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Torgny lagmans tal vid Sveatinget i Uppsala
Filologiska och kulturhistoriska notiser till Snorre 
Sturlassons Olav den heliges saga kapitel lxxx*

Av François-Xavier Dillmann

Enligt de Isländska Annalerna 1 bestämdes år 1018 att sveakungens dotter, 
Ingegerd, skulle bli trolovad med den norske kungen, Olav Haraldsson. 
Snorre Sturlasson berättar i sin Olav den heliges saga 2 att detta skedde 
efter en dramatisk sammankomst vid sveatinget i Uppsala under vilken 
Torgny lagman häftigt angripit sveakungen Olav Eriksson. Denne måste 
avstå från sina anspråk på Norge, förlika sig med sin motståndare Olav 
Haraldsson och lova att ge sin äldsta dotter som maka till honom. Om man 
får tro Snorre, skulle Torgny lagmans tal framförts för nästan precis tusen 
år sedan. Talet betraktas med rätta som ett av de mest anmärkningsvärda, 
inte bara i Olav den heliges saga och i Heimskringla utan i hela den forn-
västnordiska litteraturen. Innan vi går närmare in på texten till detta tal, 
särskilt det oväntade slutet, måste vi se under vilka omständigheter talet 
framfördes.

* Föredrag vid Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsalas sammanträde 
den 14 november 2019. Föredragshållaren riktar ett varmt tack till professor emeritus 
Anders Hultgård som haft vänligheten att översätta texten till svenska, och till profes-
sor emeritus Svante Strandberg som med stor generositet och kompetens har bidragit till 
granskningen av texten till publikationen i Årsboken. – I en publikation på franska (”Þeir 
steypðu fimm konungum í eina keldu á Múlaþingi… Remarques sur la chute du discours de 
Þorgnýr lǫgmaðr à l’assemblée d’Upsal [Óláfs saga ins helga, chapitre lxxx]”, Gripla 29, 
2018, s. 107–138) finns en fördjupad framställning av flera punkter som endast kan beröras 
flyktigt i föreliggande version av föredraget.
1 Annales regii, utg. Storm 1888:106, jfr Bjarni Aðalbjarnarson 1945: lxxxviii-lxxxix; 
Axelson 1955: 32, 44–45.
2 Kapitel lxiv-lxv i Saga Óláfs konungs hins helga. Den store saga om Olav den hellige. 
Efter pergamenthåndskrift i Kungliga Biblioteket i Stockholm Nr. 2 4to med varianter fra 
andre håndskrifter (utg. Johnsen och Jón Helgason 1941: 165–171); kapitel lxxx i Óláfs 
saga konungs ins helga i Heimskringla II (utg. Bjarni Aðalbjarnarson 1945: 114–117). – 
För att underlätta förståelsen av denna artikel citeras endast den version av Snorre Sturlas-
sons Óláfs saga konungs ins helga som ingår i Heimskringla, och då efter den mönstergilla 
utgåvan som den isländske filologen Bjarni Aðalbjarnarson publicerade 1945. Men sam-
tidigt skall framhävas att den ursprungligare versionen av Snorres Olav den heliges saga 
– det vill säga den självständiga Óláfs saga konungs ins helga, som torde ha författats på 
1220-talet – oftast uppvisar samma text som den lite yngre versionen (från omkring 1230), 
vad angår de kapitel som här kommer att granskas.
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Efter att ha undanröjt sina främsta rivaler hade den unge Olav Haralds-
son framträtt som härskare över Norge. Han var fast besluten att hävda 
sina anspråk på de gränsområden vilka efter Olav Tryggvasons nederlag 
vid Svolder hade kommit under Danmarks och Sveriges överhöghet. Redan 
hade skärmytslingar ägt rum mellan sveakungen och Olav Haralds son. 
Den senare hade vidtagit ekonomiska motåtgärder genom att förbjuda all 
export av sill och salt från Viken (landet kring Oslofjorden och Bohuslän) 
till det angränsande svenska Götaland. Befolkningen i dessa två regioner 
började känna av följderna av Olavs ekonomiska sanktioner. Dessutom 
var man oroad över de tilltagande militära aktionerna från båda sidorna 
av gränsen.

Situationen hade så till den grad förvärrats att befolkningen i Viken 
gett en dignitär vid namn Björn stallare i uppdrag att be Olav Haraldsson 
sluta fred med grannlandet. Björn var ‒ som titeln stallari anger ‒ den 
främste i kretsen kring kungen. Olav gav med sig och överlämnade åt 
Björn att genomföra det diplomatiska uppdraget. Björn ställde sig tvek-
sam men försäkrade sig i en första omgång om stöd från Ragnvald, jarl 
över Västergötland. Båda infann sig sedan i Svealand hos Torgny, lagman 
i det mäktiga Tiundaland. Denne hade då lovat att stödja deras sak vid 
svearnas ting som strax därefter skulle hållas i Uppsala under närvaro av 
kung Olav Eriksson.

Björn stallare tog till orda först men blev bryskt nedtystad av kungen. I 
stället trädde Ragnvald jarl fram och pekade på de umbäranden som folket 
i Västergötland fick utstå, och hur de oroades av att den norske kungen 
samlade sina militära styrkor. Jarlen nämnde till sist att Olav Haraldsson 
bett om prinsessan Ingegerds hand. Ragnvald hann knappt sluta förrän 
Olav Eriksson utslungade grova anklagelser mot jarlen och avvisade varje 
försök till försoning med den norske kungen. Efter detta häftiga utfall 
rådde tystnad på tinget.

Det var i detta läge som Torgny lagman grep ordet. Talet som Snorre 
lagt i Torgnys mun utvecklar sig till en svidande kritik av kung Olav 
Eriksson och dennes beteende. Till att börja med jämförs han med tre 
av sina närmaste föregångare. Dessa ‒ Erik Emundarson, Björn Eriksson 
och Erik Segersäll ‒ hade varit berömda krigare vilka framgångsrikt hade 
utvidgat svearnas välde österut. Men de hade också varit härskare som 
lyssnat till sina undersåtars råd, åtminstone de främsta bland dem.

Olav Eriksson däremot, har på grund av ”svaghet och eftergivenhet” 
förlorat områdena på andra sidan Östersjön. Han har även brutit med Svea-
rikets traditionella politik, fortsätter Torgny, genom att göra anspråk också 
på Norge. Kungen uppträder dessutom härsklysten så att ingen vågar säga 
emot honom. Vi noterar att denna början på talet står i överensstämmelse 
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med den retoriska figuren, ”den antitetiska parallellismen”, som utmärker 
talen och dialogerna i Olav den heliges saga och Heimskringla i sin helhet.3

Sedan framställer Torgny de krav som han och de fria bönderna på 
tinget ställer gentemot kungen. Denne måste ovillkorligen sluta fred med 
Olav Haraldsson och ge sin dotter Ingegerd i äktenskap med den nor-
ske kungen. Sedan följer de hotelser som Torgny lagman riktar mot den 
svenske kungen. Om han vill återta de förlorade områdena på andra sidan 
Östersjön, skall han få stöd från alla bönder, men om han framhärdar i sin 
vägran att godta de krav som bönderna ställer på honom, kommer svearna 
att dräpa honom.

För att ge tyngd åt det han säger, påminner Torgny kungen om det sätt 
på vilket svearna förr i tiden behandlat flera av sina kungar:4

Hafa svá gǫrt inir fyrri forellrar várir. Þeir steypðu fimm konungum í eina 
keldu á Múlaþingi, er áðr hǫfðu upp fyllzk ofmetnaðar sem þú við oss. Seg nú 
skjótt, hvárn kost þú vill upp taka.

På svenska efter en av de bästa översättningarna av Heimskringla:5

”Så ha våra förfäder gjort; de störtade fem konungar i en källa på Mulatinget, 
då de hade blivit uppblåsta av övermod, liksom nu du emot oss. Säg nu strax, 
vilketdera du väljer!”

Med denna kraftfulla utsaga avslutade Torgny sitt tal som genast rönte 
menighetens bifall under livliga rop och vapenskrammel; det senare sät-
tet att tillkännage bifall omnämns om germanerna redan av den romerske 
historikern Tacitus.6

Om man får tro Snorre, fick lagmannens hotelser omedelbar verkan. 
Kungen reste sig

ok mælti, segir, at allt vill hann vera láta sem bœndr vilja, segir, at svá hafa 
gǫrt allir Svíakonungar, at láta bœndr ráða med sér ǫllu því, er þeir vildu.7

”och sade, att han ville låta det bliva så, som bönderna önskade. Han sade, att 
så hade alla sveakonungar gjort, att de låtit bönderna råda med sig i allt det 
som de ville.”8

3 Om denna retoriska figur se först och främst Hallvard Lies epokgörande studie Heims-
kringlas stil. Dialogene og talene (Lie 1937: 111, 120).
4 Utg. Bjarni Aðalbjarnarson 1945: 116.
5 Övers. Olson 1922: 133.
6 Germania, kapitel xi (utg. och övers. Perret 1949: 78); Historia, bok V, kapitel xvii (utg. 
och övers. Le Bonniec 1992: 89).
7 Bjarni Aðalbjarnarson 1945: 116.
8 Olson 1922: 133.
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Det oväntade slutet på Torgny lagmans tal har inte fått den uppmärksam-
het som det förtjänar, trots att utsagan om de fem kungarna som dränktes 
på Mulatinget är rik på upplysningar. Det är också den utsagan som nu 
skall dryftas.

A. UTTRYCKET ”FEM KUNGAR”

I sitt mästerverk om Heimskringlas stil har den norske filologen Hall-
vard Lie påpekat att omnämnandet av svearnas behandling av sina dåliga 
kungar inte passar in i den antitetiska uppbyggnad som början av Torgnys 
tal uppvisar. Motsättningen är emellertid skenbar, enligt Lie (1937: 120–
121), och kan härledas ur Snorres tendens att skapa paralleller till de per-
sonligheter han låter framträda i Heimskringlas tal. Men det förklarar 
inte varför så många som fem kungar nämns. Hade det inte räckt med 
att omtala en enda despotisk härskare för att få Olav Eriksson att ge med 
sig? Vad var då syftet med Snorres överraskande val av fem kungar som 
exempel?

Innan vi försöker svara på denna fråga är det på sin plats att framhäva 
att alla handskrifter av Olav den heliges saga (i dess båda redaktioner) 
uppvisar här läsarten fimm (fem), dock med undantag för en handskrift av 
den självständiga Saga Óláfs konungs hins helga, AM 325 V 4to, som har 
läsarten ”ij”,9 och för den interpolerade versionen av sagan i handskrif-
ten Flateyjarbók, som här skriver tueimr,10 det vill säga räkneordet ”två” 
(i dativ eftersom appellativet konungr står i dativ pluralis [konungum]). 
Men det råder ingen tvekan om att läsarten ”två” måste betraktas som en 
innovation11 gentemot den ursprungliga läsarten ”fem”. Följaktligen får 
man anse som säkert att uttrycket fem konungar motsvarar författarens 
intention.

Torgny lagmans tal finns bara traderat i Olav den heliges saga och 
måste naturligtvis analyseras i denna sin kontext, det vill säga i sitt större 
historiska sammanhang: Olav Haraldssons erövring av makten i Norge, 
och konflikten mellan kungarikena Sverige och Norge. Dessa två temata 
utgör ämnet för det avsnitt av Heimskringla som följer efter kapitel lxviii 
och fram till freden och kungarnas förlikning i kapitel xciv, och som i flera 
medeltida handskrifter och i modern forskning kallas för friðgerðarsaga 

9 Utg. Johnsen och Jón Helgason 1941: 169.
10 Utg. Guðbrandur Vigfússon och Unger 1860–1868, 2: 84.
11 Liksom läsarten Hálogaland på slutet av samma kapitel i Flateyjarbók (cit. utg. 85) i 
stället för den rätta läsarten Hǫrðaland i alla andra handskrifter av Saga Óláfs konungs 
hins helga (cit. utg. 171) och i Heimskringla 2, 117 [här i början av kapitel lxxxi].
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(”fredsskapandets saga”). I två parallella berättelser skildras omväxlande 
Björn stallares diplomatiska uppdrag och undanröjandet av de sista små-
kungar som försökte stå emot Olav Haraldssons väg till härskarmakten 
över hela Norge. De går under namnet Opplandskungarna och var fem 
till antalet, de flesta ättlingar till Harald hårfagre och på så vis besläktade 
med Olav.

Då denne återvände från sina vikingatåg, hade dessa Opplandskungar 
bistått honom både politiskt och militärt i hans anspråk på härskarmak-
ten i Norge. Men de brutala metoder Olav använde mot befolkningen 
under sina kristnandesfärder genom landet hade fått dem att vända sig 
mot kungen och att hemligt förbereda ett väpnat överfall på honom vid 
ett överenskommet möte (kapitel lxxiv). Men Olav fick reda på samman-
svärjningen och överraskade Opplandskungarna i gryningen på den gård 
vid insjön Mjøsa dit de samlats och alla fem fängslades och förödmjuka-
des (kapitel lxxiv): två av dem lemlästades, de tre andra blev tvungna att 
gå i landsflykt. Olavs seger över Opplandskungarna hyllades bl.a. av den 
isländska skalden Ottar svarte i en dikt från runt 1024, kallad Hǫfuðlausn: 
i en av stroferna omtalar skalden Olavs övertagande av det territorium 
som fem bragningar (kungar) tidigare hade haft. Denna dikt torde utgöra 
huvudkällan för Snorres framställning av Olav Haraldssons slutfas av 
erövringen av makten i Norge.

Ett av argumenten som Ragnvald jarl (i kapitel lxxviii) använder sig av 
för att inför Ingegerd visa upp Olav Haraldssons framstående egenskaper 
är att denne ”tagit fem kungar till fånga på en och samma morgon (fimm 
konungar á einum morgni), berövat dem alla deras makt och lagt deras 
egendomar och riken under sitt välde.” Följaktligen skulle Olav utgöra ett 
utmärkt parti för Ingegerd. Samma utsaga om de fem kungarna återkom-
mer i kapitel lxxxiv där Olav smickrar sig själv framför sina män att inte 
ha fördärvat sin bedrift genom att döda de fem kungarna, ”ty de voro alla 
mina fränder”.12

Den mästerligt utformade episoden i kapitel lxxxix om Olav Erikssons 
fågeljakt anknyter också till temat med de fem kungarna. Efter att svea-
kungens egen jakthök slagit först två och sedan tre orrar plockar kungen 
själv upp de fem fåglarna och triumferar gentemot sina följeslagare. När 
han kommer hem möter han sin dotter Ingegerd och berömmer sig inför 
henne över sin lyckade jakt:13

Hvar veiztu þann konung, er svá mikla veiði hafi fengit á svá lítilli stundu?

”Var känner du den konung, som har fått så stort byte på så kort stund?”

12 Övers. Olson 1922: 144.
13 Utg. Bjarni Aðalbjarnarson 1945: 132; övers. Olson 1922: 152.
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Ingegerd svarar:14

Góð morginveiðr er þetta, herra, er þér hafið veitt fimm orra, en meira er þat, 
er Óláfr Nóregskonungr tók á einum morgni fimm konunga ok eignaðisk allt 
ríki þeira.

”Detta är en god morgonjakt, herre, då I han tagit fem orrar. Men större är det, 
att den norske konung Olav på en morgon tog fem konungar och bemäktigade 
sig allt deras rike.”

Detta beska genmäle av Ingegerd försatte Olav Eriksson i en sådan vrede 
att han bröt sitt löfte från tinget att ge sin dotter till äkta åt Olav Haralds-
son. I stället gav han henne till Jaroslav i Holmgård (Novgorod). Svea-
kungens handlande fick som bekant stora politiska följder som vi inte 
går närmare in på här. Det viktiga för oss är det faktum att uttrycket fem 
kungar på en och samma morgon uppenbarligen bildar ledmotivet för 
Snorre i denna del av sagan om Olav den Helige.

Redan nu kan vi ana ett samband med Torgny lagmans hänvisning till 
de fem kungar som svearna hade gjort sig av med i det förgångna. I båda 
fallen rör det sig om samma antal kungar som står i skarp kontrast till den 
begränsade ram som handlingen utförs i. På ena hållet blir de fem ned-
kastade i en och samma kelda, ramen är rumslig; på det andra blir de fem 
fängslade på en och samma morgon, här är ramen tidslig. I båda fallen blir 
fem kungar oskadliggjorda. Att Snorre fört in de fem sveakungarnas öde 
i sin text, ligger helt i linje med hans berättarteknik, som vill förstärka de 
samband han uppfattar finns mellan olika historiska episoder.

B. RUMMET FÖR BESTRAFFNINGEN AV DE 
FEM SVEAKUNGARNA

Enligt samstämmig handskriftstradition skedde bestraffningen av de fem 
sveakungarna á Múlaþingi som strikt översatt betyder ”på Mulatinget”. 
Problemet är bara att ett ting med detta namn är helt okänt i Sverige. 
Sedan gammalt – allt sedan Olof von Dalin15 och Eric Julius Biörner16 – 
har man därför i det fornisländska Múla (oblik kasus till nominativ Múli) 
velat se en missuppfattning av det svenska ortnamnet Mora.

Handlar det om att den isländske skrivaren hos Snorre Sturlasson i 
Reykholt skulle ha förväxlat Mora med Múla när texten dikterades för 

14 Utg. Bjarni Aðalbjarnarson 1945: 132; övers. Olson 1922: 152–153.
15 Svea rikes historia ifrån des begynnelse til wåra tider. Första Delen, som innehåller 
hela Hedniska Tiden (1747: 639).
16 Svea rikens hävda ålder (1748: 74–75).
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honom? Eller är det ett misstag av författaren själv? Det är inte möjligt 
att avgöra. Men en sak är dock klar: för de medeltida islänningarna var 
Múlaþing ett välkänt begrepp. Det var namnet på ett ting som hölls på 
Austfirðir, i den östra delen av landet,17 samtidigt som det utgjorde en 
beteckning av juridisk karaktär på nämnda områdes norra del.18

Det som stöder emendationen av á Múlaþingi till á Moraþingi är att 
dagens Mora stenar var den plats, belägen ca 1,2 mil i sydöstlig riktning 
från Gamla Uppsala, där svearna under forntiden valde sin kung. De tidi-
gaste beläggen för Mora, Morasten och Moraþing i detta sammanhang 
möter vi i Södermanna-Lagen19 och i Erikskrönikan,20 men själva seden 
är säkert mycket äldre, troligen går den tillbaka till förkristen tid.21 Sedan 
mitten av det första årtusendet, under folkvandringstid, har havsnivån 
sjunkit så pass mycket att ett ting vid Mora stenar inte stöter på något 
fysiskt hinder.22 För att sammanfatta: omnämnandet i ett tal hållet på 
1000-talet av en viss handling i avlägsna tider vid ett Moraþing har inget 
fiktivt över sig utan tycks bygga på verkliga förhållanden.

C. PLATSEN OCH SÄTTET FÖR BESTRAFFNINGEN

Utsagan om de fem kungarnas bestraffning genom att kastas ned i en 
kelda, som det heter hos Snorre, har föranlett flera forskare att leta efter 
en källa på markerna i närheten av Mora stenar, det som kallas Mora äng. 
Mats G. Larsson har i en lärorik artikel påvisat att ”det finns eller har 
funnits flera källor i anslutning till Mora äng.” (2010: 295). En av dem 
nämns i flera dokument från 1600-talet, så i Rannsakningar efter antikvi-
teter från år 1673, och fanns på en kulle som kallades Jutehögen. På grund 
av sitt läge torde den ha varit en artesisk källa, som Larsson uttrycker sig 
i nämnda artikel (2010: 296).

Liksom de andra försöken att lokalisera ”källan” på Mora äng utgår 
även Larssons från den gängse översättningen av kelda med ”källa” eller 

17 Det omnämns i kapitel viii av Droplaugarsona saga (i Austfirðinga sǫgur, utg. Jón 
Jóhannesson 1950: 155–156); enligt samma utgivare (s. 156, n. 1) ägde det rum på Þing-
múli i Skriðdalr, ”men nu för tiden ses inga säkra spår av att ett ting sammanträdde där”.
18 Jfr Gunnar Karlsson 2004: 214–215.
19 Utg. Schlyter 1838: 47 (amorum), 185 (til moro things); övers. Holmbäck och Wessén 
(1940: 42, 237, med kommentaren s. 49–52).
20 I verserna 955 (wid morasteen), 4446 (wid morating), 4457 (a morasten), 4512 (widh 
morasten), utg. Pipping 1921: 54, 254, 255 och 257.
21 Sahlgren 1931: 135; Olivecrona 1942: passim; Olivecrona 1947: passim; Lindkvist 
2002: 236–238.
22 Berglund och Östergren 1993: 10; Lamm 1999: 233; Larsson 2010: 295–296; Sanmark 
2017: 93–94.
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”brunn”. Nästa alla svenska översättare, från Jón Rugman i Norlandz Chrö-
nika och Beskriffning år 1670 till Karl G. Johansson år 1992, talar om ”en 
källa”.23 Detsamma gör även de flesta filologer och historiker som under 
århundradenas gång befattat sig med Torgny Lagmans tal. Men är detta 
verkligen den betydelse som ordet kelda har i den fornisländska texten?

Den primära betydelsen kan man efter Fritzners lexikon fastställa till 
”rindende Vand der løber ud fra en Kilde”.24 Denna grundmening blir 
väl belyst av ett annat ställe i Olav den heliges saga i samband med att 
kungen gör sig beredd att lämna Norge genom att ta vägen längs Valldalen 
i Sunnmøre:25

Kelda er ok þar nær hellinum, ok þó konungr sér í. En ef búfé manna verðr 
sjúkt í dalnum ok drekkr þar af vatni því, þá batnar því sótta.

”Där finnes också en källa i närheten av denna klipphåla;26 i den tvättade kon-
ungen sig. Om böndernas kreatur där i dalen bliva sjuka och dricka av det 
vattnet, bliva de botade från sjukdomen.”

Eftersom ordet kelda i Olav den heliges saga bara förekommer här och i 
Torgny lagmans tal är det frestande att lägga in samma betydelse också 
där. Kontexten för de två ställena med kelda skiljer sig dock tydligt. I ena 
fallet är det fråga om en tvagning (verbet þvá sér) av det blivande helgonet 
i vatten som därefter anses vara undergörande; i det andra däremot ett 
nedstörtande i vatten som en bestraffning. Men det finns även en annan 
och viktig skillnad mellan de två ställena: berättelsen om Olavs flykt från 
Norge igenom Valldalen är inte ett alster av Snorres eget författarskap: här 
är den isländske historikern helt och hållet beroende av den hagiografiska 
traditionen om Olav den helige. Hela kapitlet clxxix är förmodligen ett 
indirekt lån från ett verk som dateras till slutet av 1100-talet, Den äldsta 
sagan om Olav den helige.27 Detta kan man fastställa genom att jämföra 
Snorres text om denna episod med det motsvarande stycket i Den legen-
dariska Olavssagan, kapitel lxvii:28

23 Jón Rugman 1670: 72, jfr Wollin 2012: 125; Johansson 1992: 94.
24 Fritzner 1883–1896, 2: 271; angående ordets etymologi (en substantivbilding till adjek-
tivet kaldr > *kalðiōn), jfr de Vries 1962: 305; Ásgeir Blöndal Magnússon 1989: 453; Bjor-
vand och Lindeman 2019: 626 (”Betegnelsen skyldes kildens friske, kalde vann.”).
25 Kapitel clxxix, utg. Bjarni Aðalbjarnarson 1945: 325; övers. Olson 1922: 386. – Vi kan 
i förbigående notera att vi har här ett av de tidigaste beläggen för en helig Olavskälla, jfr 
Bø 1955: 111–144.
26 En klipphåla i Valldalen som bär namnet Óláfshellir.
27 Den är känd endast från sex fragment från omkring 1225; de förvaras i Riksarkivet i 
Oslo (NRA 52).
28 Utg. och övers. Heinrichs et al. 1982: 162–163. – Den legendariska Olavs saga, som 
måste vara något äldre än Snorres verk, och vars text står nära Den äldsta sagan om Olav 
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Kællda æin er þar oc i nær hællinum, oc þuo konongrenn ser þar. En er bufe 
manna værðr siukt i dalenom oc drekr þat af þui vatneno, þa batnar þui þegar 
þæirrar suttar.

”Es gab in der Nähe der Höhle eine Quelle und der König wusch sich dort. 
Wenn das Hausvieh der Leute im Tal krank wird und von diesem Wasser 
trinkt, wird es sofort gesund.”

Den slutsats som man får dra av denna jämförelse är att kapitel clxxix av 
Olav den heliges saga inte alls kan betraktas som karakteristiskt för Snor-
res stil och språkbruk.

Utöver den grundbetydelse av kelda som nyss citerades, har ordet 
åtminstone två andra betydelser, som Fritzner29 och övriga lexikografer30 
anger: ”Brønd eller Kilde som tjener til Husets Forsyning med fornø-
dent Vand” och ”Morads”, på svenska ”träsk, myr eller moras”. I modern 
isländska är det den sistnämnda betydelsen som tagit över och som trängt 
undan den primära betydelsen ”källa med rinnande vatten”.31 Den finns 
bara kvar i några sammansatta ord och toponymer.32

Redan under medeltiden använde emellertid isländska författare ordet 
kelda i bemärkelsen ”träsk, myr”, närmare bestämt ”en vattenfylld grop”.33 
Det kanske äldsta belägget finner vi i den gamla lagsamlingen från Islands 
frihetstid Grågås:34

Ef maðr hefir lǫnd fleiri undir bú sitt en eitt, ok vill hann fara þar í sel yfir 
annars manns land, ok á hann þar at fara tysvar með fé sitt á sumri til sels, 

den helige, är känd från en enda handskrift, nedskriven i Tröndelagen ca 1225–1250. Den 
förvaras på Universitetsbiblioteket i Uppsala (De la Gardie-samlingen nr 8II).
29 Fritzner 1883–1896, 2: 271.
30 Erik Jonsson 1863: 290. – Angående andra nordiska språk än isländskan se Jonsson 
(1966: 265), som observerat att ”[o]rdet källa […], som normalt betecknar ’källa’, på sitt håll 
även ’brunn’, används i Lövånger i Västerb[otten], i synnerhet i sammansättningen vatten-
källa, som beteckning för ’tillfällig vs. [= vattensamling], regnpuss (t.ex. på en väg)’, (och 
att) ’Vattenhåla i myr’ kan vidare bet. vara hos det enkla ordet i Pörtom i Österb[otten] 
och Nagu i Åbol. (fr.), vartill ’dyb Pyt’ Stjørdal i N[ord]-Tr[øndelag] (Ross) synes utgöra 
en motsvarighet i no. dial.” – Jag tackar professor emeritus Svante Strandberg som haft 
vänligheten att hänvisa mig till Jonssons doktorsavhandling (e-post 15 oktober 2021).
31 Jfr Sigfús Blöndal 1920–1924: 423; Franzén 1964: 94–95; Mörður Árnason et al. 
2002: 762.
32 Finnur Jónsson 1907–1917: 509; Árni Björnsson 2016; Svavar Sigmundsson 2016.
33 Finnur Jónsson 1907–1917: 509; Cleasby och Gudbrand Vigfusson 1957: 335, s. v. kelda: 
”II. specific Icel. a stagnant pit in a swampy ground”; Helgi Þorláksson 2011: 219, jfr 
Hertzberg 1895: 339 s. v. kelda: ”f. kilde, bæk […] – paa Island om vandansamling i myr-
lændt land”.
34 I kapitel clxxxii av Landbrigðaþáttr i Konungsbók, utg. Vilhjálmur Finsen 1852–1870, 
II: 91–92 (ortografin normaliserad av författaren). – En liknande förordning finns i den 
yngre lagboken Jónsbók (i kapitel xlii av Landsleigubálkr), utg. Ólafur Halldórsson 
1904: 172.
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ok frá […]. Ef þar eru keldur á gǫtu hans, ok á hann at gera brúar í annars 
manns landi ok vinna þau áverk þar.

”Dersom en Mand under sin Landhusholding driver flere Jorder end een, og 
han (fra den ene Jord) vil begive sig til Sæter (der hörer til den anden Jord) over 
anden Mands Grund, er han berettiget til to Gange om Sommeren at begive 
sig med sit Fæ derover til Sæteren og fra den; […]. Dersom der er Sumpe paa 
hans Vei, er han berettiget til at gjöre Broer paa den anden Mands Grund, og 
tage Materialet til dem der […].”35

Denna förordning är särskilt upplysande genom användningen av ordet 
brú i betydelsen ”bro el[ler] forhøjet vejkonstruktion (over sumpet 
terræn)”,36 alltså i detta fall en bro eller en vägbank som leder över sump-
marker eller sankmarker,37 och det är för övrigt samma betydelse som vi 
väl känner till ifrån de svenska runinskrifterna.38

Det andra exemplet är hämtat från Eyrbyggja saga (kapitel li). Här 
beskrivs begravningståget för den sägenomspunna kvinnan Þórgunna 
vilket utgick från nordsidan av Snæfellsnes på västra delen av Island, 
och fortsatte ända till Skálaholt på södra delen av landet. Liktåget pas-
serade ett område som heter Valbjarnarvellir (ca 1,5 mil norr om Borg i 
Borgarfjǫrðr), och författaren anmärker då:39

ok er eigi sagt af þeira ferð, áðr þeir fóru suðr um Valbjarnarvǫllu; þar fengu 
þeir keldur blautar mjǫk, ok lá opt ofan líkit […].

”Inget har berättats om deras färd förrän de kom söder om Valbjarnarvellir. 
Där hamnade de i mycket sanka myrar och kistan välte ideligen.”

Bruket av ordet keldur för ”sanka myrar” stämmer överens med det i cita-
tet från Grågås.

Författaren till det klassiska verket Laxdœla saga omtalar i kapitel xlvi 
det dramatiska försvinnandet av det svärd som kung Olav Tryggvason 
givit islänningen Kjartan Olavsson vid dennes avresa från Norge. För-
svinnandet skedde dagen efter ett gästabud som hölls i landskapet Dalir på 
västra Island. En av Kjartans män begav sig ut för att söka efter svärdet:40

35 Övers. Vilhjálmur Finsen 1852–1870, IV, 2: 89–90.
36 Ordbog over det norrøne prosasprog. A Dictionary of Old Norse Prose 1995–2004, 
II: 835, betydelse 2, jfr den bifogade engelska översättningen ”bridge or raised way (over 
marshy terrain)”.
37 Jfr Magnús Már Lárusson 1957: 254.
38 Se bl.a. Almgren 1967: 150–151; Jansson 1976: 107; Peterson 1994: 6, s. v. brō f. ’bro, 
vägbank’.
39 Utg. Einar Ól. Sveinsson 1935: 143.
40 Utg. Einar Ól. Sveinsson 1934: 141–142.



Torgny lagmans tal vid Sveatinget i Uppsala 15

Án reið aptr til Skóga ok rakði spor Þórólfs til keldu einnar eða fens; hann 
þreifar þar í niðr ok greip á sverðshjǫltum. […] Þar heitir Sverðskelda síðan, 
er þeir Þórólfr hǫfðu fólgit konungsnaut.

”Án red tillbaka till Skógar och följde Þórólfs spår till en myr eller ett kärr. 
Där kände han på ner i djupet och fick tag i svärdsfästet. […] Platsen där 
Þórólfr och hans följeslagare gömt kungagåvan kallas sedan dess Sverðskelda 
(”Svärds myr”).”

Sagaförfattaren fastställer här ett semantiskt samband mellan orden kelda 
och fen; det senare betyder ju utan tvekan ”myr, sankmark”.41 Bruket av 
verbet þreifa ”treva”, ”beröra, känna på, famla efter något”, är i detta sam-
manhang även högst upplysande. Án trevar med sin hand i det vattnet och 
får på så vis tag i svärdsfästet. Detta antyder otvivelaktigt att det rör sig 
om stillastående vatten i en myr eller ett kärr.

Om det sammansatta ortnamnet Sverðskelda inte länge finns kvar i det 
område där handlingen i sagan utspelade sig,42 så förhåller det sig annor-
lunda med tre andra toponymer med -kelda som efterled: Krumskelda, 
Andarkelda och Glæsiskelda. Den första av dem är bekant från Egils saga 
Skalla-Grímssonar. Kapitel lviii omtalar vad Egils fader, Skalla-Grim, 
gjorde dagen före sin död. Han beslutade sig för att gömma undan en kista 
med silvermynt och kanske även en kittel av tenn:43

Hafa menn þat síðan fyrir satt, at hann hafi látit fara annathvárt eða bæði í 
Krumskeldu ok látit þar fara á ofan hellustein mikinn.

”Folk menar att han sänkt endera eller båda i Krumskelda och lagt en stor 
klipphäll över.”

Krumskelda, som ligger nordost om Borg vid Borgarfjǫrðr, beskrevs av 
den danske filologen Kristian Kålund som ett mosehul (”sumphål”), både 
stort och djupt,44 en beskrivning som stämmer väl överens med den något 
mer detaljerade som den isländske arkeologen Sigurður Vigfússon gjorde.45

Landnámabók berättar att en annan islänning, Geirmund, en av de mest 
kända landnamsmännen, handlade på samma sätt som Skalla-Grim:46

41 Fritzner 1883–1896, I 403: ”blød Myr, som er ufremkommelig for Folk og Fæ”.
42 Om de olika försöken att lokalisera denna kelda, se bl.a. Kålund 1877: 476; Árni Björns-
son 2011: 47.
43 Utg. Sigurður Nordal 1933: 174.
44 Kålund 1877: 373.
45 Sigurður Vigfússon 1887: 20–22.
46 Sturlubók § 115, utg. Jakob Benediktsson 1968: 156; Hauksbók § 87 uppvisar samma 
text utan possessivpronomenet sitt (utg. Jakob Benediktsson 1968: 157).



