms as well as ar-
chaic forms such as hafwa, pläga. In other words, Dalin's manner of approach
can be described as conforming to a French Classicistic ideal of language—in
which the pattern was set by the refined language of Court and provincialisms
and vulgarisms were condemned.

Chapter 6 contains an account of the variation in two latest literary sources,
on the one hand August Strindberg's production with the emphasis on his debut
novel Röda Rummet (1879) and on the other hand thirty Swedish novels from
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1980-81, out of which ten works have been chosen for closer scrutiny. The
contemporary novels are published by the Bonnier Publishing Co. and are re-
ferred to hereafter as the "Bonnier's texts" (all 30) or the "Bonnier's sample"
(the 10 novels).

As expected, the proportion of short forms is greater both in the Strindberg
and the Bonnier's texts than in the older texts studied. Generally speaking,
Röda Rummet and the modern novels follow similar patterns. Strindberg uses
rather more long forms but the tendency is often the same. In some cases,

Strindberg even uses more short forms than his later colleagues—compared to
the average among them he more often uses dan (for day) and dar (for days).

What distinguishes Strindberg from his younger colleagues is his wide
range: in Röda Rummet he moves in a number of different social circles and de-
scribes both linguistically unrefined environments such as in the dialogue be-
tween the street urchins in Vita Bergen and the sophisticated language of par-

liamentary speeches. In the latter-named context archaic long forms occur such
as hava and bliva. The reader of Röda Rummet has good reason to be suspicious
of those who use an all too lofty and rhetorical language; their supposed ideal-
ism and high morals are usually just a thin veneer.

There is great variation amongst the ten authors in the Bonnier's sample with
regard to the distribution of long and short forms. The author with the smallest
number of reduced forms is Kallifatides and the one with the greatest number
is Claesson (see table 6.25). In the case of Kallifatides the small variation can
be placed in connection with his Greek origin; he came to Sweden at the age of
25 and thus is not writing in his native language. It may be assumed that this
type of variation, whose main function can be said to be stylistic, is not easy
(nor necessary) to adopt in a foreign language.

Claesson represents the other extreme with a great number of abbreviated
word forms. The variation in his novel is great and here a relatively large
number of archaic long forms also occur.

Chapter 6 is concluded by a comparison of female and male authors and be-
tween the younger and older generation of authors. Here only the fiction writers
from 1980-81 have been taken into account. The disparities in the distribution
of long and short forms which I have found are shown in table 6.26. The table
shows, rather surprisingly, that older writers use more short forms than their
younger colleagues and that in most cases women use more short forms than
men. The group of authors which distinguishes itself by using the greatest
number of short forms is the older women and their opposite is the group of
younger male writers.

The difference between the generations is greater than that between women
and men and I think that this can have something to do with differing ideals
concerning style. The composition of the Swedish corps of writers changed at
the beginning of the 20th century as the number of academically trained per-
sons decreased in favour of more or less autodidactic authors from agricultural
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and industrial working class families. These so-called proletarian authors at-
tempted to break with a traditional manner of writing by means of a simple and
more colloquial style. The difference between the generations in my modern
literary sources can be seen in the first instance as signifying that the younger
authors—in contrast to the older—do not subscribe to the ideal of a colloquial
style which was so central to the proletarian writers at the beginning of the cen-

tury.
In the concluding chapter (Chapter 7), the findings are summarized and

various factors which have proved to be of significance to the distribution of
long and short word forms, both in individual texts and for the development
over a period of time, are discussed.

Schematically, the transition from orthographic long forms to short forms
can be described as a process divided into three periods: the long form is
originally neutral and the shortened forms are significative of some trait of
style, that is to say that they are to be found in oral contexts (and in verse); this
is followed by a period in which the variants are stylistically relatively equiva-
lent and finally a situation arises in which the short form is neutral and usable
in all contexts while the complete form is stylistically significant (and occurs
most frequently in biblical allusions and the like).

The abbreviated forms have arisen in speech and the approximation between
speech and writing can be seen as a constantly operating force. Apart from the
fact that style often is the factor with whose help the variation in the individual
works best can be described, it also gives a most complete explanation in a

longer perspective. It is no coincidence that Agneta Horn's diary (1657) and
Samuel Columbus' Mål-Roo (1675) are the first texts in which short forms oc-
cur to a greater extent. Compared to other texts from the same period, the
above-named stand out due to their colloquial style.

Even if style as a whole is the strongest force, other background factors have
proved to influence the variation of long and short forms. In some cases, the
variants tend to be linked to different connotations or at least to differing
nuances of meaning and in such cases the long and the short form appear to be
able to remain alongside each other. An example of this is the verb råda, whose
variant forms in modern Swedish are almost conceived as two quite different
verbs—råda implies "to give advice" whereas rå means "manage", "be able
to" and often stands together with a particle (rå för, rå om).