16 François-Xavier Dillmann

Geirmundr fal fé sitt mikit í Andarkeldu undir Skarði.

”Geirmund gömde sin stora skatt i Andarkelda under Skarð.”

Denna kelda som är belägen nära den östra stranden av Breiðafjǫrðr47 som 
kallas för Skarðstrǫnd omtalas av den lärde islänningen Jón Guðmunds-
son på 1600-talet i hans barndomsminnen.48 Han nämner de många försök 
som gjordes för att hitta skatten, liksom den folkliga föreställningen att 
olycka skulle drabba den som tog skatten. Även senare omnämns denna 
kelda vid flera tillfällen.49

Eyrbyggja saga berättar i kapitel lxiii om den rasande tjuren Glæsir 
och det dödliga sår han tillfogade sin husbonde, Þóroddr. Tjuren försvann 
sedan under dessa omständigheter:50

Heimamenn Þórodds hljópu eptir Glæsi ok eltu hann um þvera skriðuna 
Geirvǫr ok allt þar til, er þeir kómu at feni einu fyrir neðan bœinn at Hellum; 
þar hljóp griðungrinn út á fenit ok sǫkk, svá at hann kom aldri upp síðan, ok 
heitir þar síðan Glæsiskelda.

”Þórodds gårdsfolk sprang efter Glæsir och jagade honom tvärs över skred-
sluttningen Geirvǫr tills de kom till ett kärr nedanför gården vid Hellar. Där 
sprang tjuren ut i kärret och sjönk och kom aldrig mer upp. Platsen kallas 
sedan dess Glæsiskelda.”

Också läget för denna kelda vet vi. Den ligger på Skógarstrǫnd, på norra 
sidan av Snæfellsnes, längst in i Álptafjǫrðr.51

Nämnde danske lärde Kristian Kålund omtalar ett flertal vattenfyllda 
sumphål i det området vilka utgjorde en fara för boskapen. Även i våra 
dagar känner bönderna till Glæsiskeldan och risken att får och andra 
större djur kan falla ned i den.52 Detta textställe i Eyrbyggja saga utgör 
ett ovärderligt vittnesbörd om den betydelse av ”vattenfylld myrhåla” som 
det fornisländska ordet kelda hade, åtminstone sedan början av 1200-talet.

De sex omnämnanden av kelda, som vi granskat, förekommer i sam-
manhang som Snorre Sturlasson var väl förtrogen med. Å ena sidan en 

47 Einar G. Pétursson 2006: 23; Nørlund 1944: 24 (Fellströnd).
48 Utg. Hannes Þorsteinsson 1902: 717; Einar G. Pétursson 2006: 23.
49 Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823, utg. Sveinbjörn Rafnsson 1983: 384–385; Mau-
rer 1860: 217 (efter Guðbrandur Vigfússon); Jón Árnason 2, 1862: 84; Kålund 1877: 492; 
Einar G. Pétursson 2006: 23.
50 Utg. Einar Ól. Sveinsson 1935: 175–176.
51 Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823, utg. Sveinbjörn Rafnsson 1983: 342; Árni 
Thorlacius 1886: 284; Nørlund 1944: 24 (Fellströnd).
52 Kålund 1877: 452. – Detta bekräftades av en person från gården Kársstaðir för dr. Árni 
Björnsson, professor emeritus Svavar Sigmundsson och författaren under en exkursion 
som vi gjorde tillsammans den 14 augusti 2017 för att undersöka ovannämnda ortnamn 
med elementet -kelda i västra delen av Island.
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lag-utsaga vilken Snorre i sin funktion av lǫgsǫgumaðr (”lagsagoman”) 
under två perioder inte kunde vara okunnig om. Å den andra sidan, epi-
soder som alla tilldrar sig på västra Island, några inte långt från Borg res-
pektive Reykjaholt i Borgarfjǫrðr där Snorre bodde större delen av sitt liv, 
andra vid Dalir och andra delar av Västlandet varifrån hans släkt härstam-
made. Allt detta visar tydligt vilken innebörd Snorre lade i ordet kelda, 
när han i Torgny lagmans tal beskrev bestraffningen av de fem sveakung-
arna. Dessa kastades i en ”myrgrop”, eller ett ”vattenfyllt sumphål”.

*

Denna innebörd av ordet kelda ‒ väl belagd i skriftliga källor från 1200-
talet ‒ passar dessutom utmärkt in på den geografiska och historiska ram 
vilken Torgny lagman hänvisar till i slutet av sitt anförande. Den myrgrop 
som blev platsen för de avsatta kungarnas sista vistelse låg i anslutning 
till Moratinget, Moraþing (den isländska textens Múlaþing). Ursprunget 
till det svenska ortnamnet Mora anses ju vara det gamla germanska mor i 
betydelsen ”sank mark, sank äng, sumpmark”.53 Dessutom bildar straffet 
att kasta ned en kung i en kelda i symbolisk bemärkelse antitesen till en 
kungs kröning vid Moratinget: som bekant lyftes den nyvalde kungen upp 
på en sten för att motta menighetens hyllning.

Mer allmänt sett hör sveakungarnas bestraffning ihop med ett av de 
vanligaste sätten på vilka man verkställde ett dödstraff bland de tidiga 
germanerna, nämligen att dränka en människa i en grund sjö eller mos-
se.54 Redan Tacitus nämner det i sin Germania i kapitel xii:55

[…] ignauos et inbellis et corpore infamis caeno ac palude, iniecta insuper 
crate, mergunt.

[…] dem som visat sig fega och hållit sig undan från strider samt dem som 
van ärat sin kropp dränker man i gyttjiga träsk och lägger ovanpå dem ett flät-
verk av grenar.56

53 Sahlgren 1945: 12; Calissendorf 1986: 79–80; Strandberg 1993: 43–44, 46–47 (med en 
ingående diskussion om betydelsen av Mor-, och denna beaktansvärda konklusion: ”Jag är 
här böjd att räkna med ’sumpighet’ som det i varje fall viktigaste betydelseinslaget”), jfr 
Nyman 2002: 236; Wahlberg 2016: 225. – Jag tackar professor emeritus Svante Strandberg 
som haft vänligheten att hänvisa mig till Sahlgrens uppsats.
54 Se bl.a. Ström 1942: 178–188; Ström 1986; Monikander 2010: 77–91 (jag tackar docent 
emeritus Ingmar Jansson som haft vänligheten att hänvisa mig till denna viktiga doktors-
avhandling).
55 Utg. Perret 1949: 78, jfr utg. Lund 1988: 80–81, 145–146.
56 Övers. Önnerfors 1969: 49.
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Enligt en litterär tradition om den norska drottningen Gunnhilds öde 
skulle den beryktade änkan till konungen Erik Blodyx ha blivit dräpt och 
nedsänkt i en mosse i Jylland.57 Denna handling kan rimligtvis kopplas 
ihop med fynden av de berömda fynden av ”mosslik” i Danmark, Nord-
tyskland och Nederländerna,58 men även i Sverige, till exempel i Skede-
mosse på Öland59 och i Uppland.60

*

Det är mot bakgrund av arkeologiska såväl som skriftliga vittnesbörd 
om detta sätt att verkställa ett dödsstraff i Skandinavien som man bör se 
hotelsen mot kung Olav Eriksson i slutet av Torgny lagmans tal i Olav 
den heliges saga. Under sin vistelse i Västergötland sommaren 1219 hos 
den mäktige lagmannen Eskil Magnusson och hans hustru Kristina, torde 
Snorre bland de många upplysningar om Sveriges historia, geografi och 
institutioner han fått från sitt värdfolk även tagit del av en muntlig tradi-
tion om dödandet av en eller flera kungar på Moratinget i en avlägsen 
forntid. När han några år efteråt gick till verket att författa Olav den heli-
ges saga, bearbetade Snorre grundligt inte bara det skriftliga material han 
hämtat från sina föregångare utan även de muntliga traditioner han samlat 
på Island och på det skandinaviska fastlandet. Snorre ville förstärka de 
samband han uppfattade fanns mellan de olika episoder som berättade om 
både vänskapliga och fientliga relationer mellan kungarikena Norge och 
Sverige i början på 1000-talet. Detta gjorde han genom att använda sig av 
ett genomgående motiv, nämligen temat med de fem kungarna.

Det vältaliga slutet på Torgny lagmans anförande återspeglar utan tve-
kan en svensk tradition som det emellertid skulle vara riskfyllt att för-
söka bestämma närmare. Men avsnittet bär tveklöst prägeln att vara ett 
isländskt författarverk. Detta visar inte bara misstaget med ”Mulatinget” 
och bruket av kelda i en medeltida isländsk innebörd utan framför allt det 
raffinerade bruket författaren gör av motivet med de fem kungarna. – Här 
ser vi den förnämliga berättarkonst som var Snorre Sturlassons egen.

57 Se bl.a. Ágrip af Nóregskonunga sǫgum, kapitel xi (utg. Bjarni Einarsson 1984: 15); 
Theodoricus, De antiquitate regum Norwagiensium, kapitel vi (utg. och övers. Kraggerud 
2018: 22–25); Jómsvíkinga saga, kapitel v (utg. Þorleifur Hauksson och Marteinn Helgi 
Sigurðsson 2018: 25).
58 Se bl.a. Jankuhn 1967; Jankuhn i Much 1967: 213–227; Pieper 2002; Monikander 
2010: passim.
59 Hagberg 1967; Monikander 2010.
60 Se bl.a. Fredengren 2015.
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SUMMARY

This lecture concerns the end of the famous speech which, according to 
the account of Snorri Sturluson in chapter lxxx of Óláfs saga ins helga 
in Heimskringla, the magistrate of Tíundaland, Þorgnýr Þorgnýsson, 
delivered at an assembly of Swedes at Uppsala early in the year 1018. The 
phrase Þeir steypðu fimm konungum í eina keldu á Múlaþingi […] is ana-
lyzed in detail from a lexical, philological, and narrative perspective.

The mention of the number of kings of Sweden who were killed in the 
distant past is explained in the light of the context of the chapter, which is 
at the center of the narrative concerning the relations between the king-
doms of Norway and Sweden at the beginning of the 11th century. Readers 
are reminded that the reading á Múlaþingi must be considered an error 
on the part of the Icelandic author – or of his scribe – for a form like *á 
Moraþingi. The meaning of the word kelda is then discussed, and it is 
shown that here it must designate ‘a swampy or marshy area’, a mean-
ing found in numerous examples from Icelandic works contemporary to 
Snorri Sturluson’s Óláfs saga ins helga.

The conclusions are put into the context of the political institutions of 
Sweden, death penalties of the ancient Germanic peoples, and Swedish 
traditions that Snorri might have been able to collect during his visit to 
Västergötland in the summer of 1219.
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Das Niederdeutsche als 
Verständigungssprache im 
Ostseeraum im Zeitalter der Hanse
Von Kurt Braunmüller

ZUR RELEVANZ DES THEMAS

Die Art der Verständigung über Sprach- und Nationengrenzen hinweg ist 
seit je her eine wichtige Fragestellung in der Linguistik gewesen. Eine 
für Nordeuropa und den gesamten Ostseeraum in dieser Hinsicht wichtige 
Periode war das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit, als das Nieder-
deutsche die Funktion einer lingua franca in diesem Raum innehatte. Die 
Hanse als ein übernationaler Wirtschaftsverbund bedurfte eines effekti-
ven Verständigungsmittels, das den Volkssprachen näherstand, als es das 
Latein je sein konnte (Kap. 1).

Im Folgenden wird gezeigt, welche Phasen des Kontakts es gab 
(Kap. 2), wobei besonderes Augenmerk auf Jütland als (frühe) Kontakt-
zone gelegt wird, wo eine westgermanische Varietät superstratal skandi-
navisiert wurde (Kap. 3). Des Weiteren wird dargelegt, dass das Nordnie-
dersächsische den skandinavischen Varietäten näher als andere Dialekte 
des Niederdeutschen stand und immer offen für Sprachmischungen, auch 
und gerade nach Süden zum Hochdeutschen war (Kap. 4). Im Verhält-
nis zu den festlandskandinavischen Sprachen nimmt das Niederdeutsche 
u.a. die Funktion einer Brückensprache ein, nicht zuletzt weil sich die am 
Kontakt beteiligten Varietäten typologisch wie auch genetisch nur wenig 
voneinander unterschieden. Ein Schwerpunkt der Analyse ist die Hypo-
these von der unmittelbaren Verständigung zwischen Niederdeutschen 
und Skandinaviern vor allem im Bereich der mündlichen Kommunika-
tion (Kap. 5), was als interdialektale (sog.) Semikommunikation gesehen 
wird, durchaus vergleichbar mit den kommunikativen Praktiken zwischen 
Skandinaviern heute. Es wird deutlich gemacht, welche Strategien erfolg-
versprechend sind und welche Regeln man daraus ableiten kann. Am 
Ende dieser Periode standen restrukturierte skandinavische Nationalspra-
chen. Aus der anfänglichen unmittelbaren interdialektalen Verständigung 
ist eine ausgebaute Zwei-/Mehrsprachigkeit entstanden, jedoch sind die 
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vielfältigen Spuren dieses intensiven Kontakts mit dem Niederdeutschen 
nicht zu übersehen und prägen die skandinavischen Sprachen bis heute 
(Kap. 6).

1. DIE HANSE ALS ORGANISATOR DES OSTSEEHANDELS

1.1 Was war die Hanse?
Der Begriff ‚Hanse‘ bezeichnet zunächst einmal nichts anderes als eine 
Gruppe oder eine Vereinigung von Leuten, die bestimmte gemeinsame 
Ziele verfolgen. Manchmal spricht man auch genauer von der „Deutschen 
Hanse“, d.h. einer Vereinigung norddeutscher Kaufleute, um den Handel 
im Ostseeraum, im Küstenbereich der Nordsee und darüber hinaus in der 
norddeutschen Tiefebene zu befördern und vor allem um ihn gegen Pira-
terie und andere Angriffe zu schützen. Dazu muss man sich in Erinne-
rung rufen, dass die Staaten im Mittelalter und noch weit darüber hin-
aus oftmals zu schwach waren, um die Seewege zu schützen, so dass ein 
gefahrloser Handel kaum möglich war (zu den Risiken von Kaufmanns-
reisen s. Brenning 1993: 48-53 u. 165-178). Es handelt sich also bei der 
Hanse um ein rein wirtschaftliches Zweckbündnis, bei dem die Lasten 
der Gefahrenabwehr auf viele Schultern verteilt werden sollten. Sollte es 
Probleme geben, wurden diese auf den sog. Hansetagen (s. Kap. 1.2.), in 
späterer Zeit typischerweise in Lübeck, verhandelt. Half auch dies nichts, 
konnte ein Kaufmann, später ganze Städte, die sich unbotmäßig oder grob 
unsolidarisch verhielten, auch von diesem Zweckbündnis ausgeschlossen 
werden, was mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden war. 
Einen solchen Rauswurf nannte man „verhansen“.

Die Hanse ist natürlich nicht aus dem Nichts entstanden, sondern hat 
sich die Handelswege und -strukturen zu eigen gemacht, die es bereits 
seit langem gab, vor allem den sog. Visby-Handel. Dabei machte man 
sich (wieder einmal) die strategisch günstig in der Mitte der Ostsee gele-
gene Insel Gotland als Zwischenstation und Umschlagplatz zunutze (s. die 
nachfolgenden beiden Karten).

Im Laufe der Jahre bildete sich hieraus ein ganz Nordeuropa umspan-
nendes Netzwerk, das wie die folgenden beiden Karten sehr anschaulich 
zeigen, eine Hauptschlagader von Novgorod und Reval im Nordosten über 
Visby auf Gotland nach Lübeck und dann über Lüneburg bis in weit in 
den Süden besaß. Wichtige Güter waren der Hering, aber auch Pelze und 
Leder. Im Gegenzug profitierte der Norden Europas von den Salzvorkom-
men aus der norddeutschen Tiefebene. Es war also ein profitables Geschäft 
auf Gegenseitigkeit, da insbesondere das Salz zur Konservierung von 
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Fisch unabdingbar war. In Westskandinavien bildete die Stadt Bergen den 
Hauptstützpunkt für den gesamten Nordlandhandel. Hier dominierten der 
Stockfisch, also der luftgetrocknete Kabeljau, sowie Getreide den Handel. 
Der Stockfisch ist bis dato ein wichtiger Exportartikel insbesondere für 
die romanischen Länder, auch und gerade für Südamerika, geblieben und 
wird weiterhin vornehmlich über den Hamburger Hafen umgeschlagen.

In der Hanse als einem Zusammenschluss von Kaufleuten (auch kurz 
„Kaufmannshanse“ genannt), später auch von Städten (die sog. „Städte-
hanse“), könnte man eine Art Vorläufer der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft sehen, die allein infolge ihrer umfassenden wirtschaftlichen 
Macht schnell an politischem Einfluss gewann. Über eine eigene Streit-
macht zum Schutz der Seewege verfügte die Hanse jedenfalls nicht. Diese 
wirtschaftliche Machtposition wurde geschickt strategisch genutzt, um 
von den örtlichen Herrschern Privilegien, wie etwa die Errichtung von 
dauerhaften Handelsniederlassungen, den Kontoren (so in Novgorod, Ber-
gen, Brügge und London), zu ertrotzen. Zu den weiteren wichtigen Privi-
legien zählen, sich ganzjährig an ausländischen Handelsplätzen aufhalten 
und sich so dauerhaft niederlassen zu dürfen. Dieses Privileg nannte man 
„winterligger“ sein zu dürfen, da der Handel ansonsten nur vom Früh-
jahr bis zum Herbst stattfand. Dies eröffnet dem immer noch ambulant 
betriebenen Handel völlig neue Entfaltungsmöglichkeiten. Der deutsche 
Einfluss, auch in sprachlicher Hinsicht, verfestigte sich so in den Ländern 
des Ostseeraums und in den Küstenregionen des nordwestlichen Europas. 
So gewann die Hanse, durchaus vergleichbar mit der machtvollen Kredit-
politik der Fugger von Augsburg in Zentraleuropa, in Nordeuropa eine 
dominante Machtposition, die in nicht wenigen Fällen nachhaltigen Ein-
fluss auf die Politik genommen hat.
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Abbildung 1 aus: globalhistory.de (Zugriff am 15.1.2018)

 

Abbildung 2 aus: fwu-mediathek.de (Zugriff am 3.6.2019)
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1.2 Die Hanse als wirtschaftlicher Verbund
Wie oben bereits erwähnt, waren die Anfänge der Hanse recht unspekta-
kulär, da auf denselben Routen schon immer ein reger Handel im östlichen 
Atlantik und vor allem im Ostseeraum stattgefunden hat. So überrascht es 
dann wenig, dass es kein genaues Gründungsdatum für die Hanse gibt. 
Auch der rechtliche wie gesellschaftliche Status der Hanse blieb in der 
Schwebe: es handelt sich bei der Hanse weder um eine societas noch um 
ein collegium, und schon gar nicht um eine (umfassende) universitas, son-
dern vielmehr um einen lockeren Zusammenschluss von reisenden Händ-
lern (Weiteres zu Vergemeinschaftungsformen im Mittelalter s. Rexroth 
2018: 101). Selbst die spätere Städtehanse besitzt kein eigenes Vermögen, 
verfügt über keine eigene Kasse noch über Beamte, die für das Funktio-
nieren dieser Interessengemeinschaft sorgen sollten. Latein war bis ins 
ausgehende 14. Jahrhundert die selbstverständliche Schriftsprache wie die 
lingua franca, also die länderübergreifende Verkehrssprache, zwischen 
diesen reisenden Händlern. Das Niederdeutsche (in Form seiner Dia-
lekte, eine Standardisierung ist im Übrigen nie erfolgt) hat erst zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts diese kommunikative Funktion übernommen.

Als einzige feste Institution gab es einmal im Jahr eine Vollversamm-
lung der hansischen Kaufleute, später der betreffenden Städte, Hansetag 
genannt. Dieser fand normalerweise in Lübeck statt, einer slawischen 
Gründung (Liubice, gegründet in den Jahren 1141 bzw. neu 1159), die den 
entscheidenden geostrategischen Vorzug besaß, am Ende der alten Han-
delsroute über die Ostsee zu liegen (s. die beiden Karten oben). Von dort 
aus ging, wie sie dann später genannt wurde, die sog. Salzstraße weiter 
über Hamburg nach Lüneburg und anderen norddeutschen Städten. Die 
Hansetage waren u.a. für die Klärung von Streitigkeiten, für die Recht-
sprechung wie auch für Strategiediskussionen da, um z.B. weitere Privi-
legien zu erstreiten. Aber nicht alle Städte, wie beispielsweise Dortmund 
oder Köln, beteiligten sich an den kriegerischen Auseinandersetzun-
gen der Seestädte. Der letzte Hansetag fand 1669, also lange nach dem 
Ende des 30-jährigen Krieges statt, zu einer Zeit, als der niederdeutsche 
Sprachraum längst in niederdeutsche und in neuniederländische Dialekte 
aufgespalten war.

1.3 Vier Phasen des (nieder)deutschen Kontakts mit Skandinavien
(1) Von ca. 800 bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts gab es bereits einen 
sehr regen wechselseitigen Austausch von Waren in dieser Region. Die 
christliche Mission kam mit dem Hamburger Erzbischof Ansgar aus dem 
Süden. (Die iroschottische Mission, die im 6. Jahrhundert in West- und 
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Zentraleuropa einsetze, spielt in Nordeuropa keine Rolle). Schlagwortar-
tig könnte man den Norden Europas als eine in vielerlei Hinsicht zurück-
gebliebene Region des Kontinents bezeichnen, da alle Innovationen – die 
meisten stammen aus Italien (wie etwa das Bankenwesen) – über Süd-, 
dann Norddeutschland nach Skandinavien kamen. In dieser Zeit war Hai-
thabu (heute: Hedeby), südlich von Schleswig an der Schlei gelegen, der 
zentrale Kontaktort und Haupthandelsplatz für den Nordlandhandel. In 
Schweden war es damals Birka, in der Nähe von Stockholm.

(2) Von 1150 bis ca. 1250 ist eine starke Zunahme an Handelskontakten 
zu verzeichnen. Ein Grund dafür war ein neuer Schiffstyp, die Kogge, 
der über deutlich mehr Ladekapazität verfügte. Die Handelskontakte 
wurden in dieser Zeit polyzentrisch, d.h. es gab keinen zentralen Ort für 
den Warenumschlag mehr wie z.B. früher Birka, sondern jede größere 
Küstenstadt konnte selbst direkt Handel betreiben. Eben weil es keinen 
Zentralismus zu Beginn der intensiveren Hansekontakte mehr gab, hat 
sich der (nieder)deutsche Einfluss auf breiter Front in Skandinavien rasch 
ausbreiten können. Viele Städte und Handelsplätze kamen so nicht nur 
mit den Waren aus dem Süden in Kontakt, sondern auch mit der Spra-
che dieser Händler, dem Niederdeutschen, was den Wortschatz wie auch 
die Struktur der (festland)skandinavischen Sprachen tief und nachhaltig 
prägte (s. Kap. 4ff.).

(3) Um die Mitte des 13. Jahrhunderts migrierten zahlreiche Angehö-
rige des norddeutschen Adels, Hofbeamte, viele Handwerker, aber auch 
Kunsthandwerker in den skandinavischen Norden. Allerdings nahm auch 
das Seeräuberunwesen in dieser Zeit im Nord- und Ostseeraum zu, da der 
blühende Handel schnelle Beute versprach.

(4) Um 1500 bis 1530 kam es zu einer stärkeren Reglementierung der 
Kontakte. 1523 tritt der schwedischen König Gustav Wasa aus der 1397 
unter dänischer Führung gegründeten Kalmarer Union aus, so dass das 
Königreich Dänemark-Norwegen einerseits und Schweden andererseits 
als Handelspartner der Hanse gegenüberstanden. Die Einwanderung von 
Handwerkern und anderen Fachleuten aus dem Kontinent nach Skandina-
vien setzt sich ungebrochen fort. Viele lassen sich mit ihren Familien dort 
nieder, z.B. im norwegischen Tønsberg, und erwerben das Bürgerrecht. 
So gesehen könnte man dies als erste große mittelalterliche Migrations-
bewegung vom Süden in den Norden bezeichnen. (Die anderen Migrati-
onsströme, insbesondere die sog. Völkerwanderung, nahmen bekanntlich 
genau die andere Richtung, nämlich vom armen und kalten Norden in den 
verheißungsvollen römisch geprägten Süden.) Handwerker wie Kaufleute 
versprachen sich von der Auswanderung nach Skandinavien einen Neu-
start und sahen das große wirtschaftliche Potential dieses noch unterent-
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wickelten Teils von Europa. (Ein Vergleich mit der Migration von Skandi-
naviern im 19. Jahrhundert nach Nordamerika trifft nur bedingt zu, da in 
diesem Fall bittere Armut maßgebliche Ursache für diese Migration nach 
Westen über den Atlantik war.)

2. DIE NORDEUROPÄISCHE SPRACHENLANDSCHAFT 
IM MITTELALTER

2.1 Die vorhansische Zeit
(a) Das Niederdeutsche tritt in dieser Zeit als Regionalsprache auf, die 
im nordwestlichen Kontinentaleuropa und in der norddeutschen Tiefebene 
(in der Regel nur mündlich) verwendet wird. Die sog. Ostkolonisation, 
die im Hochmittelalter und darüber hinaus den Nordosten des Kontinents 
prägte, trug in den Küstenregionen zur Verbreitung des Niederdeutschen 
bis weit ins Baltikum bei. Zwei Dinge sollte man sich jedoch immer vor 
Augen halten: das Niederdeutsche bestand aus einer Vielzahl von Dia-
lekten, wobei das Nordniedersächsische den skandinavischen Sprachen 
strukturell am nächsten steht. Es wird jedoch erst am Ende des Hochmit-
telalters zu einer akzeptierten Schriftsprache und im Zuge der Expansion 
der Hanse zu einer überregionalen Verkehrssprache. Es gab aber keine 
Standardisierung, auch später nicht in den sog. Hanserezessen (also den 
Protokollen der Hansetage), die allerdings der Lübecker Varietät zu einer 
Vorbildfunktion bis weit ins Baltikum verhalfen. (Grundlage dafür war 
u.a., dass das Lübsche Recht als Stadtrecht an den Küsten der südlichen 
Ostsee als Vorbild auf breiter Front übernommen wurde.) Niederdeutsch 
ist im Übrigen bis heute nicht standardisiert, was maßgeblich damit zu 
tun hat, dass es nie einen norddeutschen Staat mit entsprechender Staats-
sprache gegeben hat.

(b) Latein war in vorhansischer Zeit und noch weit darüber hinaus 
die Sprache für jegliche Art von Dokumentation, wie übrigens auch für 
die Buchführung und die überregionale Korrespondenz. In vereinfachter 
Form wurde Latein auch als lingua franca, als Verkehrssprache auf Rei-
sen von den Kaufleuten verwendet.

(c) Einheimische Sprachen und Dialekte, die oftmals vom Latein im 
Zuge der Christianisierung nachhaltig beeinflusst waren, profitieren von 
diesem Kulturkontakt in hohem Maße: Diese Sprachen erfuhren einen 
starken Ausbau in ihren Strukturen, was insbesondere die Wortbildung, 
die Syntax wie auch die Textsorten anbelangt. Dies ergab sich daraus, dass 
abstrakte Inhalte, die nur auf Latein vorlagen, in die örtlichen Varietäten 
zu übertragen waren, damit das Volk die (meist christlichen) Texte auch 
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verstehen können sollte. Übersetzungen in die Volkssprachen waren also 
die treibende Kraft, die örtlichen Varietäten in ganz Nord europa reicher 
und differenzierter zu machen. Als Zwischenstufe fungierten die oberdeut-
schen Dialekte und die Übersetzungsvorschläge, die sich in Süddeutsch-
land durchgesetzt hatten, und als direkte Kontaktvarietät das (nordnieder-
sächsisch geprägte) Niederdeutsche.

2.2 Die frühe Hansezeit und das Spätmittelalter
(a) Niederdeutsch wird nun zur Verkehrs- und dominanten Handelsspra-
che. Anfangs war die rezeptive (‚passive‘) Mehrsprachigkeit die nahe-
liegende überregionale Kommunikationsform zwischen den nordnie-
dersächsisch sprechenden Hansekaufleuten und ihren skandinavischen 
Handelspartnern. Die strukturellen Ähnlichkeiten waren nicht unüber-
brückbar, ein gemeinsames genetische Erbe (aus dem Gemeingermani-
schen) wie eine Kommunikation, die auf unmittelbarem Kontakt beruhte, 
waren für eine schnelle unmittelbare Verständigung sehr hilfreich. Was 
nicht verstanden wurde, konnte durch Zeigen und Umschreibungen meist 
rasch geklärt werden. Zu dieser Zeit reisten die hansischen Kaufleute 
noch selbst zu ihren Kunden. Später übernahmen sog. Handlungslehr-
linge diese Funktion, die vom Kaufmann in seinem heimischen Kontor 
per Brief überwacht wurden. In den Quellen lesen wir jedenfalls nur von 
Übersetzungen aus dem Lateinischen oder anderen Sprachen wie dem 
Russischen, nie jedoch von irgendwelchen Dolmetschbemühungen zwi-
schen Niederdeutsch und einer skandinavischen Sprache (vgl. auch Burke 
2006).

(b) Latein bleibt weiterhin die Fachsprache für alle Formen der Doku-
mentation und teilweise auch noch das Medium für die überregionale 
Korrespondenz. Auch wird Latein immer noch in einer ‚abgespeckten‘ 
Funktion als Verkehrssprache bei Reisen benutzt.

(c) Einheimische Sprachen und Dialekte weisen mittlerweile zahl-
reiche Entlehnungen aus dem Niederdeutschen auf, besonders in den nahe 
gelegenen Küstengebieten wie im (damals noch dänischen) Schonen oder 
im norwegisch-dänischen Vest-Agder, westlich von Kristiansand (mehr 
hierzu in Skjekkeland 1999: 57-112).

2.3 Die späte Hansezeit (das 16. Jahrhundert)
(a) Niederdeutsch und später Hochdeutsch (im Zuge der Reformation 
und der Bibelübersetzungen) werden zu Prestigesprachen im Ostseeraum 
und darüber hinaus in den Nordseeküstenregionen. Neben ihrer Funktion 
als Verkehrssprachen übernehmen sie auch zunehmend fachsprachliche 
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Bereiche. Bei dieser Popularisierung spielt das Hochdeutsche wegen der 
auf der Volkssprache beruhenden Reformation eine führende Rolle und 
wird vom aufstrebenden Bürgertum schnell aufgegriffen. Die früher vor-
herrschende rezeptive Mehrsprachigkeit nimmt zugunsten einer aktiven 
Mehrsprachigkeit (niederdeutsch-skandinavisch) rasch ab. Niederdeutsch 
wird die naheliegende Zweitsprache. Darüber hinaus gibt es nun viele 
zweisprachige Kaufmanns- und Handwerkerfamilien, die in den skandi-
navischen Ländern auf Dauer leben und die Position des Niederdeutschen 
weiter stärken. Städte wie Stockholm wehren sich gegen diese Dominanz 
der deutschen Einwanderer und erlassen Beschränkungen bezüglich der 
politischen Teilhabe im Stadtrat.

(b) Für das Latein hat sich gegenüber früher wenig geändert (s. auch 
Burke 1989).

(c) Die Umstrukturierung der (festland)skandinavischen Sprachen ist 
zu dieser Zeit weitgehend abgeschlossen. Ihre Annäherung an das Nieder- 
wie das Hochdeutsche macht sie für Deutsche zu wesentlich leichter zu 
erlernenden Sprachen als etwa das Isländische oder Färöische, die beide 
allenfalls über die Kolonialsprache Dänisch mit solchen Annäherungen an 
das Niederdeutsche in Kontakt gekommen sind.

(d) Wie die Ausgliederung des Neuniederländischen aus dem nieder-
deutschen Varietätenkontinuum und die Entwicklung einer eigenständi-
gen niederländischen Schriftsprache verlief, kann man sehr ausführlich in 
Stegeman (2014: 264ff.) nachlesen.

3. DIE ANFÄNGE DER DEUTSCH-SKANDINAVISCHEN 
SPRACHKONTAKTE

3.1 Jütland als Übergangsgebiet zwischen West- und Nordgermanisch
Die jütländische Halbinsel war und ist bis heute eine wichtige Schnitt-
stelle und Kontaktzone zwischen Skandinavien (hier: Dänemark) und 
Norddeutschland. An dieser Stelle treffen das (kontinentale) Westgerma-
nische und das Nordgermanische aufeinander. Das West- und Südjütische, 
beides dänische Dialekte, waren, wie in Braunmüller (2017) ausführlich 
dargelegt, ursprünglich Teil des westgermanischen Sprachgebiets, das 
später vor allem im lexikalischen Bereich (superstratal) skandinavisiert 
wurde, d.h. allmählich zu einem Teil des Nordgermanischen wurde.

Dazu einige Beispiele:
(A) In Nominalphrasen tritt der vorangestellte bestimmte Artikel auf; 
ja es existieren sogar zwei davon, einer in attributiver, ein anderer in 
distributiver Funktion, wie heute beispielsweise im nordfriesischen 
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Fering (auf der Insel Föhr), in Amern am Niederrhein, in Mönchen-
gladbach sowie in einigen bairischen Dialekten.

(B) Es tritt teilweise ein semantisches Genus wie auch in einigen 
südenglischen Dialekten bei der pronominalen Wiederaufnahme von 
zähl- bzw. individualisierbaren Substantiven vs. Stoffnamen auf: the 
loaf… he (= ein ganz bestimmtes Brot); ansonsten it ‚es‘. Jütisch et kalv 
‚ein Kalb‘ (= ein junges Tier; als Neutrum) vs. (standard)dän. en kalv. 
Ähnliches lässt sich u.a. im Rheinland und Saarland beobachten: dat 
Liesbeth (= eine junge Frau namens L.).

(C) Es treten analytische Genitiv-Nominalphrasen auf: æ man’ hans 
bil, was strukturell dem niederdt. de Mann sîn Auto entspricht.

(D) ± reflexive Possessivpronomina der 3. Person (hier: mask.): 
jütisch hans (< han ‚er‘ + Genitiv -s), engl. his (ähnlich), niederdt. sîn 
‚sein‘. Ansonsten wird in allen skandinavischen Sprachen in den aller-
meisten Fällen genau zwischen reflexivem sin, sit(t) ‚sein 3.Pers.Sing. 
mask.poss.‘ und nicht-reflexivem hans (dito) unterschieden.

(E) Die westgermanische Satzintonation (im Gegensatz zum Insel-
dänischen, wie es z.B. in Kopenhagen gesprochen wird) stellt ein wei-
teres westgermanisches Merkmal dar.

(F) Im Jütischen ist eine ausgeprägte Tendenz zu nicht-enklitischer 
Linksmodifikation (hier: fett markiert) zu verzeichnen, während es im 
Nordgermanischen Enkliseformen, also Rechtsmodifiationen (hier: 
unterstrichen), hinsichtlich des Merkmals ‚Definitheit‘ gibt. Bezeich-
nenderweise gibt es in west- und südjütischen Dialekten nach der Skan-
dinavisierung keine Relikte in Form von hybriden Konstruktionen, die 
sowohl Links- wie Rechtsmodifikation aufweisen: *æ [Artdef.sing.] rig 
man’-endef.sing. ist nicht grammatisch, hingegen schwed. den [Artdef.sing.] 
rike/a mannendef.sing. ‚der reiche Mann‘ oder isländ. _ríki maðurinndef.sing. 
schon. (Dies entspräche jüt. *_rig_ man’-endef.sing., was jedoch wiede-
rum ungrammatisch wäre.)

(G) Im Bereich der Phonologie ist eine Tendenz zur Verstärkung 
des rechten Rands von Wörtern bei den Dialekten entlang der östlichen 
Nordseeküste festzustellen, was sich u.a. am sog. Klusilsprung wie in 
bi > bik ‚Biene‘ oder am westjütischen Stoßton (“) zeigt: to ka“t_ ‚zwei 
Katzen‘ (mit der für Jütland typischen Apokope des schwachtonigen 
Endungs vokals ə).

3.2 Kontaktinduzierte Diglossie
Generell gilt, dass der intensive Kontakt von Sprechern des West- und 
Südjütischen zu kontaktinduzierter Stabilität bei diglossischer (also 
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funktionaler) Verteilung geführt hat: die genannten jütischen Dialekte 
fungieren als Sprache der Nähe, während das Dänische, wie es in der 
Schule als Schriftsprache gelehrt wird, als Distanzsprache fungiert. Diese 
rein strukturelle linguistische Analyse deckt sich im Endergebnis mit See-
bolds kulturhistorischer Sichtweise (2013). Wir haben es also in Jütland 
mit einer Kontaktzone von westgermanischen und nordgermanischen 
Varietäten zu tun. Bei der Überwölbung der ursprünglich westgermani-
schen Dialekte Jütlands kam es infolge der relativ engen genetischen Ver-
wandtschaft zu keinen größeren Problemen, was sich auch später wieder 
in umgekehrter Richtung bei der raschen und problemlosen Übernahme 
niederdeutscher, also westgermanischer, Strukturen und Wörter zeigen 
sollte. Mit anderen Worten, Sprachkontakte sind zwischen genetisch 
eng(er) verwandten Sprachen ohne tiefgreifende Eingriffe in die jeweili-
gen Sprachsysteme möglich und zeugen von einer meist gelungenen und 
kaum auffälligen Integration des entlehnten Materials.

4. VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN GELUNGENEN 
SPRACHKONTAKT ZWISCHEN NIEDERDEUTSCH 
UND ANDEREN GERMANISCHEN SPRACHEN

Jütland weist, wie eben dargelegt, bis heute in seinen westlichen und süd-
lichen Teilen deutliche westgermanische Sprachstrukturen auf. Westger-
manisch ist dabei als noch undifferenzierte Vorstufe zu den späteren Varie-
täten (hier: Nord-)Friesisch und Altsächsisch/Niederdeutsch zu sehen. Wie 
die in Kap. 3.1. aufgeführten Dialektmerkmale zeigen, reicht das westger-
manische Erbe bis in die unteren gesellschaftlichen Schichten. Nicht zuletzt 
wegen dieser starken genetischen Ähnlichkeit ist ein späteres Andocken 
an das (Mittel-)Niederdeutsche zur Hansezeit relativ problemlos möglich 
(s. Kap. 5). Es handelte sich um genetisch wie zu einem großen Teil auch 
typologisch ähnliche Sprachstrukturen, auf die die bereits genannten poly-
zentrischen Kontakte aus dem Süden einwirkten. Ursächlich waren die 
Vielzahl von direkten ungesteuerten Sprachkontakten, die anders als etwa 
als später das Französische, als Sprache des Adels über die Höfe und damit 
über die Oberschicht Eingang in die Sprachen Europas fand.

Als besonders befördernd für die schnelle Adaption des Niederdeut-
schen in Skandinavien muss man die benachbarte Kontaktvarietät, das 
Nordniedersächsische, bezeichnen, das strukturell wesentlich näher am 
Skandinavischen liegt als etwa das Niederdeutsche, wie es z.B. in West-
falen oder noch weiter westlich gesprochen wird (obwohl es auch hier 
direkte Kontakte mit Händlern aus dieser Region etwa bei Messen gab). 
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Das Nordniedersächsische reicht vom südlichen Niedersachsen bis zur 
Sprachgrenze mit Dänemark in Jütland.

Das Niederdeutsche war, wie bereits erwähnt, zu keiner Zeit standar-
disiert und hat nie eine Überdachung durch eine Hochsprache erfahren. 
Es gab nur eine Vielzahl von Dialekten, z.T. auch von Regionalsprachen, 
sowie einige wenige lokale Schrifttraditionen, von denen die Lübecker 
Form überregionale Bedeutung infolge der Hanserezesse und der Über-
nahme des Lübschen Rechts im Zuge der Ostkolonisation erlangte. Da 
sich das niederdeutsche Sprachgebiet nach der Ostkolonisation über die 
Küstenregionen vom Ärmelkanal bis weit ins Baltikum erstreckte, war 
es geografisch stark zerklüftet, so dass in vielen Fällen eine unmittelbare 
Verständigung ohne eine gewisse Eingewöhnungszeit kaum möglich war. 
Dies war jedoch nicht weiter schlimm, da die Händler nur kurze Distanzen 
pro Tag auf dem Landweg zurücklegen konnten, was dazu führte, dass sie 
sich Schritt für Schritt an neue Varietäten gewöhnen bzw. anpassen konn-
ten. Lediglich die See- und Flusswege erlaubten eine etwas schnellere 
Überbrückung von Distanzen. In jedem Fall waren Händler, allein schon 
aus beruflichen Gründen, immer daran interessiert, effektiv mit den Kun-
den ins Gespräch und schließlich auch ins Geschäft zu kommen. Die feh-
lende Standardisierung zwang alle Beteiligten, sich sprachlich flexibel 
zu verhalten, auf systematische Unterschiede zur eigenen Varietät zu ach-
ten und auf diese Weise zu einer breiten rezeptiven (‚passiven‘) Sprach-
kompetenz zu gelangen, einer Fähigkeit, die den heutigen Sprechern in 
Norddeutschland in der Regel abgeht, da sie so gut wie immer auf eine 
weitgehend einheitliche norddeutsche Sprache treffen – ganz im Gegen-
satz zur den Bewohnern Süddeutschlands, die ständig – und dies bis heute 
– mit zahlreichen Dialekten und Regionalsprachen konfrontiert sind.

Eine vertikale Sprachmischung nach unten, also zu den Dialekten, ist 
in Norddeutschland kaum möglich, da es nur noch wenige Muttersprach-
ler des Niederdeutschen gibt und Mischformen mit der Hochsprache, oft 
Missingsch genannt, als sozial negativ markiert vermieden werden (sofern 
sie heute überhaupt noch auftreten). Als Missingsch wird üblicherweise 
der unvollständige Erwerb der deutschen Hochsprache durch niederdeut-
sche Muttersprachler (als Erstsprachler) bezeichnet, die es heute jedoch 
nur noch vereinzelt und allenfalls auf dem Lande gibt.

Bemerkenswert für die Geschichte des Niederdeutschen ist, dass es zu 
keiner Zeit eine nach Süden, also zum Mittel- und Oberdeutschen, abge-
schottete Sprache war. Entlehnungen wurden offenbar immer akzeptiert, 
was z.B. ein Blick auf die Rahmenerzählung des althochdeutschen Hilde-
brantslieds zeigt (zum Text, s. Braune & Ebbinghaus 1965: 84). Der Kopist 
verwendet einleitend Niederdeutsches neben Oberdeutschem, ohne dass 
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dies als unverständlich oder störend empfunden worden wäre. Kurzum, 
das Niederdeutsche ist heute, eigentlich schon seit der Reformation, eine 
Sprache, die rasch bestimmte Begriffe aus dem Hochdeutschen über-
nimmt und sie integriert. Selbst Funktionswörter sind davon betroffen. So 
gibt z.B. heute keine genuin niederdeutsche Konjunktion mehr.

Mit dem Siegeszug des Hochdeutschen im Gefolge der Reformation 
verschwinden immer mehr Domänen (Kommunikationsbereiche), für die 
es keinen genuin niederdeutschen Wortschatz mehr gibt. Oft wird, wie 
anscheinend schon immer möglich, Hochdeutsches mit Niederdeutschem 
suppletiv gemischt. Auf dieser Weise wird das Niederdeutsche, sofern 
es noch muttersprachliche Sprecher hat, zu einer regionalen Varietät, die 
von der Standardsprache Hochdeutsch überdacht und dominiert wird und 
bei Lücken im Wortschatz auf die Standardsprache zurückgreift. Wenn es 
aber keine Lebensbereiche gibt, die nur vom Niederdeutschen abgedeckt 
werden, verschwindet die Motivation, diese Sprache zu erlernen bzw. an 
die nächste Generation weiterzugeben. Und genau diese Entwicklung setzt 
mit der besonders in Norddeutschland sehr erfolgreichen Reformation und 
dem Siegeszug des Hochdeutschen als Kirchensprache ein, wie die Karte 
aus Meier & Möhn (1998: 589) sehr anschaulich zeigt. Der Sprachwechsel 
vollzieht sich in Norddeutschland in weniger als einem Jahrhundert.

Das Ober- bzw. das Hochdeutsche hat sich also innerhalb des Germani-
schen als die durchsetzungsstärkste Varietät erwiesen, was mit Sicherheit 
der Reformation und der Propagierung des Primats der Sprache des Vol-
kes wie den diversen Bibelübersetzungen geschuldet ist. (Das Gotische 
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als ostgermanische Sprache ist schon früh ausgestorben und in seiner 
umfänglich geringen Überlieferung stark vom Bibelgriechischen abhän-
gig.) Dabei hätte sich gerade das Niederdeutsche als sog. Brückensprache 
bestens als vermittelnde Instanz im Sinne der modernen Interkomprehen-
sionsforschung zwischen dem Nord- und Westgermanischen empfohlen 
(s. Hufeisen & Marx 2007). Die Abstände zum Hochdeutschen wie zum 
(Festland)Skandinavischen wären ähnlich groß (oder klein) gewesen. 
Die fehlende 2. oder althochdeutsche Lautverschiebung, der Zusammen-
fall von Dativ und Akkusativ sowie beim bestimmten Artikel von Mas-
kulinum und Femininum (de Mann; de Frû), um nur drei Beispiele zu 
nennen, zeigen geringe systemische wie typologische Unterschiede etwa 
zum Dänischen oder Schwedischen. Es ist allein außersprachlichen Grün-
den geschuldet, dass sich das Hochdeutsche wie das Englische als größte 
und am meisten verwendete germanische Sprachen durchgesetzt haben, 
obwohl beide Sprachen Sonderentwicklungen innerhalb der Germania 
darstellen. Das Hochdeutsche fällt in phonologischer wie morphosyntak-
tischer Hinsicht als südliche Sonderentwicklung aus dem Rahmen, wäh-
rend das Englische eine mehrfache Kontaktsprache (mit u.a. Prä-Germa-
nisch, Keltisch, Latein, Französisch/Anglonormannisch) darstellt, so dass 
es allein schon in dieser Hinsicht eine Sonderstellung einnimmt.

5. FORSCHUNGSHYPOTHESEN ZUM NIEDERDEUTSCH-
SKANDINAVISCHEN SPRACHKONTAKT

(A) Die vorherrschende Mündlichkeit zu Beginn des niederdeutsch-
skandinavischen Kontakts erleichtert den unmittelbaren Kontakt zwi-
schen Sprechern genetisch eng(er) verwandten Sprachen: In der direkten 
Begegnung der Händler (und später auch der Handwerker) vor Ort war zur 
Sicherung der Kommunikation das Zeigen auf die zur Diskussion stehen-
den Gegenstände möglich, ebenso wie Nachfragen und nicht zuletzt, den 
Begriff durch Umschreibungen verständlich zu machen. Die Motivation 
war auf beiden Seiten hoch, da man miteinander ins Geschäft kommen 
wollte. Der kommunikative Erfolg zahlte sich also sofort in barer Münze 
aus und befördert die Erweiterung der eigenen rezeptiven Sprachkom-
munikation in Bezug auf die Nachbarsprachen. Bestimmte Normen beim 
Sprechen gab es nicht, Fehler blieben daher im Gegensatz zur Schriftlich-
keit meist folgenlos. Er ging ums Verstanden-Werden um jeden Preis und 
um den wirtschaftlichen Gewinn zu beiderseitigem Nutzen (kommunika-
tive Effektivität).



Das Niederdeutsche als Verständigungssprache im Ostseeraum … 39

(B) Bei dieser Art des Kontakts handelt es sich (im Sinne von Trudgill 
1986) um Dialektkontakt und nicht um Sprachkontakt, also um Kontakt 
zwischen genetisch wie typologisch entfernten Sprachen. Zwischen Nie-
derdeutsch und Russisch musste aber wegen der großen Distanz immer 
gedolmetscht oder übersetzt werden (vgl. Gernentz et al. 1988, aber auch 
Squires 2009).

(C) Aufgrund der genetischen Nähe und typologischen Ähnlichkeit 
könnte man sogar von einem länderübergreifenden überdachenden Dia-
system (im Sinne von Weinreich 1954) im Bereich der östlichen Nordsee 
und der Ostsee sprechen: Jeder spricht seine Muttersprache, ggf. etwas 
langsamer und deutlicher, verwendet notfalls verschiedene Umschreibun-
gen, kann aber darauf vertrauen, bei etwas gutem Willen auch verstanden 
zu werden. Allein entscheidend ist, dass die jeweiligen kommunikativen 
Absichten beim Gegenüber deutlich werden.

(D) Zwei weitere Schlüsselbegriffe sind Akkommodation, die biswei-
len auch hyperdialektal (d.h. übergeneralisierend) sein kann, sowie die 
unbedingte Bereitschaft zur Kooperation und Sich-Verstehen-Wollen. 
In beiden Fällen wird über ‚unkorrekte‘ oder falsch abgeleitete Formen 
hinweggesehen, ebenso über Fehler, sofern sie nicht direkt sinnentstellend 
wirken.

Alle diese vier Punkte sollten idealerweise bei der direkten Kommu-
nikation von Niederdeutschen mit Skandinaviern erfüllt sein, so dass 
es keiner Hilfssprache oder gar eines Dolmetschers bedarf. Dass diese 
Annahmen realistisch sind, haben die Forschungen des Autors in zahl-
reichen Publikationen gezeigt (s. zusammenfassend die Übersichten in 
Braunmüller 2004 u. 2012).

6. DIE SOG. SEMIKOMMUNIKATION ZWISCHEN 
SKANDINAVIERN HEUTE UND DIE ÜBERTRAGBARKEIT 
DIESES MODELLS AUF DEN OSTSEERAUM

6.1 Zur Begriffsklärung
Der von Einar Haugen (1966) geprägte Begriff der Semikommunikation 
ist, selbst für Muttersprachler des Englischen, nicht selbsterklärend, son-
dern eher verwirrend. Er beruht auf einer missverständlichen begriffli-
chen Zusammenziehung der Benennung einer besonderen Art der Mehr-
sprachigkeit, die er bei Hocket (1958: 327) gefunden hatte:

Among educated Danes and Norwegians, however, communication is quite 
unimpeded: each speaks his own personal variety of his own language, but 
has learned by experience to understand the speech pattern of the others. The 
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result may be called semi-bilingualism: receptive bilingualism accompanying 
productive monolingualism.

Wie dieses Zitat zeigt, entstand durch die Zusammenziehung von Begrif-
fen etwas höchst Missverständliches: es geht also nicht um ein Halbverste-
hen, sondern um eine Form der asymmetrischen Kommunikation, bei 
der jeder an seiner Redeweise festhält, aber durch Erfahrung und gutem 
Willen gelernt hat, den anderen direkt zu verstehen. Dass dies nicht immer 
problemlos ist, ist vielfach beschrieben worden. Dennoch halten die Skan-
dinavier immer noch, evtl. von der jüngsten Generation einmal abgesehen 
(s. Delsing & Lundin Åkesson 2005), an dieser Praxis bis heute fest.

Eine solche Art der Verständigung ist zwischen Dialektsprechern 
durchaus üblich und deckt sich mit den Erfahrungen heutiger Dialektspre-
cher. Sie üben sich in kommunikativer Flexibilität und im Sich-Einlassen 
auf die Sprachpraxis des Anderen. Da unser Forschungsprojekt zu den 
Hansekontakten nicht nur keine Zeugnisse für ein Dolmetschen zwischen 
Niederdeutschen und Skandinaviern gefunden hat und überdies zeigen 
konnte, dass die am Kontakt beteiligten Varietäten im Ostseeraum (und 
im Bereich der östlichen Nordsee) keine nur schwer überwindbaren struk-
turellen wie lexikalischen Hindernisse aufwiesen, wird von uns eine ver-
gleichbare Situation für den Ostseeraum zur Hansezeit angenommen, wie 
sie für die Praxis von Sprechern der skandinavischen Sprachen schon seit 
der Wikingerzeit, also dem europäischen Frühmittelalter, angesetzt wird. 
Diese kommunikative Flexibilität wird durch die Standardisierung und 
die Verschriftung von Sprachen massiv eingeschränkt, denn wer immer 
nur die eine Form oder die eine Konstruktion hört, rechnet nicht damit, 
dass es anderswo Varianten mit der gleichen kommunikativen Funktion 
dazu geben könnte. Wohin eine solche Entwicklung führen kann, lässt 
sich heute am kommunikativen Verhalten von norddeutschen Sprechern 
im oberdeutschen Sprachraum beobachten: Vielfach ist man nicht oder 
nur mit Mühe in der Lage, den anderen direkt in seiner Varietät zu verste-
hen und zwingt ihn so, sich, so gut dies möglich ist, der Hochsprache (d.h. 
der Leseaussprache des Oberdeutschen durch niederdeutsche Sprecher) zu 
bedienen.

Schriftlichkeit hat nicht nur dieselbe dokumentarische Funktion wie 
heute, sondern sie dient vor allem dazu, dass Botschaften überregional 
verstanden werden, was am ehesten durch die Verwendung einer mehr 
oder weniger standardisierten Sprache, einer Hochsprache, gelingen kann. 
Die prägende Kraft von Luthers Bibelübersetzungen wirkte in dieser Hin-
sicht überaus erfolgreich und nachhaltig. Bis zu einem gewissen Grad 
lässt sich dies auch von den Hanserezessen und der in Lübeck praktizier-



Das Niederdeutsche als Verständigungssprache im Ostseeraum … 41

ten Schriftlichkeit für den niederdeutschen Sprachraum im Spätmittel-
alter und im frühen 16. Jahrhundert sagen. Was man durch die Standar-
disierung an überregionaler Verstehbarkeit gewinnt, verliert man auf der 
anderen Seite an sprachlicher Flexibilität in Bezug auf die Varianten aus 
demselben Diasystem. Aber das Nichteinhalten bestimmter sprachlicher 
wie textueller Normen wird nun für immer nachlesbar (vgl. die niederdt. 
Sentenz: wat schrijft dat blijft ‚[frei:] Geschriebenes bleibt [erhalten]‘) und 
kann ggf. zum Gesichtsverlust auf Seiten des Schreibenden führen, dem 
man nun nachweisen kann, dass er z.B. die Schriftform nicht normgerecht 
beherrscht oder sich gar falsch ausgedrückt hat.

Im Gegensatz dazu nimmt die interdialektale Semikommunikation 
Rücksicht auf die sprachliche Identität und die kommunikativen Eigenhei-
ten der Sprecher. Beide Gesprächspartner werden in der Form respektiert, 
in der sie gerade miteinander kommunizieren. Dieses Sich-Gegenseitig-
Akzeptieren stellt sicher, dass keine Varietät gegenüber einer anderen 
benachteiligt wird und beide Akteure sich gleichberechtigt auf Augen-
höhe begegnen. So gesehen, wäre es falsch, wollte man von Anfang an das 
Hochdeutsche als die überlegene Sprache aus dem Süden ansehen. Dass es 
später zu einer überregionalen Verkehrssprache und auch zu einer Spra-
che mit hohem Prestige wurde, ist eine wesentlich spätere Entwicklung, 
als die Zweisprachigkeit und Niederdeutsch als Zweit- und Verkehrsspra-
che mehr und mehr an Boden gewannen.

6.2 Vier Strategien für eine erfolgreiche unmittelbare  
interdialektale Verständigung
Folgende Strategien haben sich unserem Projekt zufolge als hilfreich für 
eine interdialektale Verständigung erwiesen:

(A) Man konzentriere sich auf die Wörter, die lexikalische Bedeutung 
haben, also auf Substantive, Verben und Adjektive. Ein großer Teil 
davon stammt wahrscheinlich aus dem gemeinsamen Erbwortschatz 
und ähnelt deshalb Wörtern der eigenen Sprache. Schon vor der Hanse-
zeit gab es Sprachkontakte, die zu lexikalischen Übernahmen in Form 
von Fremd- und Lehnwörtern führte. Es sei hier nur auf die Beeinflus-
sung durch die Latinität und eng damit verbunden durch das Christen-
tum verwiesen.

(B) Bei interdialektaler Kommunikation ist es sinnvoll, davon aus-
zugehen, dass in der Zielsprache die Wortstellungsregeln der eigenen 
Varietät in etwa auch gelten (also z.B. Subjekt – Verb – Objekt bzw. 
Verbzweitstellung im Hauptsatz).
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(C) Ignoriere zunächst alle grammatischen Kategorien, die durch 
Flexive wie Ableitungen oder Kasussuffixe ausgedrückt werden. Diese 
sind zwar auch wichtig, spielen aber für das erste Verstehen keine 
wesentliche Rolle.

(D) Vertraue auf parallele Betonungs- und Intonationsmuster.

6.3 Sechs Faustregeln für eine erfolgreiche Semikommunikation
(1) Nominative sind in der Regel nicht markiert und nehmen in vielen 
Fällen die Rolle des Subjekts im Satz oder die des Agens ein.

(2) Ergänzungen im Dativ und Akkusativ stehen meist nach dem fini-
ten Verb, das auf das Subjekt folgt (s. oben Kap. 6.2. B). Diese Ergän-
zungen stehen für das indirekte bzw. das direkte Objekt. D.h. im Fall des 
Dativs für benefaktive Ergänzungen und beim Akkusativ für das Ziel von 
Handlungen.

(3) Viele Verben, besonders die Modal- und Hilfsverben, entstammen 
dem gemeinsamen Erbwortschatz und ähneln sich deshalb stark. Gemein-
sam für das Germanische ist auch die Bildung von regelmäßigen Präteri-
talformen mit einem einen Dental (þ/ð, d oder t) enthaltenden Suffix (wie 
in hdt. sagte, machte etc.).

(4) Adjektivendungen haben bestenfalls Kongruenzfunktion und kön-
nen deshalb ignoriert werden, wobei man allerdings schon auf deren Stel-
lung in Bezug auf benachbarte Substantive achten sollte.

(5) Funktionswörter wie die beiden Artikel, die Zahlwörter oder auch 
die Personal-, Possessiv- und Demonstrativpronomina stammen weitest-
gehend aus dem Erbwortschatz und sind einander deshalb sehr ähnlich.

6.4 Semikommunikation und Mischsprachen
Niederdeutsch war im Frühmittelalter nur eine Sprache unter mehreren im 
südlichen Ostseeraum. Es gewann erst dann an Einfluss und Prestige im 
Zuge des wirtschaftlichen Erfolgs und der hegemonialen Dominanz der 
Hanse im Spätmittealter. Erst dann wurde das Niederdeutsche zu einer 
überregionalen Verkehrssprache (einer lingua franca) und Schreibspra-
che. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die sog. Ostkolonisation, 
bei der das Niederdeutsche eine tragende Rolle, auch in rechtlicher Hin-
sicht, bildete. Dennoch dominierte das Latein bis zum Ende des 14. Jahr-
hunderts unangefochten als Dokumentations- und Handelssprache. Auch 
bei der Buchführung war Latein lange Zeit die übliche Schriftform.

Übersetzungen aus dem Latein, dem Russischen und anderen nicht 
direkt zugänglichen Sprachen waren jedoch auch nötig und für die hansi-
schen Kaufleute durchaus wichtig. Im spätmittelalterlichen England gab 



Das Niederdeutsche als Verständigungssprache im Ostseeraum … 43

es sogar eine Koexistenz von fünf Sprachen: Mittelenglisch, Altfranzö-
sisch, Latein, Mittelniederdeutsch und Oberdeutsch.

Es entstanden auch Mischsprachen bei einer nicht geringen Anzahl 
von mehrsprachigen Sprechern. In England firmieren diese Formen der 
Kommunikation unter dem Titel macaronic business writing (s. Wright 
1996, Braunmüller 2000) als Manifestation einer effektiven zielorientier-
ten Kommunikation, bei der es des Öfteren zum sog. translinguistic wor-
ding kam. D.h. wenn man einen Begriff in der gerade verwendeten Spra-
che nicht kennt oder er einem gerade nicht einfallen will, verwendet man 
eben den entsprechenden Ausdruck aus einer anderen Sprache, wobei 
man bei mehrsprachigen Sprechern davon ausgehen kann, dass sie dann 
möglicherweise diesen Begriff kennen. In (kantonal)mehrsprachigen Län-
dern wie der Schweiz oder Belgien wird translinguistic wording akzep-
tiert, damit die Kommunikation über die Sprachgrenzen hinweg nicht am 
Nichtwissen von einzeln Wörtern scheitert. Jeder verfügt dort über eine 
mehr oder weniger gute Beherrschung der anderen Nationalsprache(n).

Mit dem Sesshaftwerden niederdeutschsprechender Familien in Skan-
dinavien kommt es zur vollen Zweisprachigkeit der im Lande geborenen 
Kindern, die mit zwei Muttersprachen aufwachsen. Auch wenn in vie-
len Fällen die Verwendung dieser Sprachen diglossisch, also funktional 
verteilt war, hat sich deren Stellung wie auch der dominante Einfluss des 
Niederdeutschen in Skandinavien weiter verstärkt. Es gibt nun Sprecher 
mit zwei sprachlichen Identitäten. Eine bislang wenig beachtete Entwick-
lung ist, dass etliche dieser neuen Sprecher skandinavischer Varietäten 
diese nicht fehlerfrei beherrschen lernen. Da ihre Stellung gesellschaft-
lich angesehen war, wurden sie nicht immer korrigiert, so dass bestimmte 
lokale Wortstellungsmuster von ihnen nicht übernommen wurden, weil sie 
im Niederdeutschen keine Parallelen hatten, was bei der Verb-Erststellung 
in Aussagesätzen der Fall war. Hier liegt der anscheinend paradoxe Fall 
des word order change without word order change vor. Es hat sich nichts 
im System geändert, nur eine mögliche Art der Wortstellung (hier: Aus-
sagesätze mit Verb-Erststellung) wurde ignoriert und nicht mehr gelernt 
(Aussagesätze mit Verb-Zweitstellung wurden zum Normalfall – wie eben 
im Niederdeutschen, das nur diese Satzbauform bei Aussagesätzen kennt).

7. SPRACHE UND IDENTITÄT

7.1 Nation und Mehrsprachigkeit
Vor dem Zeitalter des Nationalstaates waren Sprache und Nation nicht 
deckungsgleich – und übrigens später auch noch nicht (man denke nur an 
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die neuen dänisch- bzw. französischsprechenden Minderheiten im Deut-
schen Reich von 1871). Sätze wie „Ich bin ein Däne und spreche Deutsch“ 
(s. Menke 1996) klingen heute nicht nur seltsamen, sondern geradezu 
kon tradiktorisch. Vor dem Zeitalter der Nationalstaaten konnte die Ober-
schicht ohne weiteres ausländischen Ursprungs sein und/oder Fremdspra-
chen sprechen wie z.B. eine italienische Varietät im Reich des Staufer-
kaisers Friedrich II oder Französisch bzw. Anglonormannisch in England 
nach 1066. Der höhere Klerus verwendete Latein, auch als Umgangsspra-
che, so dass es in mittelalterlichen Gesellschaften zu horizontalen Schich-
tungen in den Gesellschaften kam. Hinzu kamen noch diverse Minder-
heiten, insbesondere in den Städten als Zentren des Handels und des 
kommunikativen Austauschs (vgl. Cherubim 1987). Eine wichtige Rolle 
bei der Verbreitung der kommunikativen Flexibilität und einer sich her-
ausbildenden (meist) rudimentären Mehrsprachigkeit waren die Messen 
(in Flandern und Nordfrankreich, aber auch in Südostengland).

Im gesamten Mittelalter war also die Mehrsprachigkeit, vor allem in 
Form der Multilektalität, der Normalfall. Ein sprachlich homogenes 
Staatsvolk war sehr selten, nicht zuletzt, weil Migration und Zuwanderung 
(aus welchen Gründen auch immer) nichts Besonderes war. In mehrspra-
chigen Gesellschaften, die nicht auf dem Gedanken der strikten Einheit 
von Sprache und Volk gegründet waren, war sprachliche Vielfalt etwas 
völlig Normales. Dies zeigt sich u.a. an den nach Skandinavien eingewan-
derten niederdeutschen Händlern und Handwerkern, aber auch dem Adel. 
Eventuelle Diskriminierungen waren dem zu groß gewordenen Einfluss 
geschuldet und nicht der Tatsache, dass sie zugewandert waren oder meist 
eine andere Muttersprache hatten. Minderheiten wie Roma und Juden wur-
den teils geduldet, teils schikaniert und vertrieben, was nicht auf sprach-
lichen, sondern ideologischen und/oder wirtschaftlichen Gründen beruhte. 
Kurzum: die Städte des Hoch- und Spätmittelalters waren die dominanten 
Handelsmetropolen und Kontaktbörsen dieser Zeit. Es waren Stätten der 
persönlichen Begegnung, auch über sprachliche Grenzen hinweg.

In östlichen Nordseeraum, vor allem aber im Gebiet der gesamten Ost-
see unter Einschluss des Baltikums, standen sich zwei große sprachliche 
Diasysteme, zwei Dialektkontinua, gegenüber, die sich weder genetisch 
noch typologisch sehr voneinander unterschieden: (a) die sog. dǫnsk tunga, 
also das Skandinavische (vgl. Melberg 1949/1951), und (b) das Küsten-
germanische (mit dem Angelsächsischen, Altsächsischen und Mittelnie-
derdeutschen). Die Landbrücke Jütland (s. oben Kap. 3) sowie die beiden 
Meere, Nord- und Ostsee, begünstigen vor allem den Handel. Generell 
war der Handel zu Wasser schneller und effektiver als der zu Land. Man 



Das Niederdeutsche als Verständigungssprache im Ostseeraum … 45

könnte sogar sagen, dass die (großen) Flüsse und Meere die Autobahnen 
des Mittelalters waren.

Bis heute gibt es eine gemeinskandinavische sprachliche wie kulturelle 
Identität, jedoch keine spezifisch niederdeutsche Identität, nicht zuletzt 
wegen der nie zustande gekommenen staatlichen Einheit. Was es jedoch 
gab, war ein hansisches/hanseatisches Bewusstsein, dessen Triebfeder der 
Handel und der Export von technischem Fortschritt in den skandinavi-
schen Norden war. Der Sprachkontakt und der ‚Export‘ des eigenen Idioms 
waren nur Begleiterscheinungen dieses Austauschs. M.a.W., Niederdeutsch 
als Koiné und spätere Prestigesprache im Ostseeraum (und darüber hinaus) 
war nicht das Ziel der hansischen Expansion, sondern für die Deutschen 
eher eine angenehme Folgeerscheinung, die einen effektiven Handel wie 
auch später politische Einflussnahme leichter und einfacher machte.