The chapter also gives examples of other factors which have been shown to
influence the alternation between long and short word forms such as stress
(short forms more frequently stand unstressed in a sentence) and syntactic po-
sition (an auxilliary placed at the end of a sentence tends during certain periods
to be more frequently realized as hava, bliva, etc.). The selection of words in-
eludes a number of verbs and various conjugations prove to have adopted their
abbreviated forms at different speeds; the category that has proceeded most
rapidly is the present tense singular. Variants such as har, ber, blir, ger and tar
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are almost invariably encountered earlier than ha, be, bli, ge and ta. Similarly,
undeclined nouns such as mor and far seem to adopt their abbreviated form ear-
lier than the corresponding word in the genitive {mors, fars). I think that this
can partly be explained by frequency: words or forms of words with a high fre-
quency seem to possess greater ability to adopt abbreviated forms than words
with low frequency.
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Bilaga 1. Förteckning över verk som ingår i Strindbergs storsam-
pel (Strindbergssällskapets nationalutgåva i konkordans utarbetad
vid Språkdata, Göteborg). Årtal inom parentes avser originalutgå-
vans tryckår

1. Ungdomsdramer I (1869). 1989.
2.1 vårbrytningen (1872). 1981.
6. Röda rummet (1879). 1981.
12. Det nya riket (1882). 1983.
13. Svenska öden och äventyr I (1872). 1981.
16. Giftas 1-11(1884). 1982.
19. Utopier i verkligheten (1885). 1990.
20. Tjänstekvinnans son I—II (1886). 1989.
23. Bland franska bönder (1889). 1985.
24. Skärkarlsliv (1888). 1984.
27. Fadren; Fröken Julie; Fordringsägaren (1888). 1984.
28. Kamraterna; Marodörer (1886). 1988.
29. Vivisektioner I; Blomstermålningar och djurstycken; Skildringar av naturen; Silver-

träsket (1887). 1985.
31.1 havsbandet (1890). 1982.
32. Hemsöboma; Himmelrikets nycklar (1889). 1985.
33. Nio enaktare (1888). 1984.
40. Vid högre rätt (1899). 1983.
44. Dödsdansen (1901). 1988.
45. Kronbruden; Svanevit (1900). 1990.
46. Ett drömspel (1907). 1988.
48. Kristina; Gustav III (1901). 1988.
49. Näktergalen i Wittenberg (1903). 1988.
51. Ordalek och småkonst (1902). 1989.
55. Taklagsöl; Syndabocken (1906). 1984.
61. Siste riddaren; Riksföreståndaren; Bjälbo-jarlen (1908). 1988.
68. Tal till Svenska nationen (1910). 1988.



Bilaga 2. Förteckning över Bonniers storsampel. 30 verk ur

Språkdatas konkordans Roman 80/81 (i förteckningen ingår också
de 10 titlar som bildar närsamplet, jfr avsnitt 3.2)

Alfvén, Inger (1940): Arvedelen.
Arnér, Sivar (1909): Aprilsol.
Bernhard, Gösta (1910): Gösta Bernhards saga.
Boethius, Maria-Pia (1947): Satans dag.
Brunner, Ernst (1950): Känneru brorsan?
Claesson, Stig (1928): Om vänskap funnes.
Dahlbeck, Eva (1920): I våra tomma rum.
Delblanc, Sven (1931): Samuels bok.
Edqvist, Dagmar (1903): Varför kom du på ängen?
Ekbom, Torsten (1938): Molnbyggen.
Fogelström, Per-Anders (1917): Vävarnas barn.
Forsell, Lars (1928): Brokigheten.
Gullberg, Berit (1939): Elfrida.
Hylinger, Claes (1943): Ett långt farväl.
Höijer, Björn-Erik (1907): Röda fanor.
Jaensson, Håkan — Norlin, Arne (1947): Upp i rök.
Kallifatides, Theodor (1938): En fallen ängel.
Lidman, Sara (1923): Nabots sten.
Lyttkens, Alice (1897): Blandat sällskap.
Nordberg, Carl-Erik (1924): Det skapande ögat.
Nordin, Harriet (1945): Sparsam mimik.
Rydsjö, Elsi (1920): När morgonvinden blåser.
Sarri, Margareta (1945): Under hallonträdet.
Severin, Kid (Ingrid) (1909): Mitt i strömmen.
Thorvall, Kerstin (1925): Din lycka är min.
Trenter, Ulla (1936): Roten till det onda.
Westberg, Anna (1946): Walters hus.
Zetterström, Mariann (Viola) (1912): Ensligt belägna.
Åkerlund, Eric (1943): Brandvakt.
Östergren, Klas (1955): Gentlemän.
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