Erst mit der Reformation und der Lutherischen Bibelübersetzung tritt 
der ‚Export‘ der Sprache, der neu geschaffenen hochdeutschen Schrift-
sprache (vereinfacht gesprochen: eine oberdeutsche Koiné mit mittel-
deutschen Einlagerungen) in den Vordergrund. Jedoch war auch hier das 
Sprachliche eher nur eine Folgeerscheinung: Zuerst wurde die Reforma-
tion aus dem Süden in den skandinavischen Norden importiert, was später 
dann den Sprachwechsel vom Nieder- zum Hochdeutschen bewirkte. Die 
politische Entscheidung für den reformierten Glauben zog also eine neue 
Form des Deutschen nach sich.

Das Hochdeutsche hat, von heute aus gesehen, einen sehr wesentlichen 
Anteil am Strukturwandel der Sprachen des skandinavischen Festlandes. 
Es wurde typologisch prägend für die Syntax und den Textaufbau, wie 
dies seinerzeit beim Latein für das Oberdeutsche der Fall war. Es kam 
zu zahlreichen grammatischen Replikationen, nicht zuletzt im Rahmen 
einer regen Übersetzungstätigkeit (vgl. Höder 2010 sowie Braunmüller & 
Höder 2012, wo gezeigt wird, wie Präfixverben vom Lateinischen als Vor-
bild ausgehend, über das Ober- und Niederdeutsche Eingang in die skan-
dinavischen Sprachen fanden, z.B. lat. deponere – hochdt. nieder/ablegen, 
oder oberdt. bezahle > niederdt./dän./schwed. betale/a).

Bei Niederdeutschen war es bezüglich des Skandinavischen eher der 
Ausbau nach dem Vorbild einer genetisch wie typologisch ähnlichen Vari-
etät des Germanischen: Bestimmte Wortbildungstypen wurden nicht nur 
aus dem Niederdeutschen übernommen, sondern auch in ihrer Frequenz 
übergeneralisiert (s. Diercks 1993). Andere Strukturen wie die Präfixver-
ben wurden erst im Zuge einer (tertiären) typologischen Entwicklung vom 
Latein, über das Hoch- und Niederdeutsche in die skandinavischen Spra-
chen replikativ übernommen.
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Diese wie andere Entwicklungen zeigen, dass das Niederdeutsche für 
den Ostseeraum nicht nur eine befördernde wie bestimmende Entwicklung 
eingenommen hat, sondern es hat auch maßgeblich zur Umstrukturierung 
des Nordgermanischen beigetragen, so dass es heute, etwa im Gegensatz 
zum Isländischen und Färöischen, für Deutsche relativ leicht erlernbar ist: 
zur ererbten genetischen Ähnlichkeit kommen noch intensive lexikalische 
und andere strukturelle Einflüsse aus dem Niederdeutschen hinzu, so dass 
einige Skandinavier zu der etwas gewagten Ansicht gelangt sind, dass man 
heute keinen Satz im Skandinavischen ohne Niederdeutsches äußern könne 
(Brattegaard 1963: 10; mit meinen Ergänzungen bzw. Verbesserungen):

Wir [die Skandinavier] sind so intensiv [vom Niederdeutschen] beeinflußt 
worden, daß ein Skandinav[ier] heute wohl kaum einen Satz sagen kann, ohne 
ein niederdeutsches Wort zu verwenden, natürlich ohne daß das Fremde als 
‚fremd‘ empfunden wird.
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SUMMARY

This paper deals with ways of communicating across languages and 
national borders during the Late Middle Ages and Early Modern Times. It 
focuses on the Baltic Sea region and highlights the functions of (Middle) 
Low German both as a lingua franca and as a contact language that has 
influenced the Mainland Scandinavian languages to a very great extent. 
Thinking of modern Scandinavian languages without taking into account 
Low and (later) High German is therefore not adequate or even possible.

Our survey starts out with a description of the Hanseatic League, its 
function and origin (Section 1). The main purpose of this network was to 
establish and ensure mutual trading contacts between most parts of the 
German Lowlands, the countries around the Baltic Sea and far beyond 
(southwestern Norway, the southern parts of England, especially Lon-
don). Four periods of contacts between Low German and Scandinavian 
are described (Sections 1.3; 2), with special emphasis on the role and the 
functions of the languages used: Low and later High German, Latin, the 
vernaculars and dialects.

The starting point of our investigation is Jutlandic, which we consider 
originally a West Germanic dialect that finally became Scandinavian due 
to far-reaching superstratal influence (Section 3). This is demonstrated by 
analyses of noun phrase structures (NPs), forms of possessive reflexives, 
sentence intonation patterns, and the clear preference for non-enclitic left 
modifications in NPs (cf. Jut. æ rig man’(*en) ‘the rich man’ vs. Swed. den 
rike/a mannen) that is structurally typical of any West German variety. The 
situation we encounter is one of contact-induced stability with diglossic 
distribution.

In Section 4, the preconditions for successful contacts between Low 
German and other Germanic varieties are presented. A pivotal role is 
accorded both the Jutish peninsula and the North Low Saxonian vernacu-
lar, which is the variety that is not only geographically but also genetically, 
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closest to the Scandinavian languages. Since Low German never under-
went codification or standardization, it has always remained open to con-
tacts, especially later to High German as a consequence of the Lutheran 
Reformation. With respect to Scandinavian, Low German functions as a 
bridging variety to West Germanic.

Section 5 provides a survey of research hypotheses related to Low Ger-
man and Scandinavian: dominance of orality in the beginning and, seen 
from a typological perspective, manifestation of dialect contact (Peter 
Trudgill), forming a northern European roofing diasystem (Uriel Wein-
reich). Successful mutual understanding presupposes, however, manifold 
forms of accommodation and cooperation.

Section 6 discusses the hypothesis of ‘semi-communication’ (Einar 
Haugen) and its applicability to the linguistic situation in the Baltic area, 
where the mode of communicating is asymmetric and demands high flex-
ibility from both sides. Four strategies for successful non-intermediated 
communication are presented, and six rules of thumb are given that are 
relevant for achieving mutual understanding, stating, as well, what gram-
matical features may be neglected in the process of receptive communica-
tion. The concept of mixed languages is also evaluated, including related 
phenomena such as trans-linguistic wording.

The concluding section (Section 7) is devoted to the notions of ‘lan-
guage’ and ‘nation’. Why does it seem odd or even contradictory to us 
today to say: “I am Danish but I speak German.” In other words, it is 
mandatory today to master Danish when you are citizen of Denmark. 
However, in former times, for members of the upper classes but also for 
linguistic minorities it was not obligatory to speak the national language. 
Finally, it turns out that the (Mainland) Scandinavian languages have been 
so heavily influenced by Low German that this language actually has to 
be considered part of the Scandinavian linguistic system – albeit without 
speakers of Scandinavian languages being aware of it.
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Kvinnliga pionjärer i svensk anglistik
Av Mats Rydén

I denna uppsats synliggörs de första svenska kvinnliga doktorerna (1902–
1950) i engelsk språk- och litteraturvetenskap – en akademisk milstolpe i 
svensk kvinnohistoria.

När ”Nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur” 1859 infördes 
som examensämne vid svenska universitet1 med Carl Wilhelm Böttiger 
och Emanuel Matthias Olde som förste tjänsteinnehavare i Uppsala resp. 
Lund, skapades i vårt land möjligheter att offentligt försvara en tryckt 
skrift, ”doktorsavhandling”, i moderna språk.

Mellan åren 1859 och 1900 publicerades i Sverige 26 doktorsavhand-
lingar i engelska,2 den första i Lund, tryckt i Köpenhamn 1859, med titeln 
Specimens of King Alfred’s proverbs with a Swedish translation and a 
glossary. Författare var Lars Gabriel Nilsson.

Den första avhandlingen i engelska i Uppsala var A.G. Zethræus’ Om 
användandet af participium i engelskan (1860, tryckt i Stockholm).

De tidiga svenska avhandlingarna i engelska rörde vanligen gångna 
skeden i det engelska språkets historia. Men 1893 kom i Lund en avhand-
ling om shall och will ”especially with regard to modern English” och tre 
år senare i Uppsala en avhandling om temporala konjunktioner ”in present 
English prose”.

De första svenska doktorsavhandlingarna i engelsk litteratur kom 1866 
och 1882 i Uppsala: Eklund, L.A. 1866. Studier rörande den engelska lit-
teraturens tillstånd under restaurationstidehvarfvet (1660–1688). Ödman, 
N. P. 1866. Anmärkningar om det fransk-klassiska och det Shakspeareska 
dramats uppkomst och allmänna karakter.3 Schück, Henrik 1882. Hufvud-
inriktningarna inom femtonhundratalets engelska renässanceliteratur.4 

1 Bratt 1984 s. 20.
2 Bratt 1984 s. 239 f.
3 Eklunds och Ödmans avhandlingar karakteriseras av Gustafsson 1986, s. 105, som ”lit-
teraturhistoriska studier på spekulativt-estetisk grund”.
4 Se också Schücks lic. avh. Studier i den Elisabethska literaturen, 1881) (Gustafsson 1983 
s. 179).

Schücks doktorsavh., som skrivits inom ämnet ”litteraturhistoria”, torde, jämte Erik 
Björkmans Scandinavian Loan-Words in Middle English (Haale an der Saale 1900), vara 
den främsta inom den angivna perioden. Björkman, som också var doktor i nordiska språk, 



52 Mats Rydén

Samtliga avhandlingsförfattare var män, vilket speglar tidens samhälls- 
och familjestrukturer. Men förändringar var i antågande. Under första 
hälften av 1900-talet disputerade tio svenska kvinnor5 i engelska språket 
och litteraturen (7 i Uppsala, 2 i Lund, 1 i Göteborg) enligt nedanstående 
kronologiska lista.

Anna Paues (f. 1867)
A Fourteenth Century English Biblical Version. Cambridge 1902 (2nd 
ed. 1904)6

Asta Kihlbom (f. 1892)
A Contribution to the Study of Fifteenth Century English. Upsala 1926.
Augusta Björling (f. 1884)
Studies on the Grammar of the Early Printed English Bible Versions. 
Lund 1926.
Elna Bengtsson (f. 1886)
Studies on Passive Nouns with a Concrete Sense in English. Lund 1927.
Margareta Ångström (f. 1899)
Studies in Old English MSS with Special Reference to the Delabializa-
tion of y̌ (<ǔ+i) to ĭ. Uppsala 1937.
Astri Liedholm (f. 1902)
A Phonological Study of the Middle English Romance Arthour and 
Merlin. Uppsala 1941.
Hjördis Bohman (f. 1909)
Studies in the ME Dialects of Devon and London. Göteborg 1944.
Jane Lundblad (f. 1905) Nathaniel Hawthorne and European Literary 
Tradition. Uppsala 1947.
Aina Rubenius (f. 1908) The Woman Question in Mrs. Gaskell’s Life 
and Works. Uppsala 1950 (facsimile ed. 1973).
Birgit Bjersby, senare Bramsbäck (f. 1921). The Interpretation of the 
Cuchulain Legend in the Works of W.B. Yeats. Uppsala 1950.

var professor i engelska i Göteborg 1904–1911, i Uppsala 1911–1919. Professuren i Göte-
borg omfattade både språk och litteratur. I Uppsala tillkom en professur i ”engelska språ-
ket och engelskspråkig litteratur” 1948. En motsvarande professur i Lund tillsattes 1964.
5 Motsvarande siffra för manliga avhandlingsförfattare är 90 (Rydén 2002).
6 Den första svenska kvinnliga doktorn i ett modernt språk, franska, var Anna Ahlström 
1899 (se Jonasson & Ransbo 2000). Övriga kvinnliga språkliga pionjärer: Selma Collian-
der i tyska 1912 (se Mähl 2003), Ingrid Odelstierna i latin 1926, Ingeborg Hermelin i gre-
kiska 1934, Ellen Hermelin i slaviska språk 1935, Carin Pihl, Hulda Rutberg, Ruth Wikan-
der i nordiska språk 1924. Den första kvinnliga filosofie doktorn i Sverige var Ellen Fries 
(1883 i historia). Den första kvinnliga doktorn i Sverige i ett naturvetenskapligt ämne 
(botanik) var Astrid Cleve 1898 (professors namn 1955).
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Av dessa doktorer blev tre professor/titulärprofessor (Kihlbom, Paues, 
Bramsbäck), fem läroverkslektor (Björling, Bengtsson, Liedholm, Boh-
man, Rubenius), en översättare/journalist (Lundblad) och en översättare/
lexikograf (Ångström). Ämnesmässigt är det stor spännvidd mellan de 
tio avhandlingarna, alltifrån ljudförändringar i fornengelskan till engelsk 
skönlitteratur (1800-talet). Språkligt står fonologiska spörsmål i centrum 
(se t.ex. Kihlboms avhandling). Ett undantag är här Augusta Björlings 
arbete, som är ett tidigt bidrag till vår kunskap om 1500-talsengelskans 
form och syntax (jfr Rydén 1966 och där anförd litteratur). I förordet 
tackar Björling, förutom sin handledare, professor Eilert Ekwall, bland 
andra Anna Paues, som ju var bibelforskare.

Om Paues, Kihlbom, Ångström, Lundblad och Bramsbäck föreligger 
mer detaljerad information.

ANNA PAUES (1867–1945)

Anna Paues var den stora vägvisaren, 24 år före nästa kvinnliga svenska 
doktor i engelska. Anna Paues var född i Acklinge socken i Västergöt-
land. Efter studentexamen vid Wallinska skolan i Stockholm studerade 
hon några år utomlands. I mitten av 1890-talet kom hon som student till 
Newnham College i Cambridge, ett college för kvinnliga studerande. Mot 
slutet av 90-talet studerade hon i Heidelberg. Vid sekelskiftet 1900 kom 
hon till Uppsala, där hon efter fil.lic. examen i germanska och nordiska 
språk, med professorerna Axel Erdmann och Adolf Noreen som examina-
torer, disputerade i engelska den 28 maj 1902 (formellt inom germanska 
språk). En av hennes promotionskamrater tre dagar senare var den seder-
mera berömde nordisten Bengt Hesselman. Den fullständiga titeln på 
Anna Paues’ lärda och perspektivrika avhandling är A Fourteenth Century 
English Biblical Version Consisting of a Prologue and Parts of the New 
Testament edited from the Manuscripts. Together with Some Introductory 
Chapters on Middle English Biblical Versions (Prose-Translations).

Efter att ha tagit sin svenska doktorsgrad återvände Paues till Newn-
ham College. Hon blev där en mycket uppskattad lärare, inte minst genom 
sina Chaucer-föreläsningar. Hon var också verksam som bibliograf. Anna 
Paues visade stort intresse för att stärka de kulturella banden mellan Sve-
rige och England och för att underlätta studentutbytet mellan de båda län-
derna. Hon hade planer på att översätta Ellen Key och Selma Lagerlöf. 
Den svenska regeringen förärade henne 1934 professors namn.

Strax före krigsutbrottet lämnade Anna Paues England. Hon bosatte 
sig i Stockholm, där hon avled 1945.
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Bild 1. Newnham College, Cambridge.

ASTA KIHLBOM (1892–1984)

Asta Kihlbom föddes i Mariestad. Hon studerade i Lund och Uppsala, där 
hon disputerade den 2 oktober 1926 och blev docent. Avhandlingen, där 
Kihlbom varmt tackar sin handledare, professor R.E. Zachrisson, är en 
studie av ”stressed vowels in words of Germanic origin”. Undersökningen 
är främst baserad på brevsamlingarna Paston letters, Stonor letters och 
Cely letters. Kihlbom konstaterar (s. 193) att ”[i]t is evident that the Lon-
don language was felt as a Standard to be followed as closely as possible”.

Asta Kihlbom blev hedersdoktor vid universitetet i Oslo 1945 som tack 
för sina insatser under kriget för norska flyktingar i Sverige. Hon tilldela-
des Illis quorum 1948.

Kihlbom var professor i Oslo 1949–1953, i Bergen 1953–1957. Hon var 
livligt intresserad av språkmetodiska och organisatoriska frågor, exempel-
vis amerikastudiernas plats inom ämnet engelska, där hon kom i intensiv 
debatt med professor Sigmund Skard i Oslo.7 Kihlboms bok England av 
idag (1938) rönte stor uppskattning.

7 Sandved 2002.
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MARGARETA ÅNGSTRÖM (1899–1969)

Margareta Ångström disputerade i Uppsala 1937. Hon sammanställde 
1940, tillsammans med Astrid Tornberg, Svensk-engelsk ordbok och var 
därefter verksam som översättare från engelska och franska och (i mindre 
utsträckning) från tyska och danska. Hon dog i Sigtuna 1969.

JANE LUNDBLAD (1905–1986)

Jane Lundblad är den tredje västgötakvinnan i denna översikt. Jane Lund-
blad var född i Vänersborg. Efter studier i Uppsala och vid Columbia 
University New York disputerade hon i Uppsala den 20 september 1947 
på en avhandling om den amerikanska författaren Nathaniel Hawthorne 
(1804–1864).8 I sin avhandling påvisar Lundblad (s. 190) att ”Nathaniel 
Hawthorne had in some respects more in common with his European con-
temporaries than with his American literary colleagues.” Avhandlingen, 
där hon varmt tackar sin handledare, professor S.B. Liljegren,9 innehåller 
också specialstudier över Hawthorne och Mme de Staël samt över Haw-
thorne och Honoré de Balzac.

Jane Lundblad var en av 1900-talets mest kvalificerade översättare av 
engelsk skönlitteratur, men hon översatte också från tyska och (i mindre 
utsträckning) från franska. Av de engelska klassiker hon översatte kan 
nämnas Samuel Pepys, James Boswell, Henry James och Virginia Wolf. 
Jane Lundblad översatte också Letters written during a short residence 
in Sweden, Norway and Denmark av Mary Wollstonecraft (1795). Under 
några år var Jane Lundblad Torgny Segerstedts sekreterare på Göteborgs 
handels- och sjöfartstidning.

Under studietiden i Uppsala engagerade sig Jane Lundblad i Västgöta 
nation, där hon blev hedersledamot 1954.

BIRGIT BRAMSBÄCK (1921–1995)

Birgit Bramsbäck, som föddes i Vimmerby som Birgit Johansson, var 
anglist och keltolog. Hon disputerade i Uppsala som Birgit Bjersby, den 
11 december 1950 vid 29 års ålder och promoverades 1951. Efter sin dis-
putation tjänstgjorde hon vid Uppsala universitet som docent, lektor och 

8 Kanske mest känd för The House of the Seven Gables (1851) och The Scarlet Letter 
(1856).
9 På initiativ av Liljegren tillkom 1944 ”The American Institute in the University of 
Upsala”.
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tillförordnad professor och som examinator i iriska. 1951–1954 var hon 
svensk lektor vid University College, Dublin. 1981 blev Birgit Bramsbäck 
hedersdoktor vid National University of Ireland.

Av hennes publikationer kan, förutom hennes avhandling, där hon 
betygar sin stora uppskattning av professor S.B. Liljegren i Uppsala och 
professor J.J. Hogan vid University College, Dublin, nämnas James Ste-
phens, A Bibliographical and Literary Study (1959) och Folklore and W.B. 
Yeats (1984). Yeats levde mellan åren 1865 och 1939, i en värld av iriska 
sagor, myter och legender. Birgit Bramsbäck tillerkändes professors namn 
1979.

Till pionjärerna inom kvinnlig svensk anglistik hör också Gurli Taube, 
1890–1980, författare och förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbib-
liotek, som 1919 blev fil.lic. i engelska för professor Erik Björkman.
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SUMMARY

Women Pioneers in Swedish Anglistics
In the present paper the first ten Swedish doctors of philosophy in Eng-
lish language and literature (1902–1950) – Anna Paues, Asta Kihlbom, 
Augusta Björling, Elna Bengtsson, Margareta Ångström, Astri Liedholm, 
Hjördis Bohman, Jane Lundblad, Aina Rubenius, Birgit Bramsbäck – are 
introduced. Anna Paues (1867–1945) was a remarkably early pioneer, who 
defended her doctoral thesis on a 14th-century English Biblical version in 
1902 at Uppsala University.

The paper includes a brief introductory survey of Swedish doctoral dis-
sertations on English language and literature between 1859 and 1900 (all 
by male writers) and a list of early Swedish women doctors of philosophy 
in languages other than English.

The dissertations of the first women doctors in Swedish Anglistics 
cover a great variety of themes, from Old English phonology via 15th and 
16th century English to modern (19th-century) novelists, including Aina 
Rubenius’ dissertation on The Woman Question in Mrs Gaskell’s Life 
and Works and Jane Lundblad’s thesis on the American writer Nathaniel 
Hawthorne (1804–1864). Jane Lundblad (1905–1986) was also an eminent 
translator.

The majority of the earliest women doctors of philosophy in Sweden 
became läroverkslektor (senior secondary grammar school master). Asta 
Kihlbom (1882–1984) was professor at the universities of Oslo and Ber-
gen. Birgit Bramsbäck (1921–1995) was both an Anglicist and a Celtic 
scholar. Her dissertation is on W.B. Yeats. She was, like Anna Paues in 
1934, honoured with the title of professor by the Swedish government.
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Språkvetenskapligt credo
Av Hans Kronning

Un livre n’est qu’un grand cimetière où sur la plupart des 
tombes on ne peut plus lire les noms effacés.

Marcel Proust, Le temps retrouvé (1927)

Un’improvvisa materializzazione del passato e del futuro
Fernando Bermúdez, La metà del doppio (2020, spanskt 

original, La mitad del doble, 1997)

Nous regardons les autres vieillir depuis notre havre temporel
Marie Ndiaye, La Cheffe, roman d’une cuisinière (2016)

1. INLEDNING

I denna emeriteringsföreläsning1 ska jag redogöra för mitt språkveten-
skapliga credo och hur det har formats. Jag vill genast betona att detta 
är ett subjektivt företag och att jag därför här kommer att uttrycka mig 
i jag-form, något som jag annars sorgfälligt brukar undvika i samklang 
med Pascals välkända ord le moi est haïssable (’jaget är förhatligt’). Fram-
ställningen bygger i viss utsträckning på mina subjektiva minnen och 
tolkningar, även om jag där så har varit möjligt sökt underbygga mina 
påståenden och tolkningar med hjälp av olika slags källor.

Mitt språkvetenskapliga credo är också subjektivt i så motto att det ger 
uttryck för en övertygelse att det sätt jag bedrivit och bedriver språkveten-
skap på är ett värdefullt sätt att undersöka språk på. Det är på intet sätt ett 
uttryck för det enda sätt som språkvetenskap bör bedrivas på: det är inget 
”manifest”.

Det är annars inte helt ovanligt att emeriteringsföreläsningar ger 
uttryck för det enda sätt forskning bör bedrivas på och framställs som den 
emeriterades vetenskapliga arv till eftervärlden, ett arv som består i att 
den emeriterades egen forskning tillmäts generellt och normativt värde. 

1 Detta är en utökad version av den föreläsning som jag höll 2021-10-20 i Ihresalen inom 
Romanska seminariets ram vid Språkvetenskaplig fakulteten, Uppsala universitet. Johan 
Ihre (1707–1780) var professor vid Uppsala universitet och anses ha grundat den kompara-
tiva språkforskningen i Sverige.
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Så avslutar Jacques Moeschler (2019: 418) sin emeriteringsföreläsning 
med orden Ceci est mon héritage (’Detta är mitt arv’).

Mitt språkvetenskapliga credo är ett försök att beskriva och tolka mina 
egna vetenskapliga val. Ett forskarliv kräver att man gör sådana val, men 
jag skulle också gärna forskat på andra fält och inom andra paradigm än 
dem jag är och har varit verksam inom, det må gälla diskursanalys, inter-
aktionslingvistik, editionsfilologi, språkinlärning eller språkdidaktik, för 
att nu bara nämna några.

2. GENREN ”EMERITERINGSFÖRELÄSNING”

Emeriteringsföreläsning är inte den gängse termen för den diskursgenre 
inom vilken jag här tar till orda. I SAOL upptas endast benämningen 
”avskedsföreläsning”. Motsvarande benämningar används på franska 
(conférence d’adieu/x/), på italienska (lezione di commiato), på katalanska 
(conferència de comiat), på spanska (conferencia de despedida), på portu-
gisiska (conferência de despedida), på tyska (Abschiedsvorlesung) och på 
engelska ( farewell lecture eller valedictory lecture).

Vid den språkvetenskapliga fakulteten i Uppsala har dock termen 
”emeriteringsföreläsning” använts med viss regelbundenhet åtminstone 
på 2000-talet. Anledningen härtill är säkert att benämningen ”emerite-
ringsföreläsning” begreppsliggör denna företeelse på ett annat sätt än 
”avskedsföreläsning” gör. Båda benämningarna refererar till en akademisk 
övergångsrit, en rite de passage, att jämföra med disputation, promotion, 
docentföreläsning, installationsföreläsning och professorsinstallation.

Om benämningen ”avskedsföreläsning” begreppsliggör denna övergång 
mellan två skeden i den akademiska banan som ett slut, en övergång till 
ett nytt icke-akademiskt livsskede, framhäver benämningen ”emeriterings-
föreläsning” däremot övergången till ett nytt skede i det akademiska lev-
nadsloppet. Det kan knappast råda någon tvekan om att emeriti2 i stor 
utsträckning fortsätter sin verksamhet som forskare vid universitetet och 

2 I enlighet med Språkrådets rekommendation används här emeritus och emeriti som 
könsneutrala benämningar. Språkrådet framhåller att könsneutrala benämningar föredras 
i svenskan (vilket den relativa framgången för pronomenet hen är ett vältaligt exempel 
på), i motsats till de romanska språken där könsskiljande yrkesbeteckningar föredras (fr. 
professeur vs professeure, it. professore vs professoressa, sp. profesor vs profesora). Följ-
aktligen vore det inte ologiskt att de som förespråkar den könsskiljande formen emerita 
(subst. pl. emeritor, adj. oböjl. emerita, SAOL) också förespråkade en femininform av pro-
fessor, exempelvis professorska, som sedan länge inte används i betydelsen ’professorsfru’ 
och som redan Strindberg använde för ’kvinnlig professor’ (SAOB): professorska emerita, 
professorskor emerita.
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aktivt bidrar till forskningsmiljö och sin institutions ”forskningsoutput”.3 
För vissa har benämningen ”professor emeritus” dessutom ett positivt axio-
logiskt värde – det är en titre honorifique (’hederstitel’) – förknippat med 
erfarenhet och det etymologiskt relaterade adjektivet ”meriterad”, även om 
denna etymologiska relation för de flesta inte torde vara genomskinlig.

Denna diskussion av hur benämningarna ”avskedsföreläsning” och 
”emeriteringsföreläsning” avspeglar två olika sätt att se på verkligheten, 
kan förhoppningsvis leda till en insiktsgivande reflektion över denna aka-
demiska övergångsrits betydelse.

Emeriteringsföreläsning som genre utgörs kanske oftast av en redogö-
relse för pågående forskning, men inte helt sällan innebär den en reflektion 
över den egna forskningen med eller – som här – utan normativa ambitioner.

3. ROMANISTIKEN VID UPPSALA UNIVERSITET 
I FÅGELPERSPEKTIV

Periodindelningar i historiska framställningar beskriver oftast verklighe-
ten som mer enhetlig än den i själva verket var. I ett fågelperspektiv skulle 
man icke desto mindre kunna indela de romanska språkens historia vid 
Uppsala universitet i fyra perioder:

I.  Språkmästarnas tid (1600-, 1700- och första hälften av 1800-talet)
II.  Den filologiska perioden (1858–1961) (103 år)
III.  Uppsalaskolan (1961–1994) (33 år)
IV.  Den pluralistiska perioden (1994–) (27 år)

Här ska jag bara behandla de första tre perioderna i korthet – andra har 
studerat dem djupgående (Sundell 2011, 2013, 2020, Engwall et al. under 
förb.) – för att stanna upp något vid Uppsalaskolan som jag kom i kontakt 
med när jag 1973 stegade upp till Romanska institutionen i Philologicum, 
beläget i Engelska parken, för att läsa franska.

Undervisningen i romanska språk i Uppsala tog sin början på 1600-
talet, då en språkmästare (I), Isaacus Cujacius, tillsattes år 1637 i franska 

3 Forskning om emeriti förefaller vara ytterst begränsad och erbjuder en stor mängd 
svårlösta metodiska problem, men utifrån en artikel av Thody (2011), där data gällande 
Storbritannien och USA presenteras, skulle man kanske kunna anta att runt 50 % av de 
pensionerade professorerna fortsätter (vissa av) sina yrkesaktiviteter (oavlönat eller avlö-
nat), ett flertal i åtminstone 10 år efter pensioneringen, vissa betydligt längre. Bland dessa 
aktiviteter kan nämnas forskning, publicering av vetenskapliga artiklar och böcker, sak-
kunniguppdrag för universitet och externa forskningsfinansiärer, uppdrag för akademier 
och lärda samfund, sakkunniggranskning (peer review), konferensdeltagande, doktorand-
handledning, undervisning, rådgivning och (informellt) mentorskap.
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och italienska (Sundell 2011: 46). De moderna språken betraktades då som 
övningsämnen, exercitia, och språkmästarnas akademiska status var låg: 
de hade inte rätt att föreläsa från kateder och måste gå sist i de akade-
miska processionerna. Uppenbarligen utgjorde kunskaper i dessa språk 
dock ett nödvändigt, om ej alltid uppskattat, kulturellt kapital för dåtidens 
eliter. Författaren till den första fransk-svenska och svensk-franska ord-
boken (1745), Levin Möller, professor i logik och metafysik i Greifswald 
och sedermera domprost i Linköping, konstaterar således i förordet till sitt 
verk att han ”ej widare bemödat mig om frantzöskan, än nödigt är, til at 
utan hinder läsa the på thetta språket i allehanda Wettenskaper utkomna 
skrifter” (Kronning 2006).4

De romanska språken blev egentligt akademiskt ämne under den filo-
logiska perioden (II), som kan indelas i två underperioder. Den första tog 
sin början i och med inrättandet av en professur i nyeuropeisk lingvis-
tik och modern litteratur 1858, som omfattade fler moderna språk än de 
romanska, men vars innehavare i första hand var romanister (Fig. 1a). Den 
andra perioden inleddes 1890, då en professur som endast var inriktad på 
de romanska språken inrättades, även om benämningen ändrades först 
1904 (Fig. 1b).

Under den första filologiska perioden (1858–1890) betonas filologins 
estetiska sida bland annat genom Böttigers intresse för Dante, utan att 
dess språkliga sidor för den skull försummas:5 ”Språkvetenskapen”, skri-
ver Böttiger i sina ”Anteckningar till föreläsningar i allmän lingvistik”,6 
är ”dels Lingvistik, dels Filologi. Lingvisten studerar äfven litteraturen, 
men för språkets skull; Filologen språket för litteraturens skull. Språk-
forskaren är alltid till en viss del både lingvist och filolog på en gång.”

4 Jag har strävat efter att begränsa antalet referenser, inte minst när det gäller mina egna 
skrifter. Jag har därför i första hand, om så varit möjligt, hänvisat till de av mina skrifter 
som publicerats på svenska eller engelska.
5 Böttiger var den första romanist att inväljas 1870 som ledamot 94 av Kungl. Vitter-
hetsakademien sedan dess grundande 1753. Jag var den andre Uppsalaromanist, om man 
därmed menar en innehavare av den uppsaliensiska lärostolen, som, 138 år efter Böttiger, 
invaldes år 2008 som ledamot 488 i denna akademi. Man lägger märke till att Böttiger 
invaldes efter sin emeritering. Idag ska kandidat för inval ej ha ”uppnått 60 års ålder” 
(Kungl. Vitterhet Historie och Antikvitets Akademiens stadgar, rev. 2019, § 7). Följande 
svenska romanister har varit eller är ledamöter av denna akademi (invalsår inom paren-
tes): Carl Wilhelm Böttiger (1870), Uppsala; Emanuel Walberg (1933), Lund; Johan Vising 
(1933, hedersledamot), Göteborg; Alf Lombard (1960), Lund; Lars Lindvall (1987), Göte-
borg; Gunnel Engwall (1998, Akademiens preses 2006–2013), Stockholm; Hans Kronning 
(2008, Akademiens vice ständige sekreterare 2018-). Vising och Lombard hade disputerat 
i Uppsala och Tilander i Göteborg. Den ovan i not 1 nämnde språkforskaren Johan Ihre 
hade invalts i denna akademi redan 1755. Han var också sekreterare i Kungl. Vetenskaps-
Societeten i Uppsala, Sveriges äldsta lärda samfund, som jag invaldes i 2007. Jag hade då 
varit ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala sedan 2001.
6 Handskrift UUB, R20: 103–104, citerad av Sundell (2011: 49).
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Innehavare Period Antal år Anmärkning
1. Carl Wilhelm Böttiger 1858–1868 10 Främst italienska, 

även rätoromanska
2. Theodor Hagberg 1868–1890 22 Främst spanska, 

även italienska

Fig. 1a: Professorslängd: nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur (1858–1890)

Under den andra filologiska perioden (1890–1961) dominerar däremot 
filologins språkliga, komparativa och editionsinriktade sidor. Termen 
’lingvistik’, först belagd i tyskan (Linguistik), konkurrerar under hela 
1800-talet med benämningen ”filologi”: philologie romane och linguis-
tique romane, philologie comparée och linguistique comparée är oftast 
utbytbara storheter. I början av 1900-talet får de två benämningarna, med 
Saussure och andra, sina nuvarande betydelser: ”(allmän) språkveten-
skap” och ”textutgivningsvetenskap”.

Innehavare Period Antal år Anmärkning
1. Per Adolf Geijer 1890–1906 16 Benämning till 1904: 

nyeuropeisk lingvistik 
och modern litteratur 
(Sundell 2013: 311)
Titulärprofessor: Carl 
Wahlund

2. Erik Staaf 1908–1932 24
3. Johan Melander 1932–1943 10
4. Paul Falk 1943–1959 16
5. Bengt Hasselrot 1959–1969 13
6. Lennart Carlsson 1973–1991 18
7. Kerstin Jonasson 1994–2008 14
8. Hans Kronning 2008–2021 13 (21) 2000–2008, professor i 

franska.

Övriga professorer 
med språkvetenskaplig 
inriktning som anställts 
efter befordran sedan 
år 2000: Lars-Göran 
Sundell, 2001 Sven 
Björkman, 2004 Coco 
Norén, 2011

Fig. 1b: Professorslängd: romanska språk
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Av professorslängderna (Fig. 1a–1b) framgår att jag är den åttonde profes-
sorn att bekläda lärostolen i romanska språk sedan 1890, eller den tionde 
romanist som anställts som professor vid Uppsala universitet sedan 1858, 
och att jag har varit professor i 21 år, varav 13 som lärostolsprofessor, en 
tjänst som jag tillträdde exakt 150 år efter att Böttiger tillträdde sin läro-
stol.7 Termen ”lärostolsprofessor” ersattes inofficiellt i olika skeden med 
termer som ”programprofessor” och ”rekryterad professor” efter beford-
ringsreformens genomförande. Den officiella termen för en dylik tjänste-
innehavare som anställts efter utlysning var och är ”professor”.

Jag hörde till den första kontingenten som anställdes som professor 
efter befordringsreformens införande år 2000. Sammanlagt har jag varit 
anställd vid Uppsala universitet, först vid Romanska institutionen, sedan 
vid Institutionen för moderna språk, i 41 år, 1979–2021, med avbrott för 
läsåret 1991–1992, då jag var gästforskare finansierad av Wallenbergs-
stiftelsen vid det franska vetenskapsrådets (CNRS) laboratorium, ELSAP 
(Étude Linguistique de la Signification à travers l’Ambiguïté et la Paraph-
rase), lokaliserat till universitetet i Caen i Normandie. Jag hade sökt mig 
till detta forskningslaboratorium för att man där ägnade sig bland annat 
åt modala verbs flertydighet och hur denna flertydighet och dess tolkning 
kunde återskapas i datorlingvistiska modeller. I Caen började också ett 
långvarigt vetenskapligt utbyte med Laurent Gosselin, som kröntes av att 
han utsågs till hedersdoktor vid den språkvetenskapliga fakulteten 2018. 
Här träffade jag också för första gången Ronald Langacker, som jag dock 
på egen hand redan tidigare stiftat grundlig bekantskap med bokledes.

På 1960-talet genomgick studiet av de romanska språken vid Uppsala 
universitet ett paradigmskifte (III). Många av dåtidens doktorander öns-
kade att skriva avhandlingar som gav dem praktiskt användbara kunska-
per i deras framtida undervisningsverksamhet på universitetet eller i skol-
väsendet. I en rad avhandlingar undersöktes strikt synkroniskt standard-
språkets syntax. Diafasisk (’situationsbetingad’), diastratisk (’social’), 
diatopisk (’geografisk’) eller diakronisk språklig variation inom det stu-
derade utsnittet ansågs inte relevant att försöka ringa in. Det synkroniska 
utsnittet studerades på grundval av stora, av avhandlingsförfattaren själv 
sammanställda korpusar: detta var korpuslingvistik avant la lettre, före 
datorernas tid. Företräde gavs åt formella kriterier och stor vikt lades vid 

7 Som professor i ”nyeuropeisk lingvistik, Upsala” nominerade ”P. A. Geijer” Sully Prud-
homme till det första Nobelpriset i litteratur 1901, som också var den som fick priset av 
tjugofem kandidater, varibland även Émile Zola och Edmond Rostand fanns. Som pro-
fessor i moderna språk (och som ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien) har också jag 
utnyttjat min rättighet att nominera kandidater till detta pris (sjutton gånger). Vem eller 
vilka jag nominerat förblir sekretessbelagt i femtio år.
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den kvantitativa analysen av korpusdata (Carlsson 1976). Detta betydde 
dock inte nödvändigtvis att den kvalitativa analysen sattes på undantag: 
”On a beau déclarer la suprématie des distinctions objectivement vérifi-
ables”, skriver Lennart Carlsson (1969: 5) i det han kallar sitt credo lin-
guistique, ”il restera toujours des sujets où les seuls problèmes qui vaillent 
la peine d’être élucidés sont de nature sémantique (’Även om man hävdar 
att objektivt verifierbara distinktioner är överlägsna, kommer det alltid att 
finnas ämnen där de enda forskningsproblem som det är mödan värt att 
undersöka är av semantisk art’).”

Dessa studier väckte uppmärksamhet främst i den franskspråkiga värl-
den, där detta paradigm blev känt under benämningen Uppsalaskolan. I 
Fig. 2 listas de avhandlingar som kan räknas till Uppsalaskolan, möjligen 
med undantag för Johan Falks och Lars Fants avhandlingar (17, 19), som 
båda i olika avseenden och i olika grad antagligen bör anses höra närmare 
samman med den efterföljande pluralistiska perioden.8

Namn Disputation I avhand-
lingen 
behandlade 
språk

Fortsatt  
universitets-
karriär

1. Arne Klum 1961 Franska Doc., Univ.
lekt., Uppsala

2. Lennart Carlsson 1966 Franska, 
Italienska, 
Spanska

Professor, 
Uppsala

3. Lars Olsson 1971 Franska
4. Karl Engver 1972 Franska
5. Gunnar Fält 1972 Spanska Doc., Univ.

lekt., Uppsala
6. Margareta Silenstam 1972 Franska Doc., Univ.

lekt., Uppsala
7. Karl Johan Danell 1973 Franska Professor, 

Umeå
8. John Ågren 1973 Franska

8 I listan upptas ej avhandlingar som publicerades under perioden 1961–1993 och som 
bedömts inte höra till Uppsalaskolan. Det rör sig främst om ett par filologiska avhand-
lingar och, sedan en professur i franska språket och litteraturen inrättats 1968, fyra littera-
turvetenskapliga avhandlingar och tre avhandlingar som hör till editionsfilologins område 
(1700-tal).
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9. Birger Persson 1974 Franska Doc., Univ.
lekt., Linkö-
ping

10. Birgitta Jonare 1976 Franska
11. Lars Palm 1977 Franska Doc., Univ.

lekt., Uppsala
12. Mats Forsgren 1978 Franska* Professor, 

Stockholm
13. Sven Björkman 1978 Franska* Professor, 

Uppsala
14. Barbro Eriksson 1979 Franska
15. Gunnar Lemhagen 1979 Franska Univ.lekt., 

Stockholm
16. Christina Lindqvist 1979 Franska Univ.lekt., 

Uppsala
17. Johan Falk 1979 Spanska, 

Katalanska
Professor, 
Stockholm

18. Kerstin Wall 1980 Franska Univ.lekt., 
Örebro

19. Lars Fant 1984 Spanska* Professor, 
Köpenhamn, 
Stockholm

20. Lars-Göran Sundell 1985 Franska* Professor, 
Uppsala

21. Lars Larsson 1990 Italienska Univ.lekt., 
Uppsala

22. Ingmar Söhrman 1991 Spanska* Professor, 
Göteborg

Fig. 2: Uppsalaskolan (1961–1991) – Korpuslingvistik

Arne Klums och Lennart Carlssons gradualavhandlingar inleder Uppsala-
skolan.

I Klums avhandling studeras tempus och aspekt genom att jämföra tem-
pus/aspekt-formernas distribution i förhållande till olika ”tidsadverbial”: 
med longtemps (’länge’) används det perfektiva dåtidstempuset Passé 
simple (Elle écrivit longtemps ’Hon skrev länge’), inte det imperfektiva 
dåtidstempuset Imparfait (écrivait), men med souvent (’ofta’) används 
Imparfait (Elle écrivait souvent à Paul ’Hon skrev ofta till Paul’), sam-
tidigt som med plusieurs fois (’flera gånger’) används Passé simple (Elle 
écrivit plusieurs fois à Paul ’Hon skrev flera gånger till Paul.’), normalt 



Språkvetenskapligt credo 67

inte Imparfait. Longtemps uppfattas som en klar avgränsning och är där-
för oförenligt med Imparfait. På liknande sätt uppfattas plusieurs fois 
som en klart avgränsad upprepning och är därför i de flesta kontexter 
också oförenligt med Imparfait.9

Carlssons avhandling ägnas en vanlig typ av nominalfraser, oftast sva-
rande mot sammansatta substantiv i svenskan, som studeras med hjälp av 
det formella kriterium som det attributiva adjektivets (noir ’svart’) place-
ring erbjuder. Konstruktionen med sistplacerat adjektivattribut som böjs 
efter det andra substantivet används oftast – un chapeau de paille noire 
(’en svart halmhatt’) – snarare än un noir chapeau de paille, un chapeau 
noir de paille eller un chapeau de paille noir. Detta mönster gäller när det 
andra substantivet (paille) anger tillverkningsmaterialet hos det som det 
första substantivet (chapeau) syftar på. Samma år som denna avhandling 
publicerades utkom Lars Börjessons licentiatavhandling, vilken enligt 
Auger (1980: 8) är den första kvantitativa, korpusbaserade studien av kon-
junktivbruket i franska.

Alla synkroniska korpuslingvistiska avhandlingar behandlar inte det 
moderna skrivna standardspråket: fornfranska (11) och klassisk fran-
ska (6) blir föremål för kvantitativa korpusstudier. Alla ägnas inte heller 
(enbart) syntax, utan (också) segmentell (8) och suprasegmentell fonetik 
(19) förekommer. När det gäller de syntaktiska studierna präglas de till 
ingen del av den framväxande generativa grammatiken, som man intog en 
avvaktande, för att inte säga fientlig inställning till.

Även om de flesta avhandlingar utgör exempel på ”enspråksromanis-
tik” (främst franska), framgår det att inte så få av avhandlingsförfattarna 
– en knapp fjärdedel (5 av 22) – utvecklats till flerspråksromanister och/
eller komparativa romanister (markerade med * i Fig. 2, jfr Kronning 
2020a: 113–119). I själva verket hade det från 1969, då doktorsgraden 
ersattes av en doktorsexamen som skulle genomföras på fyra år, i prakti-
ken blivit omöjligt att välja ett komparativt avhandlingsämne, åtminstone 
om avhandlingen skulle vara korpusbaserad och kvantitativ.10

9 Exemplen kommer inte från Klums avhandling (1961, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Studia Romanica Upsaliensis, 1), utan från Klum (1969: 61). Klums analys i avhandlingen 
granskas kritiskt 55 år senare i en monografi publicerad i samma serie som nr 84 (Thelin 
2016: 69–75).
10 På mitt initiativ infördes under 2000-talet i Uppsala möjligheten för studenter att – 
inom ämnena franska och spanska på magisternivå (D-nivå) – som en delkurs studera 
spanska och/eller italienska, respektive franska och/eller italienska, en möjlighet som inte 
så få studenter utnyttjat. I delkursen ”Avancerad fransk språkvetenskap” (D-nivå) gav jag, 
vid sidan av de problem inom fransk språkvetenskap som behandlades, också exempel på 
vad jämförande romansk språkvetenskap är och skulle kunna vara. Jag har också hand-
lett en rad examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå inom ämnet franska 
med komparativ inriktning: franska vs svenska, franska vs engelska, franska vs italienska, 
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De flesta som disputerade under Uppsalaskolans epok tillhörde den 
stora fyrtiotalistgenerationen. Året då jag började min forskarutbildning 
(1979) disputerade fyra av dem (14–17) och i det romanska seminariet del-
tog ett fyrtiotal doktorander, av vilka de flesta var ofinansierade. Det var 
en tid då det var otänkbart för en romanist att publicera på annat språk 
än franska, italienska eller spanska och då samförfattande var en okänd 
företeelse. I Frankrike publicerade språkvetare på den tiden, vare sig de 
var ”gallicister”, allmänlingvister, germanister eller anglister, uteslutande 
på franska, och de verkade i hög grad inom inhemska, utanför den fransk-
språkiga världen okända ”skolor” som ”psykomekanik”, ”praxematik” eller 
”yttrandeoperationsteori”, som hade sina egna kongresser och tidskrifter.

I början på 1990-talet var det dags för ett nytt paradigmskifte (IV). 
Det nya paradigmet kan dock inte karaktäriseras som en enhetlig ”skola”. 
Snarare är det fråga om en rad olika, men delvis relaterade paradigm, 
som speglar den samtida lingvistikens olika domäner och teoribildningar. 
Fortfarande är de flesta studier korpusbaserade, men det är inte bara det 
skrivna standardspråket som studeras, utan också exempelvis det talade 
språkets olika register, diskursgenrer, regionala och lokala varieteter, och 
olika typer av inlärarfranska. Den kvalitativa analysen dominerade helt 
i vissa avhandlingar och inte sällan saknades den kvantitativa analysen 
helt, i andra fick den kvantitativa analysen en mindre framträdande plats 
än den hade haft under Uppsalaskolan. Under senare tid har den kvanti-
tativa analysens betydelse ökat igen förmodligen under inflytande från i 
naturvetenskap och medicin gängse förekommande research design.

Jag föreslår att 1994 kan anses vara det år den pluralistiska perioden 
tar sin början. Det var det år då Kerstin Jonasson, som disputerat i Stock-
holm, tillträdde lärostolen i Uppsala. Hennes avhandling var inte en kvan-
titativ korpusstudie, utan en syntaktisk undersökning, delvis inspirerad 
av generativ grammatik, som hon studerat i Paris för Nicolas Ruwet, och 
byggde på konstruerade exempel som underställts infödda talares bedöm-
ning och autentiska exempel från diverse källor (Kronning 2020b).

1994 är också det år jag disputerade och då mitt språkvetenskapliga 
credo kommer till uttryck i min avhandling, som på många sätt innebär ett 
brott med Uppsalaskolan, i denna ”skolas” avisande av språklig variation, 
av diakroni i de synkrona utsnitten, i dess kraftiga betoning av kvantitativ 
metod.11 Detta credo är emellertid också på flera sätt förankrat i Uppsala-

franska vs spanska, franska vs portugisiska och anglo-normandiska vs francien (under 
beaktande att de fornfranska texterna inte skrevs på dialekt, utan på dialektalt färgade 
scriptæ).
11 Detta brott framgår redan av de sju artiklar och kongressföredrag jag publicerat under 
perioden 1986–1993, vars resultat jag delvis inarbetat i avhandlingen.
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skolan, i dess skepsis till konstruerade exempel och acceptabilitetstest, i 
dess krav på solid empirisk dokumentation i form av autentiska exempel, 
i dess framhållande av vikten av formella kriterier som kan sättas i sam-
band med språkets semantiska egenskaper.

Språkvetenskapens pluralistiska period hade naturligtvis börjat göra 
sig gällande bland Uppsalaromanister redan före 1994. Jag har nämnt Lars 
Fant, som under en tid varit verksam inom ämnet allmän språkvetenskap. 
Jag hade studerat detta ämne med Jens Allwood, Per Linell och Stig Elias-
son som lärare och följde sedan i många år det högre seminariet i detta 
ämne lett av Sven Öhman. Det var en inte oviktig erfarenhet att försöka 
förhålla sig till dennes allt djupare epistemologiska skepticism, enligt vil-
ken, som jag uppfattade det, all språkvetenskap i princip var omöjlig. Icke 
desto mindre bidrog han som ledamot i betygsnämnden vid min disputa-
tion till avhandlingens godkännande, dock inte utan att i efterhand fram-
hålla för mig att han inte ansåg min kognitiva ansats kunskapsteoretiskt 
försvarbar.

Mats Forsgren hade också under ett antal år före 1994 introducerat 
nyare fransk, inte uteslutande korpusbaserad lingvistik i Uppsala. I syn-
nerhet Oswald Ducrots polyfoni- och argumentationslingvistik blev viktig 
för mig och andra: jag kom att vara värd för Ducrot när han promoverades 
till hedersdoktor 2002. Mats Forsgren hade också börjat intressera sig för 
det talade språket, varför jag som förkovrat mig i detta under min vistelse 
i Caen 1991–1992 kom att skapa en kurs på C-nivå i ”Talad franska” som 
förenade studiet av intonation, mimik och gestik med studiet av språklig 
variation.12

4. VAD ÄR ”SPRÅKET” I ALLMÄNHET OCH ”ETT 
SPRÅK” I SYNNERHET?

Språket (på franska le langage) är en så mångfacetterad företeelse att 
här endast några aspekter kan antydas. I detta syfte tänker jag här citera 
Adolf Noreen, vilket jag också gjorde i min installationsföreläsning år 
2000 (Kronning 2002). Noreen (1904: 91) framhåller att

”… språket såsom sådant är väsentligen ett meddelelsemedel (för idéer) och 
därigenom skiljer [det] sig från sin utgångspunkt – såväl i individens som 
släktets historia – nämligen lätena, hvilka liksom öfriga instinktiva rörelser 
äro blotta uttrycksmedel (för känslor). Men detta hindrar naturligtvis icke, att 
språket jämte sin egentliga (’specifika’) uppgift att meddela idéer äfven undan-

12 Coco Norén använder sig i sin avhandling (1999) av Ducrots argumentationsteori, i den 
version som kallas ”toposteorin”, som dessutom tillämpas på en talspråkskorpus.
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tagsvis kan i större eller mindre utsträckning därjämte lösa en annan uppgift, 
t. e. att uttrycka känslor – ja hvarför inte också den att framkalla handlingar 
– liksom t. e. gåendet jämte det, att det till sin förnämsta och egentliga upp-
gift att vara ett fortskaffningsmedel, äfven kan användas till en uppfriskande 
kroppsöfning (’motionering’). Och intet hindrar, att båda uppgifterna lösas 
samtidigt, hvarvid understundom det, som i allmänhet plägar vara biuppgift, 
kan för tillfället få vara hufvudsak, liksom i dansen ju våra ben väsentligen 
användas för att på ett konstnärligt sätt markera en viss rytm, men därjämte 
dock onekligen i viss mån även – såsom annars vanligen – tjänstgöra som 
fortskaffningsmedel eller rörelsevehiklar, något som endast den okonstnärlige 
dansören härvidlag gör till deras hufvuduppgift.”

Av citatet framgår att för Noreen är språket ett semiotiskt system, bestå-
ende av ”språkljud”, som tillåter talaren att kommunicera ett kognitivt 
(psykiskt) innehåll, en idé. En ”idé” ska förstås som ”kunskapsfaktum” 
eller ”förnimmelse” (s. 16). Djuren saknar ett sådant semiotiskt system. 
Därför är ”lätena” inte ett meddelelsemedel för idéer, utan ett uttrycks-
medel för känslor. Om ett ord som triangel kommunicerar ett ”kunskaps-
faktum”, så gör det språkliga tecknet aj också det enligt Noreen, nämligen 
”tillvaron av ett visst lidande hos den aj-producerande individen”. Vis-
serligen ”uppväcker” denna individ ”lätteligen medkänsla” hos den andre, 
men ”denna medkänsla uppstår”, fortsätter Noreen (1904: 16), ”i anled-
ning af den kunskap,” den andre ”vunnit (och den föreställning, han i följd 
häraf gör sig) rörande” individens ”känsla”.

Här berör Noreen det som psykologer, filosofer och kognitionsvetare 
idag kallar a theory of mind, människans med språket förknippade för-
måga att tillskriva andra människor mentala tillstånd såsom olika före-
ställningar, önskningar, föresatser och känslor.

När det gäller djurkognition frågar sig Ludwig Wittgenstein (2021 
[1945], II, 1) i sina Filosofiska undersökningar om ett djur kan vara ”hopp-
fullt”, en känsla som bygger på föreställningar om framtiden och egna och 
andras föresatser:

”Man kan föreställa sig ett djur ilsket, ängsligt, ledset, glatt, förskräckt. Men 
hoppfullt? […] [K]an [hunden] […] tro att husse kommer i övermorgon? […] 
Kan bara den hoppas som kan tala? Bara den som behärskar användningen av 
ett språk?”

Att tala, inte om ”språket” i allmänhet, utom om ”ett språk” (på franska 
une langue), som svenska, franska eller tuyuca utgör en ”reifiering”, ett 
förtingligande av en dynamiskt varierande företeelse: ett språk eller en 
språklig varietet övergår gradvis i ett annat språk eller en annan varietet 
där den ömsesidiga begripligheten också den gradvis upphör och blir vad 
som i tyskspråkig romanistik kallas ett Abstandssprache. Det är stor skill-
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nad på ”reifieringen” av ett enbart talat språk som tuyuca använt av 815 
individer i Colombia och Brasilien och ett Ausbausprache (jfr Glessgen 
2012: 46), som franska eller svenska, där reifieringen stöds av att det finns 
ett skriftspråk (även om detta också är föremål för variation, vilket blivit 
tydligare med dagens utbredda användning av elektroniska diskurstyper) 
med en lång och omfattande litterär tradition, en utvecklad vetenskap-
lig terminologi, av en sedan länge pågående beskrivning i grammatikor 
och ordböcker av språket i fråga – det som på franska kallas gramma-
tisation (att skilja från grammaticalisation ’grammatikalisering’) –, av 
normeringsaktiviter och av normföreställningar, i fransk teoribildning 
ofta kallat imaginaire linguistique, och av en lagfäst ställning: i den nu 
gällande franska konstitutionens (från 1954, reviderad 2008) andra para-
graf fastställs att La langue de la République est le français (’Republikens 
språk är franska’).

5. SPRÅKVETENSKAPLIGT CREDO: 
NÅGRA ALLMÄNNA DRAG

I mitt språkvetenskapliga credo – för vilket jag inte hävdar någon påtaglig 
originalitet, annat än möjligen i den kontext där det uppstod, och inte hel-
ler, som ovan nämnts (§ 1), någon generell normativ giltighet – är ”språ-
ket” en semiotisk, kognitiv och pragmatisk företeelse, varför alla språk-
vetenskapliga paradigm måste omfatta dessa tre aspekter för att kunna 
anses adekvata. Språkets semiotik är av symbolisk, konventionell natur:13 
enligt olika konstruktionsgrammatiska teorier (Colleman et al. 2020) är 
språkliga konstruktioner (ingen skarp gräns finns mellan grammatik och 
lexikon) ”usage-based pairings of form and meaning – symbolic struc-
tures – as morphemes, words, phrases and sentences” (Kronning, under 
utg.). Langacker (1987: 99) framhåller att konceptuell semantik är ”con-
ceptualization tailored to the specifications of linguistic convention.”

Vilken vikt som ska tillmätas kognition i förhållande till pragmatik när 
det gäller språklig betydelse kan diskuteras, men det finns anledning att 
vara skeptisk till radikalt reduktionistiska teorier, vare sig det gäller struk-
turalistiska teorier som, ofta av epistemologiska skäl, förnekar betydel-
sens kognitiva natur eller interaktionella teorier som tenderar att reducera 
betydelse till resultatet av en ”förhandling” eller diskursanalytiska teo-
rier som jämställer betydelse med en inomdiskursiv ”konstruktion” eller 
logiskt semantiska teorier som reducerar betydelse till ”sanningsvärde” 

13 I viss mening är språket också av ”symptomatisk” och delvis ”ikonisk” natur (Kronning 
1996: 90, 2013a).
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eller ”sanningsvillkor” eller teorier enligt vilka språket inte refererar till 
den utomspråkliga verkligheten.

Detta betyder emellertid inte att exempelvis strukturalismens opposi-
tiva metod – kognitiva kategorier bygger i hög grad på paradigmatiska 
motsatser – saknar relevans eller att betydelse inte ”förhandlas” i sam-
tal eller ”konstrueras” i olika slags diskurser eller att ”sanningsvillkor” 
är oförenliga med kognitiv betydelse: de utgör ett slags ”grov semantisk 
transkription” av vissa aspekter av många språkliga uttrycks betydelse.

Det går inte att bortse från språklig variation när man undersöker olika 
språk, vilket dock inte minst språktypologin ofta gör: en källa till den ofta 
bristande precision och reduktionism som inte sällan vidlåder typologiska 
framställningar.

Ett annat slags reduktionism möter i en viss typ av ”variationistisk 
sociolingvistik” som är benägen att bara ägna sig åt spontant talspråk som 
betraktas som det enda relevanta studieobjektet, även i studiet av språk 
med en lång skriftlig tradition och med ett (eller flera) standardspråk. 
Bland de romanska språken är det i första hand spanska och portugisiska 
som har flera standardspråk: de sägs vara pluricentriska.14

6. SPRÅKVETENSKAPLIGT CREDO: PLURALISM 
INOM DEN PLURALISTISKA PERIODEN

Den pluralistiska perioden (1994-) som följde på Uppsalaskolan (1961–
1991) har ovan beskrivits som en period av forskning inom olika para-
digm, som speglar den samtida lingvistikens olika domäner och teoribild-
ningar: ”extern pluralism”. Min egen forskning har däremot redan från 
början byggt på ett mer specifikt språkvetenskapligt credo, enligt vilket 
språkliga konstruktioner (§ 5) med fördel görs till föremål för veten-
skapliga undersökningar som präglas av en koherent teori-, domän- och 
metodpluralism: ”intern pluralism”.

I min avhandling om det franska modalverbet devoir (som på svenska 
motsvaras av verb som måste, bör, ska, skulle, vara/bli tvungen, borde, 
torde, få och måtte, samt adverb som förmodligen, troligen och antagli-
gen) från 1994 (här hänvisas till den omarbetade och utökade upplagan 
från 1996) åstadkoms koherensen i denna teori-, domän- och metodplura-
lism med hjälp av en kognitionsvetenskaplig ansats.

Kognitionsvetenskap är det tvärvetenskapliga studiet av medvetandet, 
som nu (2021) är aktuellare en någonsin på grund av allt mer avancerade 

14 En annan källa till språklig variation är språkkontaktfenomen, som jag hittills ägnat 
relativt liten uppmärksamhet åt (se t.ex. Kronning 2014a: 84).
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tillämpningar inom artificiell intelligens (AI), vare sig det rör sig om själv-
körande bilar, ansiktsigenkänning eller vårdrobotar.

Den kognitiva modell som jag kom att använda i min avhandling var de 
schematiska nätverk som sammanbinder språkliga konstruktioner i kog-
nitiv lingvistik, mer precist i Langackers (1987, 2008) ”kognitiva gramma-
tik”. Ett ”schema” utgör en kategorisering av konstruktioner (symboliska 
form-betydelseförknippningar) med hjälp av olika abstraktionsprocesser 
(”schematiseringsprocesser”). Det är i sammanhanget inte ointressant att 
notera att Saussures (1916: 170–175) rapports associatifs (’associativa för-
bindelser’) är mångdimensionella, till skillnad från ”paradigmatiska rela-
tioner” – termen finns inte hos Saussure –, vilka är endimensionella, som 
ändelserna i ett ”böjningsmönster” (latinskt dominus, dominī, dominō, 
etc.). De mentala ”associativa förbindelserna” hos Saussure bör enligt 
Raffaele Simone (2020: 159–162) förstås som nätverk i kognitionsveten-
skaplig mening, nätverk som står i förbindelse med andra nätverk.

Modalverbet devoir ses i avhandlingen som en språklig konstruktion 
(1) bestående av flera olika subkonstruktioner, som stammen dev-, de 
olika TAM-ändelser15 som kan anslutas till stammen (Imperfekt Indi-
kativ), subjektsnominalfrasen (NF) och den efterföljande infinitivfrasen 
(Infinitiv):

1.  ElleNF dev-aitImpf Ind travaillerInf.
  ’Hon måste/hade plikt att/var tvungen att/skulle arbeta/arbetade 

förmodligen/det var inte möjligt att hon inte arbetade.’

De olika betydelserna hos devoir svarar mot noderna i dess och de andra 
subkonstruktionernas schematiska nätverk. Noderna i nätverken kan ha 
vilken intern komplexitet som helst och därmed vara mer eller mindre 
abstrakta. Inget hindrar heller att de olika betydelserna ges en begrepps-
struktur, som inte tar Langackers konceptuella semantik som utgångs-
punkt. Det schematiska nätverket tillåter på så sätt en koherent intern 
teoripluralism, som i kognitionsvetenskaplig anda kan stödjas av en tvär-
vetenskaplig domän- och metodpluralism.

Jag argumenterade i min avhandling (Kronning 1996: 22, 126–131) för 
att det schematiska nätverk som tillhandahåller en hierarkisk modell för 
de olika betydelserna hos devoir skulle kunna ses som en möjlig dyna-
misk modell för produktion och tolkning av yttranden som innehåller 
detta modalverb på ett sätt som liknar konnektionistiska modeller inom 
neurovetenskap och artificiell intelligens: ”neurala nätverk” kombinerat 

15 TAM = Tempus/Temporalitet, Aspekt/Aspektualitet, Modus/Modalitet och Evidentiali-
tet. Ibland används förkortningen TAME.
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med ”maskininlärning”, som numera används av ”Google översättning”, 
är ett exempel på en sådan dynamisk, högpresterande modell. Den grund-
läggande idén är att noderna har varierande vikt och ger upphov till olika 
aktiveringsmönster i nätverket vid produktion och tolkning.

Jag argumenterade vidare för att noder som representerar betydelserna 
hos devoir på en viss specifik abstraktionsnivå i nätverket tilldelas högre 
vikt i nätverket än andra noder som representerar mer abstrakta eller min-
dre abstrakta betydelser. Dessa noder anger tre typer av ”nödvändighets-
modaliteter” (2–4) (pouvoir, ’kunna’, anger motsvarande typer av ”möj-
lighetsmodaliteter”):

2.  Deontisk (eller ”rot”-) modalitet: ’Någon måste göra något.’
3.  Aletisk modalitet: ’Något är nödvändigt sant.’
4.  Epistemisk modalitet: ’Något är antagligen sant.’

Dessa noder (2–4) är kognitivt sett fastare förankrade genom att de är 
föremål för en djupare rotad kognitiv rutin och en mer långtgående social 
konventionalisering än de övriga noderna, som dock kan koaktiveras (med 
dynamiskt varierande aktiveringsnivåer) under olika situationella och 
kontextuella förutsättningar, ja även till synes oförenliga betydelser kan 
under speciella förhållanden koaktiveras.

Schematiska nätverk är inte identiska för olika individer och förändras 
under en individs levnadslopp, men i den varierande utsträckning som 
nätverken ”överlappar” varandra kan språkbrukarna – som en följd av nät-
verkens sociala konventionalisering – kommunicera med varandra. Efter-
som jag här nedan kommer att föreslå att konstruktionernas variationella 
egenskaper är inskrivna i nätverkets noder kan den gradvisa övergången 
från ett språk eller en varietet till ett annat språk eller en annan varietet, 
som alltmer förvandlas till Abstandssprachen (§ 4), och den därmed avta-
gande ömsesidiga begripligheten, förstås som en avtagande ”överlapp-
ning” mellan språkbrukarnas schematiska nätverk.

Koaktiveringsmönstren visar att ett ofta förekommande reduktionis-
tiskt postulat inte kan tas för givet, nämligen att ett språkligt uttryck (en 
konstruktion) inte alltid i ett specifikt yttrandeögonblick kan tillskrivas 
endast en betydelse. En hypotes var exempelvis att avsändare/mottagare 
inte nödvändigtvis behöver tillskriva ett deontiskt (eller ”rot-”) devoir (2) 
någon av de mindre abstrakta (mer specifika) betydelserna ”deontisk nöd-
vändighet i strikt mening” (’någon har en plikt att göra något’, till exempel 
’att hjälpa sina gamla föräldrar’) eller ”dynamisk nödvändighet” (’någon 
är tvungen att göra något’, till exempel ’att stanna ett tag för att hämta 
andan’).
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Det saknas inte exempel på andra modeller som möjliggör en koherent 
teori- domän- och metodpluralism. Laurent Gosselin använder sig i sin 
modalitetsmonografi från 2010 av den svenske kognitionsvetaren Peter 
Gärdenfors’ modell (2000). Gosselin behandlar ett stort antal modala kon-
struktioner och inarbetar mina analyser och resultat rörande devoir i den 
övergripande modellen. Henning Nølke, som jag sedan lång tid har haft ett 
mycket fruktbart vetenskapligt utbyte med som började långt före jag dis-
puterade, lägger i sin avhandling (1994), som publicerades samma år som 
min avhandling, grunderna för en ”modulär lingvistik”. Denna modula-
rism är inte kognitionsvetenskaplig, utan kunskapsteoretisk: alla språkliga 
företeelser kan beskrivas oberoende av varandra i olika ”moduler”, som 
sedan förbinds med varandra av ”metaregler”, vilket gör det möjligt att 
analysera modulernas ömsesidiga förbindelser, en analys som på så sätt 
förlänas förklaringsvärde.

Här kan det inte bli fråga om att diskutera och redogöra närmare för de 
analyser jag gjorde och de resultat som jag uppnådde i min avhandling eller 
i min senare forskning, utan blott om att exemplifiera den teori-, domän- 
metodpluralism som jag tillämpar och vars koherens möjliggörs av sche-
matiska nätverk. Det är ofta svårt att urskilja vad som är teorier, domäner 
och metoder. Därtill kommer att vad som räknas som en specifik vetenskap 
ofta är en fråga om institutionell tillhörighet snarare än om faktiska forsk-
ningsgemenskaper (Kronning 2020a: 114–118). Därför är de distinktioner 
som jag i det följande kommer att göra mellan dessa begrepp att vara delvis 
godtyckliga och i första hand tjäna framställningens disposition.

De viktigaste domänerna som utforskas i avhandlingen är morfologi, 
syntax, prosodi, semantik, diskurs och pragmatik, samt informations-
struktur och evidentialitet. Evidentialitet (språkliga konstruktioner som 
anger typ av källa för det i yttrandet förmedlade kunskapsinnehållet) var 
en helt ny domän inom fransk lingvistik i början av 1990-talet. Sedan 
dess har jag haft en livlig dialog om denna domän med Patrick Dendale 
som 1991 framlade den första avhandlingen om evidentialitet i franska.16 
Enligt Dendale (1994) är epistemiskt devoir och pouvoir entydigt eviden-
tiella, icke-modala konstruktioner som betecknar en ”slutledingsprocess” 
som källa: med devoir kommer talaren fram till endast ”en slutsats”, i 
motsats till vad som är fallet med pouvoir där talaren är öppen också för 
”andra slutsatser”. För egen del ansåg jag att den epistemiska betydelsen 
hos dessa båda verb är evidentiell i så motto att de båda anger att det i ytt-
randet förmedlade kunskapsinnehållet är resultatet av en slutledning, men 

16 I denna opublicerade avhandling där devoir men inte pouvoir behandlas refererar Den-
dale till två av mina tidiga artiklar (1989, 1990) som varande ”under utgivning”. Vi hade 
träffats på en konferens i Belgien som måste ha ägt rum senast i början av 1991.
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att deras epistemiska betydelse också är modal, så mycket mer som det 
är dessa modala betydelser (devoir ’hög sannolikhet’, ’sant i alla möjliga 
världar i ett visst modalt universum’ vs pouvoir ’möjlighet’, ’sant i minst 
en möjlig värld i ett visst modalt universum’) som skiljer dem åt, vilket i 
Dendales analys döljs bakom formuleringarna ”en slutsats” och ”andra 
slutsatser” (jfr Kronning 2003b: 142).

Bland teorierna kan nämnas, grammatikaliseringsteori,17 modallogik 
(inklusive deontisk logik), ”möjliga världar”, språklig polyfoni, meta-
etiska teorier (”kognitivism” vs ”akognitivism”), ”utsägelseteorier” (théo-
ries énonciatives), talhandlingsteori, Wittgensteins i Tractatus Logico-
Philosophicus (1921) introducerade distinktion mellan ”visa” och ”säga”, 
en distinktion som intar en central plats i min forskning (jfr Kronning 
2013ab), genreteori och argumentationsteori.

Allmänt kan sägas att jag skärskådar de olika teorierna och modifierar 
dem vid behov i den mån de är oförenliga för att skapa en koherent kon-
ceptuell semantik, vilket också kan innebära att begrunda hur kognitivt 
realistiska de är med utgångspunkt från vad som är känt om mänsklig 
kognition.

Så är exempelvis Ducrots polyfoniteori (bl.a. 1984) en strukturalistisk 
teori för yttrandens semantik, som i avhandlingen ges en i grunden kogni-
tiv status, vilket förståeligt nog inte alltid uppskattats av Ducrot och hans 
efterföljare (Tordesillas 2021: 306), samtidigt som jag använder mig av 
Ducrots och Nølkes sätt att bestämma vilka ”synpunkter” de olika ”rös-
terna” har genom att fastställa om det är möjligt att referera till ”synpunk-
terna” och argumentera för eller emot dem i kontexten.

Jag förfäktar också idén att den konceptuella betydelseläran kan till-
delas en sanningsvillkorssemantisk ”kärna”, vad jag ovan kallat (§ 5) ett 
slags ”grov semantisk transkription”, som gör det möjligt att tillskriva 
polyfonins ”synpunkter” en modus-dictum-struktur. Vare sig Ducrot eller 
Langacker skulle acceptera en dylik semantisk kärna. I Ducrots teori 
motsvaras ”sanningsvillkoren” närmast av de i språket inskrivna argu-
mentativa regelbundenheterna, vilka under en tid kallades för topos. Han 
motsätter sig dessutom uttryckligen ”synpunkternas” uppdelning i modus 
och dictum, eftersom han inte anser det vara möjligt att särskilja ett objek-
tivt dictum från ett subjektivt modus. Jag ansåg däremot att förekomsten 
av modala konstruktioner i språket, särskilt sådana som på konstruktio-

17 Avhandlingen integrerade delvis och vidareutvecklade mina tidiga bidrag (Kronning 
1990, 1993) till de då nya grammatikaliseringsteorierna. En mer omfattande behand-
ling av hjälpverbskategorin i ett grammatikaliseringsperspektiv (Kronning 2003a), som 
byggde på min docentföreläsning 1998, har utövat ett visst inflytande på dagens behand-
ling av denna kategori (Gosselin 2021).



Språkvetenskapligt credo 77

nens formsida är uppdelade i en modus-del (Jag tror…) och en dictum-del 
(…att hon kommer ikväll) talar för att se modus och dictum som kognitivt 
realistiska kategorier (Kronning 1996: 45). Sådana ”uppdelade” meningar 
vittnar om att språket i en icke helt obetydlig utsträckning är ”ikoniskt” 
ur semiotiskt synvinkel, även om det rör sig om en motiverad och kon-
ventionaliserad ”ikonicitet”. Inget hindrar heller, ansåg jag vidare, att ”un 
contenu ’subjectif’”, exempelvis dictumets perspektiv (’bordet står under 
lampan’ vs ’lampan hänger över bordet’), ”se transforme en objet d’un 
jugement modal qui, lui, relève d’une autre subjectivité” (’ett subjektivt 
innehåll förvandlas till föremål för ett modalt omdöme, som å sin sida 
svarar mot ett annat slags subjektivitet’) (Kronning 1996: 45). Denna sub-
jektivitet grundad i det ”perspektiv” som talaren valt för sitt dictum (’bor-
det står under lampan’ vs ’lampan hänger över bordet’) ändrar inte dess 
sanningsvillkor, vilket däremot dicta som ’lampan ligger på bordet’ eller 
’bordet ligger på lampan’ skulle göra.

Jag fortsatte därför, med utgångspunkt i min behandling av polyfoni-
teorin i avhandlingen, att utveckla en egen variant av denna, ”den modala 
polyfoniteorin” (MPF) (bl.a. Kronning 2013b), i vilken ståndpunkternas 
modus är ”visat” i Tractatus mening, med den skillnaden att i Wittgen-
steins Tractatus behandlas inte polyfona ”yttranden” producerade av en 
”talare”, utan logiska propositioner i en talaroberoende kalkyl där varje 
proposition utgör en ”bild av verkligheten”: det är denna bild av verklighe-
tens logiska form som ”visas” och det är det att verkligheten är som den är 
(har den logiska form som den har) som ”sägs” (hävdas).

Min konceptuella semantik består alltså inte företrädesvis, som i 
Langackers fall, av ”bildscheman”, vilka är något annat än Wittgensteins 
”bilder av verkligheten”, men det skulle vara intressant att jämföra dem 
närmare, eftersom de båda ur semiotisk synvinkel utgör former av ”iko-
nicitet”. Ducrot (2013) förkastar bestämt ”bildscheman” av Langackers 
typ. Tilläggas kan att jag behandlar de deontiska, aletiska och epistemiska 
”nödvändighetsmodaliteterna”, som har sin plats i de olika ”synpunk-
terna”, i termer av ”sant i alla möjliga världar” inom olika typer av kon-
textuellt avgränsade ”modala universum”, vilka kan förstås som ”idealise-
rade kognitiva modeller” (Lakoff 1987).

När det gäller metoder måste främst nämnas den korpus jag skapade 
helt enligt Uppsalaskolans modell genom att för hand – ingen dator fanns 
vid den tiden på institutionen – på registerkort skriva ned alla förekomster 
av modalverbet devoir i 42 verk (romaner, teaterpjäser, historieskrivning, 
tidningar) från 1900-talet, tillsammans 3339 förekomster, av vilka 74 % 
är deontiska eller aletiska. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande 
proportion för 1500-talskatalanskan är 66 % (Sentí 2015: 183), men, som 
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vi ska se (§ 7), kvarlever i princip endast den epistemiska betydelsen i 
modern katalanska. Jag behandlade dock bara marginellt dessa korpus-
data kvantitativt.

Den kontextualiserade autenticiteten hos mina korpusdata står i stark 
kontrast till de data som Hélène Huot (1974) använder i sin monografi-
avhandling om devoir, den enda som hade skrivits i ämnet före min 
avhandling: Huots data består nästan uteslutande av icke-kontextualise-
rade exempel, som hon själv konstruerat och låtit undergå olika ”trans-
formationer”, vars ”acceptabilitet” hon själv i sin egenskap av ”infödd 
talare” bedömt. Trots tillgången till korpusdata är min undersökning inte 
variationslingvistisk. Snarare var det fråga om att genom analysen av kor-
pusdata fånga in så många devoir-konstruktioner som möjligt och placera 
in dem i det schematiska nätverket. Endast marginellt relateras använd-
ningen av devoir till genre: avsaknaden av devoir i den franska konstitu-
tionen och i (fem franska översättningar av) dekalogen (’tio Guds bud’), 
som båda tillhör ett slags ”grundlagsgenre”, förklaras av att devoir, enligt 
min analys (Kronning 1996: 36–37), alltid betecknar en ”nödvändighet 
som är produkten av en slutledning”, vilket för övrigt inte automatiskt gör 
alla användningar av detta modalverb till evidentiella. En grundlags para-
grafer, som den ovan citerade (§ 4) andra paragrafen av den gällande fran-
ska konstitutionen – La langue de la République est le français (’Repu-
blikens språk är franska’) –, framställs inte som härledd från en ännu mer 
grundläggande sats.

Idag skulle jag tillägga att konstruktionernas variationella egenskaper 
är inskrivna i noderna i deras schematiska nätverk. Jag föreslår dessutom 
att nätverkens aktiveringsmönster anpassats genom kognitiv rutinisering 
till den variationella kedjan (Koch & Oesterreicher 2011: 38), enligt vil-
ken ”lo diatópico puede funcionar como diastrático y lo diastrático como 
diafásico pero no a la inversa (’diatopiska konstruktioner kan fungera som 
diastratiska, och diastratiska som diafasiska, men inte tvärtom’).”

Den semantiska analysen av devoir stöds, i kognitionsvetenskaplig 
anda, också av kvantitativa och icke-kvantitativa data som jag hämtat 
från experimentell psykologi (prototypkategorisering och basnivåkate-
gorisering), kognitiv psykologi (data gällande barns kognitiva utveck-
ling), språkinlärningsforskning (data gällande både förstaspråk, L1, och 
andraspråk, L2), kreoliseringsstudier och språktypologi. Som exempel på 
hur dessa data användes kan anföras att jag sammanställde data från ett 
språktypologiskt representativt urval av världens språk i vilka det finns 
grammatiska konstruktioner som har såväl deontisk (’plikt/tvång’) som 
epistemisk (’sannolikhet’) betydelse. Detta förhållande användes som ett 
argument bland andra för att devoir är ett polysemt modalverb och inte, 
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som Huot (1974) hävdat, två homonyma modalverb: devoir1 (’plikt’) och 
devoir2 (’sannolikhet/framtid’).18

7. SPRÅKVETENSKAPLIGT CREDO: 
JÄMFÖRANDE ROMANISTIK

Mitt språkvetenskapliga credo är också en övertygelse om värdet av jäm-
förande språkvetenskap i allmänhet och jämförande romansk språkveten-
skap i synnerhet. Dock inte vilken komparativ romanistik som helst – den 
traditionella komparativa romanska lingvistiken var nästan uteslutande 
historiskt inriktad och ägnade sig främst åt att studera det latinska ord- 
och formförrådets fortlevande och skiftande öde i det medeltida Roma-
nia (Tagliavini 1972) –, utan företrädesvis det korpusbaserade studiet 
av grammatiska och i någon mån lexikala konstruktioner (gränsen dem 
emellan är, som nämnts ovan, inte skarp) i de moderna språken. Detta 
betyder inte att sagda konstruktioner inte också med fördel kan studeras 
diakroniskt, men då gärna med utgångspunkt, inte från äldre perioder, 
utan från det rikare material som de moderna språken normalt erbjuder, 
vilket gör det möjligt att definiera fler variabler vars motsvarigheter i äldre 
epokers mindre rikhaltiga material forskaren då kan försöka identifiera.

Jämförande romanistik verkar vara på utdöende i Sverige, bland annat 
beroende på att tjänster i ämnet saknas, men också beroende på att ett 
sådant korpusbaserat studium är ytterst tidsödande. Även internatio-
nellt, inte minst i länder – som de tyskspråkiga – där flerspråksromanis-
tisk kompetens oftast krävs, utgör de komparativa undersökningarna en 
betydligt mindre andel av det totala antalet studier än de som ägnas bara 
ett romanskt språk (jfr Kronning 2020a: 117).

Digitaliseringen och den därmed åtföljande framväxten av stora data-
baser och korpusar har underlättat genomförandet av jämförande under-
sökningar och möjliggjort studiet av vissa lågfrekventa konstruktioner, 
där data nästan helt saknats. Det finns emellertid ännu få korpusar som 
skapats för det komparativa studiet av romanska språk.

Sedan jag befordrades till professor i franska år 2000, har min forsk-
ning i stor och tilltagande utsträckning, och under senare tid, i stort sett 
uteslutande ägnats åt den här beskrivna typen av komparativa undersök-

18 I större grammatikor som används på universitetsnivå i den franskspråkiga världen 
(Riegel et al. 2009, Wilmet 2007) och i den länge emotsedda franska referensgrammatiken 
(jämförbar t.ex. med Svenska Akademiens Grammatik) som publicerades i oktober 2021 
(Abeillé & Godard 2021), hänvisas till, citeras och bygger framställningen i varierande 
grad på min forskning om franska, i första hand när det gäller modalverbet devoir och 
franskans villkorskonstruktioner.
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ningar, som i första hand behandlat franska, italienska och spanska, men 
också i ett antal studier även katalanska och portugisiska.19 Liksom ovan 
(§ 6) kan det här inte, annat än undantagsvis och i största korthet, bli fråga 
om att redogöra för gjorda analyser och uppnådda resultat i min forsk-
ning, utan endast om att exemplifiera metoder, domäner och teorier.

Till de grammatiska konstruktioner som jag studerat komparativt hör 
den böjningsändelse som kallas Konditionalis och som i första hand har 
temporala, hypotetiska och evidentiella användningar (Kronning 2004)20, 
där jag ganska snart kom att koncentrera mig på de senare användning-
arna, som hör till de relativt lågfrekventa konstruktioner där tillräckligt 
omfattande data tidigare i hög utsträckning saknats (5–7):

5.  Franska: Kadhafi serait malade.
6.  Italienska: Gheddafi sarebbe malato.
7.  Spanska: Kadafi estaría enfermo.
 ’Kadaffi lär vara/sägs vara sjuk.’

I (5–7) exemplifieras den evidentiella betydelsen ”hörsägen”. Denna term 
används i denna framställning inte bara när det i yttrandet förmedlade 
kunskapsinnehållet lånats från ett mer eller mindre vagt definierat kollek-
tiv, utan också när det lånats också från en specifik individ. ”Hörsägen” 
är den ojämförligt vanligaste evidentiella betydelsen hos franskans Kon-
ditionalis. När det gäller den evidentiella användningen av konditiona-
lis för att ange att det förmedlade kunskapsinnehållet är resultatet av en 
”slutledning” skiljer sig dessa tre romanska språk starkt åt. Förutom dessa 
konstruktioners semantik har jag också studerat deras diafasiska, diastra-
tiska, diatopiska och diakroniska variation, samt normföreställningar och 

19 Det har varit och är viktigt att kunna diskutera med infödda talare av och/eller spe-
cialister på dessa romanska språk, exempelvis Laurent Gosselin (franska), Jacques Bres 
(franska), Jean-Pierre Desclés (franska), Odile Halmøy (franska), Georges Kleiber (fran-
ska), Marc Wilmet † (franska), Fernando Bermúdez (spanska), Gianluca Collela (italien-
ska), Michele Prandi (italienska), Dan Nosell (katalanska), Isabel Margarida Duarte (por-
tugisiska), Fátima Oliveira (portugisiska) och Thomas Johnen (portugisiska).
20 Utforskandet av Konditionalis-konstruktionen inleddes i ett av Vetenskapsrådet 
finansierat projekt, ”Modalitet, tempus och evidentialitet i modern franska” (2002–2004), 
i vilket Coco Norén var projektassistent. Redan under detta projekt utvidgade jag mina 
studier till andra romanska språk, vilket jag sedan fortsatte med som Akademiforskare 
(2005–2008) vid Kungl. Vitterhetsakademien (och Uppsala universitet) med medel från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektdoktorand var Ulf Hedbjörk, som hade till 
uppgift att studera de åtminstone delvis evidentiella franska verben sembler och paraître. 
Under ett antal år var jag medlem av ett internationellt forskarnätverk under ledning av 
Zlatka Guentchéva ägnat modalitet och evidentialitet, som bl.a. resulterade i volymen 
Epistemic Modalities and Evidentiality in Cross-Linguistic Perspective (Guentchéva 
2018).
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normeringsaktiviteter knutna till konstruktionerna (bl.a. Kronning 2013c, 
2014a, 2015, 2018).

I en mer övergripande studie (Kronning 2007a) sätts dessa konstruk-
tioner in i en undersökning av ett större antal epistemiska och evidentiella 
böjningsändelser, verb, hjälpverb, adjektiv, adverb och adverbiella fraser 
i fem romanska språk och i svenska, till exempel adverb och adverbiella 
fraser som franskans peut-être (< peut ’kan’ + être ’vara’), italienskans 
forse (< lat. forsit ’kanske’ < fors ’öde’ + sit ’må vara’), spanskans tal vez 
(< tal ’sådan’, vez ’tid’) och quizá/s/ (< qui sabe?, modern spanska quién 
sabe? ’vem vet?’), katalanskans potser (< pot ’kan’ + ser ’vara’), portugi-
siskans talvez och quiçá (företrädesvis i Brasilien), samt svenskans kan-
ske och kanhända. I en annan studie (Kronning 2007b) jämförs franskans 
evidentiella Konditionalis närmare med fyra hjälpverbskonstruktioner 
i svenskan – lär, ska, lär ska och skulle – som under bestämda förutsätt-
ningar motsvarar de franska evidentiella böjningsmorfemen.

”Hörsägensevidentialitet” gränsar till diskurskonfigurationer som 
benämns ”direkt”, ”indirekt” (Han sade att han skulle åka till Paris föl-
jande dag) och ”fri indirekt anföring”, som ger en representation av ett 
oftast tänkt ”ursprungligt yttrande” (Jag ska åka till Paris i morgon). Hur 
TAM-morfem från det ”ursprungliga yttrandet” återges i dylika anförings-
former utreds i flera studier (bl.a. Kronning 2010, 2011), som bildar en 
brygga till de mest komplexa konstruktioner jag studerat, nämligen vill-
korskonstruktionerna, sannskyldiga symfonier av epistemiska stämmor!

På spaning efter outforskade fält inom konditionalitetsområdet började 
jag nämligen med att studera om-inledda villkorskonstruktioner i franska 
(si), italienska (se) och spanska (si). Mer precist studerade jag på vilket 
sätt den ”epistemiska attityd” de uttrycker – ”neutralt potentiell”, ”svagt 
potentiell” eller ”kontrafaktuell” – förmedlas i indirekt och fri indirekt 
anföring i förfluten tid (Kronning 2009, 2010).

Dessa studier kom med tiden att utvidgas till att omfatta alla villkors-
konstruktioner (Kronning 2020a, 2021, under utg.), vare sig det är fråga om 
hypotaktiska (som de om-inledda konstruktionerna) eller parataktiska kon-
struktioner, och vare sig de förekommer i (fri) indirekt anföring i förfluten 
tid eller ej. Samtidigt kom studierna att inriktas alltmer på kontrafaktuella 
konstruktioner, särskilt sådana där tillgången till det som på franska kallas 
mégadonnées (och på engelska big data) skulle göra det möjligt att angripa 
tidigare empiriskt knappt studerade konstruktioner, vilket i sin tur skulle 
komma att kräva teoriutveckling. En sådan konstruktion (Kronning 2021) 
utgörs av en specifik, kontrafaktuell användning av Imperfekt indikativ 
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i de romanska språken, som här exemplifieras med en fransk konstruktion 
(”konstrukt”) (8):21

8.  Si le chauffeur n’était pas intervenu, il me tuaitImpf Ind!
  ’Om busschauffören inte hade ingripit, hade han/skulle han ha dödat 

mig.’
 Bokstavligt: ’dödade han mig’.

Denna konstruktion, som i vissa romanska språk ansetts vara ”expressiv” 
och/eller ”talspråklig”, krävde ånyo en koherent pluralism för att teore-
tiskt definiera domäner som ”expressivitet”, ”axiologi” och ”polyfoni” i 
ett kognitivt perspektiv. En polyfon analys av villkorskonstruktioner hade 
jag redan tidigare börjat utarbeta (bl.a. Kronning 2014b), men en koncep-
tualisering av ”expressivitet” och ”axiologi” i förhållande till polyfoniteo-
rin återstod att utarbeta.

Enligt Charles Bally (1926: 41) är inte ”expressivitet” detsamma som 
”tout fait de langage associé à une émotion” (’alla språkliga företeelser 
förknippade med en känsla’), utan stammar från språkliga tecken ”incor-
porés dans le système de la langue” (’inlemmade i det språkliga systemet’). 
Denna saussureanska definition kan ganska lätt, mutatis mutandis, ”över-
sättas” till den kognitiva grammatikens ”konstruktioner” i deras egenskap 
av symboliska ”form-betydelseförknippningar”. Skillnaden är att Saussu-
res språkliga tecken (signe linguistique) bara omfattar morfem och ord 
– men inte också fraser, satser och meningar – och att de saknar kognitiv 
status, åtminstone enligt den förhärskande saussureanska exegesen.

”Axiologi” behandlas av Gosselin (2010) som en typ av modaliteter: ett 
verb som tuer (’döda’) i (8) betecknar något som är ’klandervärt’ (och inte 
’berömvärt’) enligt institutioner som rättsväsende och kyrka och något 
som är ’oönskat’ för den drabbade individen. I det senare fallet (’oönskat’, 
och inte ’önskat’) talar Gosselin om modalités appréciatives, vilka filoso-
fer är benägna att innesluta i begreppet ”axiologi” (Wright 1963). I min 
variant av polyfoniteorin (MPT) är konstruktionernas axiologiska värde 
inskrivet i rösternas ”synpunkter” och ”avsändare” och ”mottagare” kan 
argumentera för eller emot ”synpunkterna” i den utomkonstruktionella 
diskursen, något som det skulle vara intressant att jämföra med Ducrots 
radikalt argumentativa syn på språklig betydelse.

21 Termen ”konstrukt” används om en fullt specificerad konstruktion utan schematiska 
subkonstruktioner. Sålunda är Si PPlqvpf Ind, QImpf Ind inte en ”konstrukt”, eftersom bara sub-
ordinatorn Si är fullt specificerad i denna ”konstruktion”. ”Yttranden” är ”konstrukter”, 
men ”konstrukter” är inte nödvändigtvis ”yttranden”.
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Jag vill här föreslå att konstruktionernas axiologiska och expressiva 
egenskaper är inskrivna i det schematiska nätverkets noder. Dessa egen-
skaper står i relation till konstruktionernas variationella, främst diafasiska 
egenskaper, som också de, som jag föreslagit ovan (§ 6), är inskrivna i 
nätverkets noder. Den äldre kvinna som blivit angripen på en buss i (8) 
berättar om detta för sin dotter (”närhetskommunikation”). På grund av 
”aktionens” (me tuer ’döda mig’) markerade negativa axiologiska värde 
(’klandervärt’, ’oönskat’) använder hon en expressiv Imperfekt Indika-
tiv-konstruktion (il me tuait ’han dödade mig = han skulle ha dödat mig’). 
Dessa relationer mellan diafasiska, axiologiska och expressiva egenskaper 
återspeglas av nätverkets aktiveringsmönster, som i högre eller lägre grad 
rutiniserat detta mönster.

När det gäller metoder använde jag mig redan från början i mina 
komparativa studier av både (bi- och multidirektionella) ”kontrastiva 
översättningskorpusar” och av ”jämförbara originalspråkskorpusar” (jfr 
Čermáková et al. 2021).

Den första typen av korpusar har fördelen att översättaren försöker 
återge samma betydelse i samma kontext som originalet, men har nack-
delen att den översatta texten är påverkad just av att den är översatt. Över-
sättningsforskaren, till skillnad från den kontrastive lingvisten, studerar 
detta: en översättning kan vara mer eller mindre källspråksinriktad (på 
franska traduction sourcière) eller målspråksinriktad (på franska tra-
duction cibliste) och den kan i större eller mindre utsträckning vara ett 
uttryck för universella översättningstendenser: översättare är benägna att 
vara mer explicita i sina översättningar än originalet är och de är också 
mer benägna att normalisera språket i sina översättningar, vilket bland 
annat innebär att originalets diafasiska, diatopiska och diakroniska varia-
tion tenderar att återges ofullständigt eller helt utsuddas i översättningen. 
Hur borde exempelvis en översättare återge ett franskt yttrande som Ce 
serait trop cool! sagt av en sjuttonårig deltagare i en sångtävling som svar 
på frågan Vad skulle (’potentiellt’) det betyda för dig om du gick vidare i 
tävlingen? Den potentiella konstruktionen Ce serait X är standardspråk-
lig, men adverbet trop i betydelsen ’mycket’ (i inte den standardspråkliga 
betydelsen ’alltför’), liksom adjektivet cool, är diakroniskt, diastratiskt 
och diafasiskt markerade: de stammar från 1970- och 1980-talen och upp-
fattas med allra största säkerhet även idag som tillhörande ett vardagligt 
ungdomsspråk. Översättaren skulle kunna välja De ha’re vatt fett najs! 
eller Det skulle vara jättekul!

Den första översättningens potentiella konstruktion De ha’re vatt X 
(Det hade varit X med betydelsen ’Det skulle vara X’) är, till skillnad från 
originalets potentiella konstruktion, diastratiskt och diafasiskt starkt mar-
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kerad, men det är svårt att datera denna konstruktion som mig veterligen 
inte funnit sin väg in i svenska grammatikor och den används inte bara av 
ungdomar, även om den kanske ofta förknippas med dem. Den innehål-
ler förstärkningsordet fett och anglicismen najs också starkt förknippade 
med ungdomsspråket och som inte tas upp av svenska ordböcker (SAOL 
2015, SO 2021).

Om denna översättning framstår som mer vardaglig än originalet, före-
faller den andra översättningen mindre vardaglig än originalet. Den inne-
håller, förutom standardspråkets potentiella konstruktion Det skulle vara 
X, prefixet jätte-, belagt sedan 1800 (SO 2021), och adjektivet kul, belagt 
sedan 1911 (SO 2021), båda vardagliga, men inte (entydigt) förknippade 
med dagens ungdomsspråk.

I en översättningsvetenskaplig studie (Kronning 2017), som har över-
vägande litteraturvetenskaplig relevans och därmed på det hela taget sak-
nar betydelse för den kontrastive lingvisten, undersöker jag vissa aspekter 
av Marcel Prousts roman À la recherche du temps perdu i översättningar 
till sju germanska och fem romanska språk.

För den som använder sig av ”jämförbara originalspråkskorpusar” lig-
ger problemet i att tillse att korpusarna verkligen är jämförbara, vilket 
vanligen åstadkoms genom att se till att korpusarna representerar samma 
”genre” eller ”diskurstradition” (Kabatek 2018). Detta är dock inte opro-
blematiskt: när vi tar till orda eller tar till pennan gör vi det alltid i en 
viss genre, men det går inte att upprätta en fördefinierad lista på genrer 
(låt vara att vissa genrer har kulturellt vedertagna beteckningar). Genrer 
kan dessutom definieras på vilken specificitetsnivå som helst. Ett sätt att 
specificera genredefinitionerna är att klassificera dem, som föreslagits av 
Koch & Oesterreicher (2011), på en skala mellan ”närhets- och avstånds-
kommunikation” med hjälp av nio parametrar (bland annat ”privat eller 
offentlig kommunikation”, ”talarna/skribenterna/mottagarna känner var-
andra eller ej”, ”hög eller låg grad av situationell förankring”, ”spontan 
eller förberedd kommunikation”). Operationaliseringen av dessa parame-
trar är dock långt ifrån oproblematisk.

Av lätt insedda skäl är språktypologin ofta behäftad med bristande 
precision och oundviklig reduktionism. En reduktionistisk begränsning, 
sannolikt betingad av metodiska skäl, som språktypologin ofta ålagt 
sig är att bara studera obligatoriska grammatiska uttryck. De romanska 
språkens evidentiella bruk av TAM-morfologi (exempelvis böjningsän-
delsen Konditionalis) är inte obligatoriskt, eftersom talaren inte måste 
använda Konditionalis varje gång han eller hon påstår något som byg-
ger på att han eller hon fått informationen från någon annan eller andra. 
Användningen av Konditionalis sägs därför vara en ”evidentiell stra-
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tegi” (Aikhenvald 2004, 2021), en term som lätt för tankarna till lexikala 
konstruktioner som engelskans I hear, I feel, I smell, they say, reportedly 
som är några av det mycket stora antal ”strategier” som används i stället 
för tibetanska språks obligatoriska grammatiska evidentialitetsmorfem, 
vilket Éric Mélac (2014) visat i sin avhandling som bygger på ”jämförbara 
originalspråkskorpusar”. Många anser numera i likhet med mig att det är 
viktigt att närmare bestämma vilken position på skalan mellan lexikala 
och grammatiska konstruktioner som evidentiella konstruktioner intar i 
språk där de evidentiella konstruktionerna inte är obligatoriska. Sålunda 
utgör det evidentiella bruket av böjningsmorfemet Konditionalis i de 
romanska språken ett mer grammatiskt uttryck för evidentialitet än de 
lexikala och mindre grammatiska ”strategier” som används i germanska 
språk som engelska och svenska.

Inte sällan kan typologiska data vara upplysande genom att påvisa före-
komsten av språkliga företeelser som i förstone inte verkar förekomma i 
de för tillfället studerade språken: ”comparative linguistics is […] valua-
ble for heuristic purposes” (Haspelmath 2020: 357).

Denna heuristiska funktion hos jämförande språkforskning och språk-
typologi visade sig vara relevant för den i den ovannämnda studien (Kron-
ning 2009) undersökta typ av konditionala satsfogningar i franska, span-
ska och italienska som återger dessa satsfogningar i (fri) indirekt anföring 
i förfluten tid.

I normalfallet när villkorskonstruktionen inte återges i (fri) indirekt 
anföring i förfluten tid bidrar TAM-morfologin i de romanska språken i 
de prototypiskt ”tvåsatsiga” villkorskonstruktionerna (”protasis”, P, och 
”apodosis”, Q) i hög grad till att uttrycka talarens ”epistemiska attity-
der” gentemot dessa satser, även om det inte råder ett enkelt ett-till-ett-
förhållande mellan epistemisk attityd och TAM-morfologi. Det visade sig 
däremot att när villkorskonstruktionerna förmedlas i (fri) indirekt anfö-
ring i förfluten tid skiljer sig de romanska språken starkt åt sinsemellan 
– åtminstone vad gäller standardspråkets kanoniska konstruktioner –, i så 
motto att TAM-morfologins möjlighet att uttrycka de olika epistemiska 
attityderna neutraliseras helt i italienskan, inte alls i spanskan, och bara 
delvis i franskan.22 Så oavsett om det ”ursprungliga yttrandet” är ”neu-
tralt potentiellt” (’Om hon gifter sig, kommer hon att få det bättre än alla 
andra’), ”svagt potentiellt” (’Om hon gifte sig, skulle hon få det bättre än 
alla andra’) eller ”kontrafaktuellt” (’Om hon hade gift sig, skulle hon ha 

22 I en opublicerad monografi, Constructions conditionnelles et expression de l’attitude 
épistémique du locuteur dans le discours indirect (libre) en français, en italien et en 
espagnol, behandlar jag de olika neutraliseringsgraderna också hos de icke-kanoniska 
villkorskonstruktionerna.
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fått det bättre än alla andra’) återges det av en och samma italienska kon-
struktion: Mario ha detto che se si fosse sposata sarebbe stata meglio di 
tutti (bokstavligt: ’Mario sade att om hon hade gift sig skulle hon ha fått 
det bättre än alla andra’). Den epistemiska attityden är med andra ord helt 
neutraliserad. Italienskan liknar i detta fall östasiatiska språk som japan-
ska och kinesiska, vilka – generellt sett – saknar TAM-morfologi för att 
uttrycka epistemisk attityd i villkorskonstruktioner (Akatsuka 1985), var-
för språkbrukarna är hänvisade till vad jag här kommer att kalla ”pragma-
tiska strategier” för att bestämma epistemisk attityd i dessa språk. Detta 
gjorde det möjligt för mig att analysera hur motsvarande ”strategier” 
fungerar i italienskan. Vilka ”pragmatiska strategier” måste italienare 
använda för att bestämma ”epistemisk attityd” i (9), där denna attityd är 
potentiell (10) och inte kontrafaktuell (11)?

9.  – Tu mi hai ingannata quando hai detto que tutto si sarebbe aggi-
ustato se non t’avessi taciuto nulla. Io mi sono fidata, non sospetto 
mai dei tranelli, io.

  Bokstavligt: ’DuMario lurade migMaria när duMario sade att allt skulle 
ha ordnat sig om jagMaria hade sagt allt (om jag inte förtigit något 
för dig). JagMaria litade på digMario, jagMaria anar aldrig ugglor i mos-
sen, jag.’

10.  T1 [potentiellt, ”löfte”]: ’Allt kommer att ordna sig om duMaria säger 
allt.’

11.  T1 *[kontrafaktuellt, ”förebråelse”]: ’Allt hade ordnat sig om duMaria 
hade sagt allt.’

Den mottagare som ska bestämma de epistemiska attityderna hos protasis 
(se-satsen) och apodosis (huvudsatsen) som förmedlas i denna villkors-
konstruktion (9) måste undersöka avsändarens (Mario) och mottagarens 
(Maria) ”epistemiska tillstånd” i det förflutna yttrandeögonblicket, när-
mare bestämt huruvida de båda ”aktionernas” (’Maria-säga-allt’, ’allt-
ordna-sig’) sanningsvärde i detta ”tillstånd” var ”okänt” eller ”känt”. I 
det förra fallet (10) var de epistemiska attityderna potentiella: Mario och 
Maria visste inte huruvida allt skulle komma att ordna sig om Maria sade 
allt: just därför förblev det möjligt. I det senare fallet (11) var attityderna 
kontrafaktuella: Mario och Maria visste att allt inte skulle komma att 
ordna sig om Maria hade sagt allt – det var inte längre möjligt. Det framgår 
av kontexten (”Du lurade mig”, ”jag litade på dig, jag anar aldrig ugglor i 
mossen”) att Maria i det förflutna yttrandeögonblicket inte visste huruvida 
”aktionerna” skulle komma att förverkligas eller ej, varför de epistemiska 
attityderna i det ”ursprungliga yttrandet” är potentiella. Det framgår dess-
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utom att avsändarens (Mario) avsikt var att ge ett ”villkorligt löfte” som 
skulle göra tjänst som en ”indirekt uppmaning” (10) – avsikten var inte att 
med en kontrafaktuell konstruktion uttala en ”förebråelse” (11).

Detta exempel på den komparativa lingvistikens heuristiska värde 
aktualiserar mer allmänt det förhållandet att språktypologins metoder – 
som i och för sig alltid diskuterats – särskilt under senare år har börjat sät-
tas under lupp, vilket exempelvis utgivandet av en ny tidskrift, Linguistic 
Typology at the Crossroads, från och med 2021 vittnar om. En diskus-
sion har förts bland typologer om hur ”komparativa begrepp” (till exem-
pel ”perfekt” och ”aorist”) bör definieras. Allmänt brukar man anse att 
när kategorier som ”perfekt” och ”aorist” används om ett enskilt språk 
har de en specifik, språkintern definition. När de däremot används som 
”komparativa begrepp” för att karaktärisera grammatiska kategorier i ett 
typologiskt urval av språk utgör de, enligt Martin Haspelmath (2016), inte 
discoveries, utan instruments for discoveries, något som jag tolkar som en 
beskrivning av en vanlig typologisk praktik. Östen Dahl (2016) anser där-
emot att ”komparativa begrepp” är ”generaliserande begrepp”, som byg-
ger på en analys av språkspecifika kategorier och sålunda kan sägas vara 
”upptäckter” i en bottom-up typology. Ett sådant tillvägagångssätt visar 
emellertid enligt Dahl att det inte finns någon skarp gräns mellan det som 
är språkspecifikt och det som gäller mellanspråkligt (cross-linguistically) 
och att det inte finns någon skarp gräns mellan olika närliggande gram-
matiska kategorier, vare sig inomspråkligt eller mellanspråkligt.

Med utgångspunkt från denna diskussion ska jag här i korthet granska 
den analys av devoir+Infinitiv som aletisk ”futurum-omskrivning” som 
jag framlade i en artikel och i min avhandling (Kronning 1993, 1996) för 
att visa att det inte finns någon skarp gräns mellan närliggande gramma-
tiska kategorier.

Enligt Huots (1974) ovannämnda definition (§ 6) är betydelsen hos 
epistemiskt devoir såväl ”sannolikhet” som ”framtid”, med tillägget att 
när det gäller ”framtid” rör det sig om en ”osäkerhet förbunden med fram-
tiden”. Denna analys är problematisk, vilket jag försökte visa i avhand-
lingen, bland annat därför att den aletiska ”futurum-omskrivningen” 
(A-Fut) (12) inte har samma syntaktiska och prosodiska egenskaper som 
det på en gång modalt ”sannolikhetsbeteckande” och evidentiellt ”slutsats-
betecknande”, epistemiska devoir (E) (13):

12.  Emmanuel Macron doitA-Fut arriver dans la soirée de samedi en 
Polynésie française. (francetvinfo.fr, 2021.07.24) – Emmanel 
Macron *le doitA-Fut (le doitD).
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  ’Emmanuel Macron ska ankomma till franska Polynesien under 
lördagskvällen’.

13.  Marion est si pâle. Elle doitE avoir peur. – Marion *le doitE (le 
doitD).

 ’Marie är så blek. Hon måste vara rädd.’
14.  Quand Emmanuel Macron doitA-Fut -il (*doitE -il) arriver en Poly-

nésie française?
 ’När ska Emmanuel Macron ankomma till franska Polynesien?’

Såväl den aletiska ”futurum-omskrivningen” (12) som det ”sannolik-
hets- och slutsatsbetecknande” epistemiska devoir (13) är oförenliga – till 
skillnad från den deontiska tolkningen av devoir (D)23 – med den genom 
pronominalisering av infinitivfrasen (le ’det’) åstadkomna fokaliseringen 
(det prosodiska framhävandet) av devoir. Däremot är bara den aletiska 
”futurum-omskrivningen”, men inte epistemiskt devoir, förenlig med en 
frågeordsfråga (14), där frågan gäller tidpunkten för en redan försanthål-
len (”presupponerad”) ”aktion” (’Macrons ankomst till franska Polyne-
sien’), som således inte framställs som blott ”sannolik”.

I kognitivt semantiska termer analyserade jag dessa syntaktiska och 
prosodiska egenskaper sålunda: devoir som ”futurum-omskrivning” 
betecknar att ’Macrons ankomst’ (12) kommer av vara sann i alla möjliga 
världar efter nupunkten i ett begränsat modalt universum, en ”idealise-
rad kognitiv modell”, som utgör ett ”scenario” för ett ”officiellt besök”. 
I ett vidare modalt universum, oberoende av det universum som devoir 
aktualiserar i ”futurum-omskrivningen” i (12) är det naturligtvis inte nöd-
vändigt sant att Macron kommer att anlända till franska Polynesien under 
söndagskvällen. Ett dylikt ”officiellt besök” är resultatet av en ”överens-
kommelse” som parterna är förpliktade att hålla sig till, varför jag ansåg 
att denna tempusomskrivning har ”deontiska övertoner”. Vad jag inte då 
tog i beaktande i min analys är att överenskommelsens parter vid ett ”offi-
ciellt besök” kommunicerar (delar av) överenskommelsen till allmänhe-
ten. Informationen som förmedlas av journalisten i (12) har alltså ”lånats 
från andra”: denna användning av devoir kan alltså också tolkas som evi-
dentiell (”hörsägen”).

I en artikel publicerad ett decennium efter avhandlingen tolkade jag 
den just som ett uttryck för denna typ av evidentialitet (”hörsägen”) när 
jag jämförde denna konstruktion med det svenska hjälpverbet ska (Kron-
ning 2007b: 292–296). Detta är alltså ännu ett exempel på hur jämförande 

23 Den deontiska tolkningen i (12) och (13) kräver särskilda kontexter – (12):’Macron 
måste ankomma till franska Polynesien under söndagskvällen /för att hindra en allvarlig 
konflikt/; (13): En filmregissör: ”Hon måste vara rädd /i den här scenen/.”
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språkvetenskap kan fungera heuristiskt. Jacques Bres har också nyligen 
kategoriserat denna devoir-konstruktion som evidentiell.24

Men är detta den enda betydelsen hos denna användning av devoir? 
Hur ska i så fall denna användnings samtidigt närvarande modala, tem-
porala och aspektuella betydelser betraktas? Utgör kanske den evidenti-
ella betydelsen bara semantiska ”övertoner” eller är den som Bres verkar 
mena den enda betydelsen? Borde en typolog beskriva detta bruk som 
en ”evidentiell strategi”? Finns motsvarande användning av ”kognater” 
(etymologiska motsvarigheter) till devoir såsom italienskans dovere, 
spanskans deber, katalanskans och occitanskans deure och portugisiskans 
deber (rumänska saknar ”kognat”)?

Hittills har jag inte studerat devoir i ett komparativt romanskt perspek-
tiv. Användningen av den katalanska ”kognaten” deure varierar åtminstone 
diastratiskt och diakroniskt, samtidigt som inflytande från språkkontakt 
med spanska inte kan uteslutas. I äldre katalanska (1200–1600) användes 
deure främst deontiskt, samtidigt som den epistemiska användningen växer 
fram under denna period och användningen som ”futurum-omskrivning” 
inte var helt obetydlig, men den avklingade under 1500-talet (Sentí 2015). 
Dessutom anses ofta katalanska vara ett bridge language, en bro mel-
lan gallo- och iberoromanska språk och varieteter (Ledgeway & Maiden 
2016: 63). I det moderna språket används deure allmänt epistemiskt (15), 
men i princip inte deontiskt (16) eller som ”futurum-omskrivning” (17) 
(Gavarró & Laca 2002: § 23), vilket inte heller den katalanska ”kognatkon-
struktionen” till franskans aller-omskrivning – anar-omskrivningen – gör, 
då den inte är en ”futurum-omskrivning”, utan är en perfektiv dåtidsom-
skrivning som lokaliserar ”aktionen” före den innevarande dagen (18):

15.  Franska: Elle doit avoir plus de soixante ans. – Katalanska: Deu 
tenir més de seixanta anys.

 ’Hon måste vara mer än sextio år gammal.’
16.  Franska: Tu dois travailler davantage. – Katalanska: Has de 

treballar més.
 ’Du måste arbeta mer’
17.  Franska: Il doit commencer bientôt. – Katalanska: Començarà 

ben aviat.
 ’Han ska börja snart’
18.  Katalanska: Van arribar ahir a les vuit. – Franska: Ils sont arri-

vés hier à huit heures.
 ’De kom fram igår klockan åtta’.

24 I ett opublicerat föredrag som han framförde vid en konferens om Evidentiality and 
Modality (6–7 juni 2021) i Montpellier.
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I den mån som devoir och dess romanska ”kognater” har samma eller 
liknande modala, temporala, aspektuella och evidentiella betydelseingre-
dienser, vilken relativ vikt ska de olika ingredienserna i så fall tillskrivas?

Utifrån dessa franska (12–14) och katalanska (15–18) exempel, är det 
lätt att inse att det ofta inte finns fasta gränser mellan grammatiska kate-
gorier i ett språk eller mellanspråkligt och att typologen har en mycket 
svår uppgift. Inte blir det lättare när man betänker att språk hela tiden 
befinner sig i en dynamisk process av variation och av kontakt med andra 
språk och varieteter. För att ”komparativa begrepp” ska bli instruments of 
discoveries måste grammatiska konstruktioner bland annat sättas in i sina 
paradigmatiska sammanhang, både inomspråkligt och mellanspråkligt. I 
såväl strukturalistiska som kognitiva teorier är grammatiska konstruktio-
ner organiserade i paradigm (§ 5).

Det paradigm som devoir som ”futurum-omskrivning” i franskan (12, 
här upprepad som 19) ingår i, omfattar i första hand följande konstruktio-
ner (20–23):

19.  devoir-omskrivning – Presens av devoir+Infinitiv: doit arri-
ver.

  Emmanuel Macron doit arriver dans la soirée de samedi en Poly-
nésie française.

  ’Emmanuel Macron ska ankomma till franska Polynesien under 
lördagskvällen’.

20.  Presens: arrive.
  Matteo Guendouzi, le milieu de terrain d’Arsenal, est déjà arrivé à 

Marseille! Le gardien Pau Lopez arrive dans la soirée! (lephoceen.
fr, 2021.07.04)

  ’Arsenals mittfältare Matteo Guendouzi har redan kommit fram till 
Marseille! Målvakten Pau Lopez ankommer under kvällen.’

21.  Aller-omskrivning – Presens av aller+Infinitiv: va arriver.
  « Un autre bateau va arriver dans la soirée de samedi (…) D’ici 

lundi, le marché commencera à être approvisionné », a assuré 
Ignace Saint Fleur vendredi après-midi. (lepoint.fr, 2019.06.04)

  ’En båt till ankommer under lördagskvällen (…) Tills på måndag 
kommer marknaden att börja förses med livsmedel” försäkrade 
Ignace Saint Fleur på fredagseftermiddagen.’

22.  Futurum – Verbstam+böjningsändelsen –ra: arrivera.
  La présidente du Chili arrivera dans la soirée de jeudi à Pretoria 

où elle s’entretiendra avec le président Jacob Zuma avant de se 
rendre au Mozambique et en Angola, deux pays dotés de vastes 
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réserves de gaz et de pétrole qui intéressent le Chili. (lepoint.fr, 
2014.08.07)

  ’Chiles president kommer att ankomma till Pretoria under tors-
dagskvällen där hon kommer att samtala med president Jacob 
Zuma före avfärden till Moçambique och Angola, två länder som 
har stora gas- och oljetillgångar som intresserar Chile.’

23.  Devoir-omskrivning i konditionalis – Verbstam dev+böj-
ningsändelsen –rait: devrait arriver.

  Pau Lopez, le gardien de but de la Roma, devrait également rejoin-
dre Marseille dans la soirée. (lephoceen.fr, 2021.07.04)

  ’Romas målvakt Pau Lopez ska också om allt går som förväntat 
ankomma till Marseille under kvällen.’

Dessa konstruktioner har det gemensamt att de lokaliserar ”aktionen” 
(’detta att ankomma’) efter talarens nupunkt: detta är konstruktionernas 
temporala funktion. Att ’ankomma’ är en ”aktion” som förutsätter en för-
flyttning från en utgångspunkt till ett mål, och som anger ’övergången 
från denna förflyttnings slutfas till måldomänen’ (Polynésie française, 19; 
Marseille, 20, 23; Pretoria, 22). Konstruktionernas aspektuella funktioner 
kan beskrivas så här: i presens (20) och i aller-omskrivningen (21) inbe-
grips förflyttningsfasen i ”aktionen”. I det senare fallet (21) ses förflytt-
ningsfasen som en ”förberedande fas” till övergången från förflyttningens 
slutfas till måldomänen. När det gäller devoir som ”futurum-omskriv-
ning” (19) aktualiseras det begränsade modala universumet i nupunkten 
och övergången från förflyttningens slutfas till måldomänen lokaliseras 
efter nupunkten i detta modala universum. Denna konstruktionella bety-
delse modifieras när devoir sätts i konditionalis (23) och blir beroende av 
ett underförstått villkor: ’om allt går som förväntat’. Morfologiskt futu-
rum (22) anger till skillnad från övriga konstruktioner i paradigmet ett 
brott mellan talarens nupunkt och den framtida övergången från förflytt-
ningens slutfas till måldomänen, vilket gör att ”aktionen” ses utifrån.

Alla dessa exempel (19–23), som betecknar en ”aktion” (arriver, 
rejoindre) innebärande en framtida övergång från en förflyttnings slutfas 
till dess måldomän, är hämtade från samma diskursgenre: ”journalistisk 
nyhetsrapportering”. Denna genre aktualiserar i sig idealiserade kognitiva 
modeller som är scenarier för exempelvis ”spelarövergångar i fotbollsvärl-
den” (20, 23), ”hjälpinsatser i ett katastrofdrabbat område” (21) och ”offici-
ella besök” (19, 22). Av genren följer också att informationen är förmedlad 
till journalisten från hans källor som kan vara ett pressmeddelande eller 
en presskonferens till exempel, men när det gäller de i paradigmet ingå-
ende konstruktionerna är det endast devoir som ”futurum-omskrivning” 
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som anger att den framtida ”aktionen” (’ankomsten’) är nödvändigt sann 
i ett begränsat modalt universum som en följd av en överenskommelse 
som kommunicerats direkt eller indirekt till omvärlden av överenskom-
melsens parter (eller åtminstone av den ena av dessa parter). Detta betyder 
att det inte i första hand är den temporala eller aspektuella betydelsen hos 
devoir som ”futurum-omskrivning” som får journalisten att välja denna 
omskrivning, utan dess modala (aletiska och deontiska) och evidentiella 
(”hörsägen”) betydelser. Det förblir dock svårt att avgöra vilken den rela-
tiva vikten hos de olika betydelseingredienserna är hos denna konstruk-
tion, men det kan svårligen förnekas att den fungerar som en evidentiell 
”futurum-omskrivning”.25

Denna diskussion av några svårigheter att bestämma vilken gramma-
tisk kategori eller vilka grammatiska kategorier som devoir i den kon-
struktion som traditionellt ansetts vara en ”futurum-omskrivning” till-
hör har förhoppningsvis visat riskerna för felsteg och reduktionism i den 
inom- och mellanspråkliga analysen.

8. SLUTORD

Mitt språkvetenskapliga credo är varken originellt eller avsett att tillmätas 
normativt värde. Det är på intet sätt ett ”manifest” (§ 1). Det enda jag har 
haft för avsikt att förmedla är min övertygelse om att en koherent teori- 
domän- och metodpluralism är en värdefull utgångspunkt för språkforsk-
ning (§ 6), att jämförande romansk språkforskning har ett särskilt värde 
(§ 7), som riskerar att helt försvinna i Sverige, att språket och språken är 
synnerligen mångfacetterade företeelser (§ 4) och att därför alltför slutna 
och reduktionistiska forskningsparadigm ofta kan vara till förfång för 
språkvetenskapen (§ 5).

Det är ett vetenskapshistoriskt och vetenskapssociologiskt faktum att 
det mesta som publiceras inom skilda vetenskaper med tiden kan liknas 
vid det som för Marcel Proust var en enskild boks öde: att vara ”blott en 
vidsträckt kyrkogård där det på de flesta gravstenarna inte längre går att 
läsa de bortnötta namnen”. Men vetenskap är nödvändig i varje tid och 
forskaren skriver in sig i en historia, som jag skriver in mig i studiet av de 
romanska språkens historia vid Uppsala universitet (§ 3) och i den inter-

25 Här går jag inte in på de ”futurum-omskrivningar” där devoir står i Imperfekt eller där 
det modala universumet inte är ett scenario som har sitt ursprung i en ”överenskommelse” 
och därmed inte kan ha några ”deontiska övertoner”: det är fallet exempelvis när universu-
met i fråga är resultatet av en ”väderprognos” som kommuniceras (direkt eller indirekt) till 
andra av meteorologen, som i Le temps doitA-Fut s’améliorer demain /d’après les prévisions 
météreologiques/ (’Vädret ska bli bättre i morgon /enligt väderprognosen/’).
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nationella romanistikens och lingvistikens historia, vilket skänker forska-
rens mödor mening. Dessutom om konjunkturen är gunstig är det inte helt 
uteslutet att hans eller hennes mödor kan komma att väckas till liv igen.

Ännu läses och citeras dock min forskning och det är min förhopp-
ning att jag även framgent, i det nya skede av den akademiska banan som 
emeriteringens övergångsrit inleder (§ 2), ska kunna i någon mån bidra 
till forskningsmiljön vid min institution och till den internationella språk-
forskningen.
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RÉSUMÉ

Credo linguistique
Dans cette conférence d’adieu, je présente mon credo linguistique qui 
n’est ni un « manifeste » à valeur normative ni un « héritage » légué à la 
postérité, mais tout simplement les principes qui m’ont guidé dans mes 
recherches scientifiques.

Je commence par plaider en faveur du remplacement de la dénomina-
tion « conférence d’adieu » par celle de « conférence de passage à l’éméri-
tat », qui conceptualise cet événement social comme un rite de passage à 
une nouvelle étape dans le parcours académique, et non comme une rup-
ture, étape finale de ce parcours.

Après avoir donné un bref aperçu historique de l’étude des langues 
romanes à l’université d’Uppsala – j’aurai été le huitième titulaire de la 
chaire des langues romanes depuis sa création en 1890 – je m’attarde un 
peu sur « l’école d’Uppsala » (1960–1994) qui, à certains égards, a influencé 
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mon credo, mais dont je me suis aussi distancié à bien d’autres égards. Cette 
« école linguistique », en plein essor quand j’ai commencé mes études à 
l’université d’Uppsala dans les années soixante-dix, avait pour but l’étude 
synchronique et quantitative, surtout syntaxique, des langues romanes stan-
dard, basée sur corpus, avant l’avènement des ordinateurs.

Mon credo linguistique, caractérisé par un scepticisme vis-à-vis des 
paradigmes réductionnistes qui font abstraction du fait que le langage est 
un phénomène à la fois sémiotique, cognitif et pragmatique, constamment 
sujet à la variation, se définit comme un pluralisme cohérent de théories, 
de domaines et de méthodes qui renferme aussi la conviction de la valeur 
de l’étude comparative des langues et variétés romanes, et plus générale-
ment, de la comparaison (typologique ou non) des langues.

Selon mon credo, il est possible d’obtenir la cohérence de ce pluralisme 
dans l’étude d’une langue par l’inscription des constructions étudiées, 
telles que devoir + Infinitif, la désinence flexionnelle Conditionnel ou 
les constructions hypothétiques en si (ou sans si), dans un « réseau sché-
matique » de type langackerien où les constructions, qui sont des associa-
tions symboliques « forme-sens », correspondent aux nœuds du réseau qui 
peuvent avoir n’importe quelle complexité interne. J’ai proposé dès 1994 
que la signification des constructions puisse avoir recours à des conceptua-
lisations venues d’horizons divers, telles que la théorie structuraliste de la 
« polyphonie linguistique » ou la théorie logique des « mondes possibles », 
modifiées, si nécessaire, dans la mesure où les théories sont incompatibles 
ou semblent peu plausibles du point de vue cognitif. Il n’est donc pas 
nécessaire que les conceptualisations de la sémantique se conforment à la 
sémantique langackerienne qui privilégie les « schémas imagiques ».

En accord avec les sciences cognitives et les neurosciences, je propose 
également que les réseaux schématiques puissent être conçus comme des 
réseaux connexionnistes pour permettre la modélisation des différentes 
configurations d’activation nodale des réseaux, activation déterminée par 
le degré de routinisation cognitive et de conventionnalisation des nœuds 
dans la production et l’interprétation des constructions.

Suivant la pratique des sciences cognitives, je fais appel aux données 
fournies, entre autres, par les études de psychologie expérimentale et 
cognitive, d’acquisition du langage (L1 et L2), de créolisation et de typolo-
gie linguistique pour étayer mes analyses.

Après m’être consacré au seul français dans ma thèse de doctorat, 
je me suis principalement voué à l’étude comparative des constructions 
grammaticales des langues romanes, en ayant recours tant aux « corpus de 
traduction multidirectionnels » qu’aux « corpus comparables », types de 
corpus qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les « corpus 
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comparables » et les grandes bases de données donnent désormais accès 
aux « mégadonnées », ce qui m’a permis d’étudier des constructions où 
les données empiriques faisaient en grande partie défaut auparavant. Pour 
ces constructions, il est particulièrement important d’analyser les proprié-
tés variationnelles et l’« imaginaire linguistique » qui s’y rapporte, ainsi 
que leurs propriétés « axiologiques » et « expressives », qui sont souvent 
en relation avec leurs propriétés diaphasiques. Je propose ici que toutes 
ces propriétés des constructions s’inscrivent dans les nœuds des réseaux 
schématiques et influencent, selon certains principes, les configurations 
d’activation nodale.

SUMMARY

Linguistic credo
In this farewell lecture, I present my linguistic credo, which is neither a 
normative “manifesto” nor a “heritage” bequeathed to posterity, but quite 
simply the principles that have guided me in my scientific research.

I begin by pleading in favour of replacing the name “farewell lecture” 
with “lecture of transition to Professor Emeritus”, which conceptualizes 
this social event as a rite of passage to a new stage in the academic jour-
ney, not as its final stage.

After having given a brief historical overview of the study of Romance 
languages at Uppsala University (I have been the eighth holder of the chair 
in Romance languages since its creation in 1890), I focus on the “Uppsala 
School” (1960–1994), which in some ways influenced my credo, but from 
which I also distanced myself in many ways. This “linguistic school”, in full 
swing when I began my studies at Uppsala University in the seventies, aimed 
at the synchronic and quantitative study, especially syntactic, of standard 
Romance languages, based on corpora, before the advent of computers.

My linguistic credo, characterized by a scepticism towards reduction-
ist paradigms that do not account for the fact that language is a semiotic, 
cognitive and pragmatic phenomenon, constantly subject to variation, is 
defined as a coherent pluralism of theories, domains and methods. It also 
holds the conviction of the value of the comparative study of Romance 
languages and varieties, and more generally, of the comparison (typologi-
cal or not) of languages.

According to my credo, it is possible to obtain the coherence of this 
pluralism in the study of language by the inscription of the constructions 
under study, such as the French modal verb devoir + Infinitive, the Con-
ditional inflection or the hypothetical Si-constructions in Romance lan-
guages, in “schematic networks” of the Langackerian type. In such net-
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works the constructions, which are symbolic “form-meaning” pairings, 
correspond to the nodes of the networks. I suggested as early as 1994 that 
the meaning of constructions could have recourse to conceptualizations 
coming from various horizons, such as the structuralist theory of “lin-
guistic polyphony” or the logical theory of “possible worlds”, modified, if 
necessary, in as much as they are incompatible or seem implausible from 
a cognitive point of view. Thus, it is not necessary that the conceptualiza-
tions conform to Langackerian semantics, which favours “image schemas”.

In agreement with cognitive science and neuroscience, I also suggested 
that schematic networks can be conceived as connectionist networks allow-
ing the modelling of the different configurations of nodal activation of 
networks, activation determined by the degree of cognitive routinization 
and conventionalization of the network nodes in the production and inter-
pretation of constructions.

Following the practice of cognitive science, I appeal to data provided 
by, among other sources, studies of experimental and cognitive psycho-
logy, language acquisition (L1 and L2), creolization and linguistic typo-
logy to support my analysis.

After devoting myself to French in my doctoral thesis, I mainly ded-
icated myself to the comparative study of grammatical constructions of 
Romance languages, using both “multidirectional translation corpora” and 
“comparable corpora”, types of corpora that each have their advantages 
and disadvantages. “Comparable corpora” and large databases now pro-
vide access to “big data”, which has enabled me to study constructs where 
empirical data was largely lacking before. For these constructions, it is 
particularly important to analyse the variational properties and the related 
“linguistic imaginary”, as well as their “axiological” and “expressive” 
properties, which are often related to their diaphasic properties. I suggest 
that all these properties of constructions fit into the nodes of schematic 
networks and influence, according to certain principles, the configurations 
of nodal activation.
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Skyddet av statliga samlingar i 
svenska museer, arkiv och bibliotek 
i händelse av krig, ca 1914–2018
Av Mattias Legnér

1. INLEDNING

Ett antal väpnade konflikter som utkämpats de senaste decennierna har 
med all tydlighet visat på att krig inte bara dödar människor, utan att de 
också leder till att kulturer sargas. Irak har sedan 1980-talet genomgått 
flera krig som lett till plundring av fornlämningar på en näst intill indu-
striell skala, samtidigt som museer har skadats av såväl religiösa extre-
mister som utländsk militär.1 En liknande utveckling har ägt rum i Syrien 
under det senaste årtiondet,2 och sedan 2014 i ett land geografiskt mycket 
närmare Sverige, nämligen Ukraina där Krimhalvön ockuperas av Ryss-
land. Under de senaste åren har kulturföremål olagligt förts ut ur landet 
för att ställas ut på ryska museer, och arkeologiska utgrävningar pågår på 
ockuperat territorium som strider mot folkrätten.3

Allt detta strider mot internationella överenskommelser om hur kultur-
egendom ska behandlas i en konflikt, men det belyser också vikten av att 
ett land i tid planerar för hur dess skatter kan skyddas om ett krig bryter 
ut. Ett problem i dag är att det finns så mycket hos ett lands kulturarv som 
är skyddsvärt att det är svårt att prioritera hur de högst begränsade resur-
ser som finns ska användas. Exemplen Syrien, Irak och Ukraina visar 
hur prisgivet det lands kulturarv är där det inte finns en beredskap för att 
kunna skydda det som är riktigt värdefullt för ett folk eller rent av hela 
mänskligheten.

Samtidigt som kulturegendom har förstörts i olika krig har framväxten 
av ett internationellt normsystem bidragit till att skapa en lagstiftning som 
stater behöver förhålla sig till. Åtminstone sedan 1940-talet har en idé 
odlats om att det finns ett universellt kulturarv, ett så kallat världsarv som 

1 Stone 2012.
2 Bauer 2015.
3 Busol 2020.



102 Mattias Legnér

förenar mänskligheten.4 Det är en idé som förpliktigar nationer att värdera 
och skydda sin kulturegendom. Internationellt finns ett regelsystem som 
ska skydda viss kulturegendom i händelse av konflikt.5 Även om det finns 
ett sådant regelsystem fortsätter det finnas stora utmaningar på nationell 
nivå där skyddet behöver organiseras och tillämpas. Föreställningen om 
att kulturegendom inte bara bör utan också kan skyddas i en konflikt byg-
ger på att det finns en beredskap inom nationalstaterna. Kulturegendom 
som ska skyddas ska exempelvis vara utmärkt och den ska vara fredad 
från militär användning samt skyddas med lagstiftning och olika konkreta 
åtgärder. Det krävs beredskap inom både civila och militära organisatio-
ner för att kunna hantera olika hot som dyker upp i en konflikt.

Det finns mycket kunskap att hämta ur praktiknära forskning som 
uppehåller sig vid en nationell avgränsning där hänsyn tas till ett lands 
juridiska ramverk, byråkrati och kultur. Forskningen har framför allt uppe-
hållit sig vid länder som befunnit sig i långa konflikter och där mycket av 
den administrativa strukturen slutat fungera sedan länge, såsom i Syrien 
och Irak. Det är inte alls märkligt att forskningen tagit den riktningen, 
men det finns också skäl att undersöka hur skyddet av kulturegendom i 
en konflikt planeras och organiseras i ett samhälle som befinner sig i fred. 
Att börja denna planläggning först efter att ett krig brutit ut kommer utan 
tvivel att leda till onödig förstörelse av kulturegendom.6 När ett krig brutit 
är det ofta för sent att genomföra välorganiserade och effektiva åtgärder.7 I 
förlängningen kan viktiga delar av ett lands kultur gå förlorade.

2. DET SVENSKA EXEMPLET

Ur ett globalt perspektiv är väpnade konflikter i dag ett av flera stora hot 
mot kulturarv tillsammans med slitage och klimatförändring. Bristen på 
internationellt skydd, illegal handel med kulturföremål och bristande inci-
tament för förvaltning bidrar till detta hot mot en socialt hållbar utveck-
ling. Det finns många studier av hur kulturarv drabbats i konflikter, men 
mindre om hur skador som kan uppstå i konflikter kan förebyggas i freds-
tid. I nästan samtliga fall rör den senare forskningen konflikter i länder 
där västmakter har intervenerat militärt, såsom Irak, Mali eller Libyen.8 

4 Meskell 2018.
5 Se t.ex. O’Keefe 2006.
6 Jag har tidigare diskuterat forskningsläget kring kulturarvsförstörelse i krig i Legnér 
2016.
7 McDaid 2018.
8 T.ex. Higgins 2020.
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Kunskapen om tillämpningen inom en stat under fredstid, och vilka hin-
der som finns för att skydda kulturegendom, är mycket sämre.

Syftet här är just att förbättra kunskaperna om fredstida planering av 
detta skydd. Med hjälp av delvis tidigare hemligstämplat, numera offent-
ligt tillgängligt arkivmaterial, statliga utredningar och lagstiftning följer 
jag hur statliga samlingar av böcker, kulturföremål, konstverk och arki-
valier skulle skyddas i händelse av krig under det sekel som passerat från 
första världskriget till och med vår egen tid. Vad har gjorts tidigare i Sve-
rige för att skydda kulturegendom mot ett krigshot? Vad görs i dag och, 
slutligen, vad kan göras i en nära framtid?

Hotbilderna mot Sverige har naturligtvis skiftat under perioden från 
1914 till 2010-talet, så även svenska aktörers sätt att reagera på dem och 
hantera olika risker. Det enda tillfälle i modern tid då Sverige på allvar var 
hotat inföll under andra världskriget. Lärdomarna från denna tid blev vik-
tiga för de närmast följande decenniernas planering av hur civilsamhällets 
resurser skulle skyddas i en krigshändelse. Hur viss kulturegendom skulle 
skyddas i ett krig uttrycker normer och idéer om vad som är viktigt att 
bevara av ett nationellt kulturarv. I all planering där resurserna är starkt 
begränsade måste det finnas sätt att göra prioriteringar och att fördela 
ansvaret mellan inblandade aktörer.

3. BAKGRUNDEN OCH UPPLÄGGET

Uppsatsen utgår från ett forskningsarbete som i januari 2022 publicerats i 
monografin Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Nor-
den vid tiden för andra världskriget (Makadam förlag). Här bygger jag 
vidare på denna bok genom att huvudsakligen behandla tiden efter andra 
världskriget och använda källmaterial från kalla kriget och tiden därefter. 
Under 2021 har jag via Riksantikvarieämbetet haft ett uppdrag från Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som gått ut på att sam-
manställa och analysera hur beredskapen för att skydda kulturegendom 
har sett ut i Sverige sedan 1939, och även på att identifiera goda exem-
pel från ett internationellt sammanhang. Det material som används här är 
dock inte uttömmande eftersom den tid som funnits för att sammanställa 
och skriva artikeln varit starkt begränsad. Fördjupade undersökningar av 
arkiven kommer sannolikt ge kompletterande kunskaper, men här kan 
ändå en översiktlig tolkning presenteras.

Bakgrunden till det nyvaknade intresset hos dessa statliga myndighe-
ter är Sveriges försämrade säkerhetsläge med identifieringen av en delvis 
ny hotbild i Östersjöområdet. Uppbyggnaden av ett totalförsvar ställer 
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krav på att civila myndigheter åter ska börja bygga upp en krisberedskap. 
Sedan några år sker också en upprustning av Sveriges försvarsförmåga. 
Om landet skulle dras in i en väpnad konflikt behöver en beredskap finnas 
för att skydda viktig kulturegendom från skador och plundring.

I det följande kommer jag först kort att diskutera hur den militära hot-
bilden mot Sverige förändrades från första till andra världskriget (1914–18 
respektive 1939–45), och hur det påverkade kulturarvsinstitutionernas 
beredskap. Därefter går jag vidare till att resonera kring hur erfarenheter 
från andra världskriget påverkade denna planering under det kalla kriget 
(1945–91). En period av avspänning och nedrustning i Sverige följde som 
bröts först i mitten av 2010-talet, i och med konflikten mellan Ryssland 
och Ukraina. Händelseutvecklingen har sedan dess inneburit att intres-
set inom den svenska staten för att skydda vissa kulturhistoriska värden 
som finns i arkivs, museers och biblioteks samlingar har börjat tillta igen. 
Slutligen drar jag några slutsatser om utvecklingen och diskuterar några 
förslag på hur skyddet av samlingar i en konflikthändelse kan förbättras.

4. BEREDSKAP FÖR UNDANFÖRSEL FÖRE 1939

Vid tiden för första världskrigets utbrott 1914 togs en svensk evakuerings-
plan fram för de allra mest värdefulla silver- och guldföremål som förva-
rades vid museerna i Stockholm.9 Dessutom skulle vissa arkiv som var 
centrala för statsförvaltningen räddas, som Kommerskollegii arkiv. Åren 
1914–15 hade regeringen framför allt sett till risken för tumult och social 
oro i huvudstaden och i Uppsala, med risk för påföljande plundring av 
eller annan skada på statliga museer, bibliotek och arkiv. Någon omedel-
bar risk för militär invasion fanns inte. De skyddsåtgärder som vidtogs 
var därför mycket begränsade. Endast 30 man ur armén avdelades för att 
genomföra en viss undanförsel (eller evakuering) av föremål vid krigs-
utbrottet. För ändamålet hade 450 lårar tillverkats som föremål skulle 
packas ner och transporteras i.10

Åren 1928–29 fanns det risk för ett nytt krigsutbrott i Östersjöområdet. 
Hotbilden hade förändrats på så sätt att flygvapnet som vapengren hade 
utvecklats och gjort det möjligt att anfalla en fiende långt bortom en front-
linje. Nu kunde städer och deras befolkning bombas redan från ett krigs 

9 Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Gemensamma 
handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:3, ”P.M. rör. Undanförande vid krigsfara av vissa 
viktigare föremål i Statens historiska museum…”, p. 2. Se också Krigsarkivet (KrA), 
Luftskyddskommittén, skrivelse från chefen för Försvarsstaben O. G. Thörnell till Kungl. 
Maj:t 10 november 1939.
10 KrA, Luftskyddskommittén, brev från A. Vennersten till Kungl. Maj:t 12 februari 1915.
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första dag. Försvarsmakten, representerad av generalstabschefen Carl 
Gustaf Hammarskjöld, samordnade vissa förberedelser för att skydda kul-
turhistoriskt värdefulla föremål. Det handlade framför allt om planer för 
att kunna föra undan en del av samlingarna i Stockholms centralmuseer 
och Riksarkivet till Vadstena slott, Läckö slott och Karlsborgs fästning.11 
Dessa byggnader ägdes av staten, de ansågs vara någorlunda säkra, och 
där fanns utrymme att lagra större volymer. Karlsborgs fästning var dess-
utom bevakad av militär.

Figur 1. Mälsåkers slott på Selaön i Mälaren fick inhysa stora mängder arkivmaterial 
1940. Foto: Jan Norrman, 1992. Källa: Riksantikvarieämbetet.

5. LUFTSKYDDSÅTGÄRDER I SAMBAND 
MED ANDRA VÄRLDSKRIGET

Under 1930-talet försämrades gradvis det säkerhetspolitiska läget i Europa. 
Sverige började förbereda sig på att ett storkrig snart kunde bryta ut. Fram-
för allt fruktades angrepp från luften. Stater hade åren före världskrigets 
utbrott börjat bygga upp en organisation för att skydda befolkningen mot 
så kallat ”luftkrig”. Orsaken var att de luftkrig som hade utkämpats de 

11 Dessa planer finns bevarade i KrA, Luftskyddskommittén, brev från C. G. Hammar-
skjöld till Kungl. Maj:t 16 oktober 1928.
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senaste åren i Spanien, Abessinien och Kina hade visat att det var en ny 
form av krig som slog hårt mot civilbefolkningen.

Sverige tog intryck från Tyskland och införde en snarlik organisation 
för luftskyddet. Från början organiserades luftskydd på ideell väg utan 
statlig inblandning, men från och med 1937 fanns också en statlig orga-
nisation. Genom luftskyddslagen blev delar av luftskyddet ett ansvar för 
staten medan andra delar skulle organiseras på frivillig och lokal nivå.12 
Därefter gick utvecklingen snabbt. En central myndighet, Luftskydds-
inspektionen, bildades för att samordna landets luftskyddsbehov och ge 
anvisningar för den nya organisationens uppbyggnad.13 Enligt luftskydds-
kungörelsen skulle landet, om luftskydd blev aktuellt, delas in i olika faro-
zoner beroende på risken för luftangrepp.14 Städer, järnvägar, hamnar och 
industricentran var givna mål i ett luftkrig.

Det dröjde till maj 1939 innan några mer konkreta planer gjordes för 
att kunna föra ut samlingar ur huvudstaden vid krigsfara. ”Stockholms-
museernas luftskyddskommitté” bildades och fick till uppgift att föreslå 
hur vissa museisamlingar kunde skyddas. Ur Försvarsstabens synvinkel 
var det viktigt att samlingar så länge som möjligt skulle fortsätta vara till-
gängliga för allmänheten. Museerna borde hållas öppna tills vidare. Det 
hade en psykologisk inverkan och stärkte försvarsandan, liksom kyrkorna 
som också hölls öppna för andakt.15

Under beredskapstiden som inleddes hösten 1939 vidtogs många åtgär-
der för att skydda kulturegendom från skador eller förstörelse. Den stora 
utmaningen var att museerna inte hade skyddsrum att flytta de allra mest 
värdefulla delarna av sina samlingar till. Det var svårt att skydda dem mot 
luftkrigets hot eftersom det krävde särskilda lokaler i form av skyddsrum 
eller andra bombsäkra lokaler. Under beredskapsåren byggdes flera sådana 
rum, framför allt Skansenbergets skyddsrum och Stockholms stadsarkivs 
skyddsrum i Kungsklippan, men det dröjde flera år innan de stod färdiga. 
Nordiska museet hade 1938 föreslagit bygget av ett skyddsrum som skulle 
vara gemensamt för centralmuseerna. Det dröjde innan finansieringen 
godkändes och bygget av ett stort underjordiskt rum i Skansenberget på 
Djurgården kunde börja.16 Under en period användes vissa lokaler som 
var tillgängliga inom staden, såsom Henriksdals nybyggda reningsverk, 
som togs i bruk av stadsmuseet. Många billass kördes under hösten 1939 

12 SFS 1937:504.
13 Bratt och Kretz 1942, s. 118.
14 SFS 1937:505.
15 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:3, ”P.M. rör. Undan-
förande vid krigsfara av vissa viktigare föremål i Statens historiska museum…”, p. 3.
16 Legnér 2021, s. 205.
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från Nationalmuseum till Vadstena slott. Slottet hade tillgängliga utrym-
men och låg så långt in i landet, att det vid krigets början ansågs ligga i 
utkanten av ett möjligt fientligt bombflygs räckvidd.17 Den allra största 
delen av samlingarna skulle behöva vara kvar i institutionsbyggnaderna. 
I de byggnader där det fanns källare ställdes så mycket som möjligt ner i 
dem.18

Figur 2. I Skansenberget på Djurgården i Stockholm skapades ett stort skyddsrum för 
museisamlingar i början av 1940-talet. Foto: Bengt A. Lundberg, 2007. Källa: Riksantik-
varieämbetet.

Den 15 december 1939 utfärdades de första bestämmelserna om evaku-
ering av samlingar, men utan att det i dem specificerades vilka myndighe-
ter som den skulle gälla. Den inledande formuleringen var av en övergri-
pande karaktär. Statlig myndighet som hade sådana ¨arkivalier, samlingar 
och andra föremål” som vid krigshot behövde undanföras skulle göra en 
evakueringsplan för dessa.19 Om en samling bedömdes vara angelägen 
att skydda genom evakuering i krig skulle den institution som förvaltade 
den också vidta nödvändiga åtgärder genom att skaffa emballage och pla-
nera transport. Avtal skulle slutas med ägaren till den lokal dit evakuering 

17 Nationalmuseum (NM), Nationalmuseums centrala kansli, vol. F2:5, handlingar i 
kuvertet ”Evakueringen 1939. Avdelningens olika föremål och deras evakueringsort.”
18 KrA, Luftskyddskommittén, ”P.M. ang. skyddsrum i Stockholm och förvaringsplatser 
utom huvudstaden”.
19 SFS 1939:948 § 1.
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skedde, och personal skulle utses för att bevaka samlingen på den nya 
orten som i första hand inte var krigsplacerad. De som sattes på bevak-
ningstjänst fick polismans ”skydd och befogenhet” och tog order av den 
lokala polischefen. Varje statlig myndighet skulle vidta de huvudsakliga 
planläggningsåtgärder som behövdes. Det innebar att de samlingar som 
inte omfattades av evakueringsplaner inte heller skulle vara prisgivna. 
Också de skulle ”vid krig eller krigsfara beredas bästa möjliga skydd”.20 
Om de inte gick att skydda på ett, som det hette, ”tillfredsställande” sätt 
i ordinarie lokaler skulle de forslas undan till en mindre utsatt ort, vilket 
var länsstyrelsens ansvar.

I en annan, samtidig kungörelse sades att länsstyrelsen var det ”för-
medlande och reglerande organet” vad gällde planering i fredstid av för-
fogande över egendom som var nödvändig bland annat för att verkställa 
evakuering av arkivhandlingar och samlingar.21 Det handlade alltså om att 
tillgängliggöra lämpliga lokaler där dessa kunde förvaras säkert. Här gjor-
des en viktig ändring jämfört med en tidigare kungörelse om förfogande-
rätt från den 26 maj 1939, i vilken arkiv och samlingar inte inkluderades.22 
Under hösten blev det uppenbart att lokaler skulle behöva tas i bruk för 
att skydda sådan egendom. Jag har inte kunnat hitta några belägg för att 
länsstyrelser faktiskt tog detta ansvar för att säkra samlingar som inte till-
delats evakueringsplaner. I stället tycks samlingar som förvarades utanför 
Stockholm i de allra flesta fall ha packats ner och förvarats i samma bygg-
nader som de brukade finnas i, även om dessa inte kunde erbjuda något 
bra skyddsrum. Förvaringen fick anses vara tillfredsställande.

Det uppstod frågor om hur särskilt byggda skyddsrum skulle användas 
och vem som borde betala räkningen. Byggnadsstyrelsen, som var den 
myndighet som förvaltade civila statliga byggnader, uppförde ett skydds-
rum i Uppsala som var avsett för inventarier från Uppsala domkyrka, 
Uppsala universitet och landsarkivet. Domkyrkoförsamlingen motsatte 
sig att flytta föremål dit på grunden att den inte fick ersättning för sina 
kostnader, och fortsatte därför att förvara sina regalier och andra mycket 
värdefulla föremål, exempelvis drottning Margaretas klänning, i sina 
egna lokaler.23

Ansvaret för att skydda statliga samlingar flyttades flera gånger under 
beredskapsåren. Det visade sig vara en mycket omfattande och svårorga-
niserad uppgift. Från att till en början ha legat hos Försvarsstabens kom-
munikationsavdelning tog snart Luftskyddsinspektionen över uppgiften. 

20 SFS 1939:948 § 8.
21 SFS 1939:923 § 1.
22 SFS 1939:414.
23 Legnér 2022, kap. 6.
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Uppgiften flyttades åter efter en kort tid, denna gång till Utrymningskom-
missionen som inrättats den 26 januari 1940 för att ta ett helhetsgrepp om 
utrymningsbehovet.

Mot slutet av kriget hade det blivit tydligt att militära och civila myn-
digheter behövde samarbeta bättre för att kunna skydda samhället vid 
en konflikt i landet eller i Sveriges närhet. En civilförsvarslag instiftades 
därför 1944, men i den berördes inte uttryckligen skyddet av samlingar. 
Lagens § 40 behandlade möjligheten att flytta undan samhällsviktig mate-
riel till annan ort när Kungl. Maj:t gav order om det, men fram till 1961 då 
lagstiftningen ändrades igen var det oklart om samlingar verkligen ansågs 
vara så viktiga för ”försvaret eller folkförsörjningen” att de skulle omfat-
tas av lagen. Det var också oklart om det hörde till civilförsvarets uppgift 
att forsla undan samlingar.24 Det fanns en formulering om ”egendom av 
betydelse för det allmänna” dit samlingar möjligen kunde räknas, men 
det innebar att det fanns ett tolkningsutrymme. Det skulle inte dröja länge 
efter kriget förrän centralmuseerna tryckte på för ett tydligare lagstöd 
som skulle kunna skydda deras samlingar i en konflikt.

Som de enda museerna i Sverige summerade Nordiska museet och 
Livrustkammaren kortfattat sina erfarenheter av evakuering under bered-
skapstiden.25 Nordiska museet körde totalt i väg 30 lastbilslass eller ca 
350 kubikmeter samlingar till Zornmuseet i Mora, ungefär 30 mil bort. 
Arbetet uppskattades ha krävt ca 150 dagsverken, av vilka 40 utfördes 
av transportfirmor. I det arbetet räknades inte museimännens arbetstid. 
Själva packningen pågick i två veckor eftersom landet inte befann sig i 
krig. I en nödsituation skulle samma arbete ha behövt utföras på endast 
fem dagar. Intendenten vid Nordiska Museet Sigfrid Svensson menade 
dock att mer borde ha evakuerats från museet i stället för att endast samlas 
på bottenvåningen, som ansågs vara den säkraste delen av huset. Ingen 
del av Nordiska museet var dock i närheten av bombsäker. Luftkrigets 
snabba utveckling under kriget innebar snart att den enda säkra place-
ringen var i underjordiska skyddsrum eller på evakueringsorter utanför 
städerna. Båda museerna varnade för att det kunde ha gått mycket illa om 
Sverige faktiskt hade utsatts för krigshandlingar och centrala Stockholm 
bombats. Dock var de inte så framåtblickande som arkiv- och biblioteks-
områdena var när dessa föreslog statliga satsningar på att säkra arkiv och 
boksamlingar.

24 SFS 1944:536 § 40.
25 Svensson och Lenk 1945.
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Figur 3. Under andra världskriget uppfördes en bombsäker byggnad för Stockholms 
stadsarkiv, mestadels insprängd i Kungsklippan. Foto: Mattias Ek, 2014. Källa: Stock-
holms stadsmuseum.

6. FÖRSÖK ATT TA TILL VARA ERFARENHETER 
FRÅN KRIGSÅREN

Sverige klarade sig lindrigt undan den världsomfattande konflikt som 
skakade världen 1939–45. Grannländerna Norge och Finland drabbades 
mycket hårdare. Finland förlorade Karelen till Sovjetunionen, inklusive 
ett större antal museer där som förstördes eller vars samlingar gick för-
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lorade.26 När svenska kulturarvsinstitutioner försökte dra lärdom av hur 
andra länder hade arbetat för att skydda sina samlingar var det dock inte 
de nordiska grannarna man besökte, utan i första hand Storbritannien och 
Tyskland. Historikern Nils Hj. Holmberg samlade upplysningar om hur 
brittiska arkiv hade arbetat. När han återkom till Sverige föreslog han att 
skyddsrum borde byggas i direkt anslutning till de offentliga arkiven.27 
Riksarkivet, till exempel, var fortfarande placerat mitt i Stockholm bred-
vid regeringsbyggnader som skulle bli mål i ett luftkrig. Dessutom pas-
serade stambanan precis utanför huset, och bidrog ytterligare till att göra 
arkivbyggnaden till en måltavla för fientligt bombflyg i ett krig. Allt detta 
talade för att Riksarkivet borde förläggas till en ny byggnad som låg utan-
för stadens centrala delar. Detta skedde slutligen på 1960-talet då en näs-
tan helt underjordisk byggnad uppfördes i Marieberg på Kungsholmen.28

Holmberg hade åtskilliga förslag som skulle visa sig i olika myndig-
heters behandling av frågan under de kommande åren. Han ansåg bland 
annat att Sverige borde ta intryck av hur de allierades s.k. Monuments 
Men hade organiserats av de allierade styrkorna och från och med somma-
ren 1943 arbetat för att skydda kulturminnen i krigszoner.29 Det svenska 
försvaret borde därför inrätta vad han kallade lärdaverksgrupper. Varje 
brigad skulle ha en sådan grupp av specialister på böcker, konstverk, 
arkiv och arkitektur. En chef för enheterna skulle finnas vid Försvars-
staben. Riksantikvarien Bengt Thordeman tyckte att det var en strålande 
idé.30 Han hade haft kontakt med den brittiske arkeologen Leonard Wool-
ley, som kan sägas ha varit initiavtagaren till Monuments Men. Woolley 
rekommenderade varmt att kulturarvsspecialister knöts till militären, 
men något sådant initiativ togs aldrig i Sverige.31

Ett annat initiativ togs av Uppsala universitsbibliotekarie Tönnes Kle-
berg. Han föreslog mikrofilmning av svenskt tryck och offentliga hand-
lingar och införandet av depåer som skulle förläggas utanför stadskär-
norna. Mikrofilmning hade utvecklats starkt sedan 1930-talet och under 
krigsåren hade tekniken använts flitigt. En offentlig utredning från 1949 
hade också argumenterat för att universitetens samlingar av arkiv och 
böcker borde mikrofilmas för att undvika katastrofala förluster i fram-

26 Takala 2012.
27 Holmberg 1950, s. 145–149.
28 Legnér and Geijer 2015, s. 241.
29 Om monuments men se t.ex. Nicholas 1994.
30 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:5, brev från B. 
Thordeman 26 mars 1952.
31 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:5, brev från E. de 
Normann 25 april 1951.
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tiden.32 Uppsala universitet var mycket tidigt ute när biblioteket öppnade 
en bokdepå utanför staden 1950.33

I betänkandet Arkiv- och biblioteksfilmning från 1951 föreslogs också 
omfattande mikrofilmning mot bakgrund av det nyligen utkämpade 
världskriget. Man ville påskynda genomförandet av delar av programmet 
just med tanke på risken för att ett nytt storkrig kunde bryta ut. Det inne-
bar inte att mikrofilmning skulle ersätta andra skyddsåtgärder liknande de 
som vidtogs under kriget, men metoden kunde öka säkerheten genom att 
kopior av stora mängder arkivhandlingar och gamla bokverk skapades.34

Situationen i mitten av 1950-talet var sådan att kulturarvsinstitutioner-
nas personal inte kunde väntas vara undantagna från allmän mobilisering, 
och att det i en krigssituation skulle visa sig mycket svårt att såväl packa 
ner, transportera som förvara viktiga delar av samlingarna. I realiteten 
skulle det allra mesta av samlingarna behöva skyddas på plats på sina 
vanliga förvaringsplatser, i regel belägna i centrala delar av huvudstaden 
– samma huvudstad som mest sannolikt skulle komma att bombas om 
Sverige drogs in i en konflikt. Även om det fanns en medvetenhet från 
både försvarets och kulturarvsinstitutionernas sida om riskerna, var det 
inte möjligt för dem att övertyga regering och riksdag att det var nödvän-
digt att förändra lagstiftning och tilldela större resurser. Viktiga lärdomar 
hade dragits om hur kulturegendom kunde skyddas i ett krig, men det 
saknades en fungerande organisation med resurser som kunde assistera de 
institutioner som förfogade över stora samlingar.

32 SOU 1949:54, 20. Förslaget uppmuntrades också starkt i SOU 1958:13, s. 196.
33 Kleberg 1950, 152.
34 SOU 1951:36, s. 7–8. Mikrofilmning genomfördes sedan under lång tid, men inte på 
statens bekostnad utan genom den amerikanska mormonkyrkans försorg.



Skyddet av statliga samlingar i svenska museer, arkiv och bibliotek … 113

Figur 4. Tunnel i Riksarkivets underjordiska byggnad i Marieberg på Kungsholmen, 
invigd 1968. Stockholm. Foto: Bengt A. Lundberg, 1968. Källa: Riksantikvarieämbetet.

7. CIVILFÖRSVARSSTYRELSENS UPPDRAG

Det världspolitiska läget försämrades snabbt redan från och med slutske-
det av andra världskriget. En djup spricka uppstod då i relationerna mellan 
västmakterna och Sovjetunionen, som i högsta grad påverkade Sveriges 
beredskapsplanering. Ett starkt försvar och ett starkt civilsamhälle behöv-
des för att landet skulle kunna förbli neutralt i en framtida konflikt mellan 
Öst och Väst. Från och med 1949 hade Sovjetunionen atomvapen, och 
från slutet av år 1952 fanns vätebomben först i USA, och sedan i Sovjet-
unionen inom ett år.35 Hotet om ett kärnvapenkrig ställde helt nya krav på 

35 Sjölin 2014, s. 114.
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civilförsvaret, planeringen av skyddsrum och evakuering av befolkningen 
i de större städerna.

År 1953 fick Civilförsvarsstyrelsen, som inrättats nio år tidigare, i 
uppdrag av regeringen att utreda hur en gemensam planläggning kunde 
komma till stånd för kulturarvsinstitutionernas skydd vid krig eller krigs-
fara.36 I Civilförsvarsstyrelsens utredningsuppdrag ingick att finna berg-
skyddsrum som kunde utnyttjas för andra ändamål i fredstid men som i 
ett krisläge kunde ställas till museernas, arkivens och bibliotekens förfo-
gande. Detta gällde bara statliga myndigheter, medan många kulturarvs-
institutioner i Sverige inte var (och inte heller är i dag) statliga myndighe-
ter utan organiserade som föreningar eller stiftelser, eller verkar inom en 
kommunal/regional organisation.

Det dröjde innan ett slutbetänkande kom från Civilförsvarsutred-
ningen. I det, publicerat 1958, behandlades bland mycket annat ”åtgärder 
till skydd av arkivhandlingar, samlingar m.m.”37 Utredarna pekade på vad 
de ansåg var oklarheter i den tidigare lagstiftningen, framför allt att cir-
kuläret från december 1939 inte på ett tydligt sätt inkluderade kommunal 
eller enskild egendom.38 En slutsats var att ”vad som hittills utvunnits av 
planläggningsarbetet jämlikt cirkuläret 948/39 är av ringa betydelse”.39 
Det var ett underkännande av den planering som hade gjorts under världs-
kriget. Resultaten av de evakueringsplaner som fastställts utgjorde inte 
något särskilt bra stöd för det fortsatta arbetet med att skydda samlingar 
från ett krigshot som kunde ligga nära i framtiden. Det framgick inte till-
räckligt tydligt hur myndigheter skulle fatta beslut om upprättandet av 
evakueringsplaner.

Det borde därför utarbetas tydligare bestämmelser om hur arbetspro-
cessen skulle se ut. Alla myndigheter, såväl statliga som kommunala, och 
även enskilda, skulle kunna tvingas att lämna uppgifter, och det skulle 
därmed inte längre vara frivilligt och alltid behöva ske på myndighetens 
egna initiativ.40 Civilförsvarsstyrelsen kunde inte ensam göra detta utan 
behövde sakkunnig hjälp, men styrelsen skulle inte själv skaffa den nöd-
vändiga kompetensen. Styrelsen borde i stället bistås av ett råd där Riks-
arkivet, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum, National-
museum och Kungl. Biblioteket samt en representant för universitets-
biblioteken ingick. Detta råd inrättades med tiden och kom att gå under 
namnet Kulturskyddsrådet (se nedan). Vidare behövde länsstyrelserna bli 

36 Utredningens övergripande slutsatser behandlas i Sjölin 2014, s. 113–116.
37 SOU 1958:13, s. 192–198.
38 SFS 1939:948 § 8 gav emellertid ett tolkningsutrymme.
39 SOU 1958:13, s. 194.
40 SOU 1958:13, s. 193.
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engagerade i uppgiften att hitta lämpliga förvaringsutrymmen vid evaku-
ering. Landsarkivarierna och landsantikvarierna skulle hjälpa länsstyrel-
serna med instruktioner om transporter och förvaring.41

Cirkuläret från 1939 borde enligt utredarna upphävas, och Civilför-
svarslagen ändras så att det klart framgick att undanförsel av arkivhand-
lingar och samlingar var en civilförsvarsuppgift. Det gav möjligheter att 
använda civilförsvarslagens bestämmelser om förfoganderätt som innebar 
att civilförsvaret kunde ta över byggnader, fordon och annan egendom 
som behövdes för att det skulle kunna utföra sitt uppdrag.

I betänkandet togs en fråga upp som hade aktualiserats några år tidi-
gare av Civilförsvarsstyrelsen och de lärda verken. Man önskade att en 
nedlagd gruva någonstans i mellersta Sverige byggdes om till ett skydds-
rum, dit alla elitsamlingar skulle kunna föras i en krigssituation. Gruvans 
läge hölls hemligt men påstods kunna hysa 5 000 kubikmeter samlingar 
och vara relativt billig att anpassa för syftet. Förutom detta skulle det bli 
nödvändigt att bygga skyddsrum i själva institutionsbyggnaderna för att 
kunna säkra samlingar som inte kunde evakueras till gruvan. Det hand-
lade bland annat om gamla konstverk där riskerna bedömdes vara för 
stora vid en lång transport.42

Fördelningen av kostnader på inblandade myndigheter var alltid en 
knäckfråga. Det förpackningsmaterial som behövdes vid evakuering 
skulle anskaffas i förväg, och transporterna skulle planeras. År 1951 
hade staten anslagit ett belopp på 300 000 kronor som skulle täcka stat-
liga myndigheters förpackningsmaterial för arkivalier och boksamlingar. 
Det skulle täcka Riksarkivets, landsarkivens, Kungl. Bibliotekets samt 
universitetsbibliotekens behov – märk väl att museisamlingar inte ingick 
här. Dessa institutioner hade legat i framkant vad gällde att utvärdera 
konsekvenserna för arkivhandlingar och boksamlingar i andra världskri-
get. Holmberg och Kleberg hade ägnat tid åt dessa frågor och publicerat 
rapporter om hur statliga arkiv och bibliotek i Sverige borde skyddas i 
framtiden. Tills vidare fick museer själva bekosta sitt emballage. Samtliga 
institutioner behövde enligt betänkandet också betala bygget av sina egna 
skyddsrum på samma sätt som privata husägare. Stadsmuseet i Stockholm 
kunde på stadens bekostnad bygga ett skyddsrum för samlingar.

Idén om kulturskyddsofficerare som skulle befinna sig i den militära 
organisationen berördes inte i betänkandet. Riksantikvarien var kritisk 
till att man inte förordat kulturskyddsofficerare, och menade att civilför-

41 SOU 1958:13, s. 196.
42 Detta och följande stycke bygger på SOU 1958:13, s. 197.
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varsstyrelsen i ett tidigare skede hade varit positiv till det.43 Någon sådan 
organisation byggdes dock aldrig upp, möjligen på grund av att idén gick i 
klinch med museichefers vilja att behålla personalen på dess arbetsplatser 
i ett beredskapsläge. Vid en konferens i Storlien 1954 om ”De vetenskap-
liga institutionerna och deras publik i beredskap och krig”, anordnad av 
Centralkommittén för folk och försvar samt Riksförbundet för Sveriges 
försvar, argumenterade representanter för de lärda verken för att undan-
förselåtgärder krävde god tillgång till välutbildad personal som kunde 
göra rätt bedömningar av vad som skulle föras undan och hur. Det skulle 
inte vara möjligt om antikvarier och arkivarier kallades in i försvaret så 
fort order om höjd beredskap gavs. En sådan situation skulle också leda 
till att institutionerna tvingades stänga eller kraftigt inskränka sina öppet-
tider, och därmed skulle de inte längre vara tillgängliga för allmänhe-
ten. Inte minst av ”hänsyn till de folkpsykologiska faktorerna” ville man 
kunna hålla institutionerna öppna.44 Det kan ha varit skäl för utredarna att 
inte ta förslaget om kulturskyddsofficerare vidare.45

8. KONVENTION OM SKYDD AV KULTUREGENDOM INFÖRS

Förenta Nationerna (FN) hade bildats efter andra världskriget med det 
yttersta syftet att förhindra en ny global konflikt. Unesco bildades som 
en underorganisation till FN för att förbättra internationellt samarbete på 
kultur- och utbildningsområdena. Den första större internationella över-
enskommelse som Unesco lyckades utarbeta var Konvention om skydd 
av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt 1954. Konventionstexten 
slår inledningsvis fast att mycket kulturegendom hade förstörts i kriget, 
och att förstörelsen av den också innebar stora skador på mänsklighe-
tens kulturarv.46 Därför, säger konventionen, ska länders kulturegendom 
skyddas mot stöld och förstörelse i framtida konflikter. Varje stat har en 
kultur egendom, och tillsammans bildar de ett kulturarv som delas av 
mänskligheten, är idén.

43 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:5, brev från B. 
Thordeman till E. Engelstad 26 mars 1952; NM, Nationalmuseums centrala kansli, 
vol. F2:6, brev från B. Thordeman 27 juni 1958.
44 NM, Nationalmuseums centrala kansli, vol. F2:6, ”Program vid Kontaktkonferen-
sen …”.
45 Vid ett möte om evakueringsplanering som RAÄ genomförde med landsantikvarierna 
1961 nämndes emellertid idén igen; ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarki-
vet 3, vol. FXIV:9, ”P.M. ang. Evakueringsplanering sammanställd … 24 november 1961”.
46 Haag 1954.
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Denna Haag-konvention syftar till att värna kulturminnen och kultur-
föremål i händelse av väpnad konflikt. Staterna förbinder sig att i freds-
tid förbereda skydd av kulturminnesmärken och kulturföremål och att i 
krigstid respektera sådan egendom. Vid ockupation skall kulturegendom 
skyddas av ockupationsmakten. Skyddet skall säkerställas genom att det 
införs bestämmelser i militära reglementen och att militär personal utbil-
das. Dessutom får av konventionen skyddade utrymmen inrättas för att 
skydda vissa lösa kulturföremål. Ett särskilt emblem kan sättas på viss 
kulturegendom för att visa militära styrkor på det rättsliga skyddet.

Många länder antog genast konventionen, och även i Sverige fanns 
ett intresse hos museer, arkiv och bibliotek. Delegater från Stockholms 
stadsmuseum och Riksarkivet deltog i den konferens som hamrade fram 
konventionstexten.47 De skrev en utförlig rapport efteråt där inte minst de 
spända relationerna mellan Öst och Väst beskrevs. Öststaterna hade först 
inte avsett att delta i konferensen men dök sedan upp med kort varsel, vil-
ket kom att genomsyra förhandlingarna.

Det skulle emellertid dröja till år 1985 innan Sverige slutligen anslöt 
till konventionen. Varför dröjde det tre decennier? Det tycks ha haft med 
kostnadsbilden att göra, som det så ofta gör med politiska förslag. Riks-
antikvarieämbetet beräknade de kostnader som skulle uppstå till följd av 
en ratificering. Pengar behövdes för att framställa och sätta upp skyltar 
på objekt som skulle skyddas enligt konventionen. Arbetskostnaderna 
förväntades tas av länsstyrelserna själva. Totalt var prislappen ca 55 000 
kronor.48 Det tycks som om denna ganska ringa kostnad var ett tillräckligt 
skäl för regeringen att skjuta antagandet av konventionen på framtiden.49

9. EVAKUERINGSRUTINER RUNT 1960

Åren runt 1960 blev en vattendelare i beredskapsplaneringen för kultur-
arvsinstitutionerna. Då omorganiserades det svenska civilförsvaret och 
infördes flera lagar som bland annat reglerade undanförsel. Som ett resul-
tat av civilförsvarsutredningen infördes en ny Lag om undanförsel och 
förstörelse 1961. I den blev det tydligare att olika typer av kulturegendom 
hörde till viktig egendom som borde evakueras i en krigssituation:

47 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:8, G. Selling 
17 augusti 1954.
48 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:8, G. Selling 10 sep-
tember 1956.
49 Som en jämförelse kan nämnas att Genevekonventionerna från 1949 antogs av Sverige 
redan efter fyra år; SOU 2010:22, 927.
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För att förhindra att … arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska före-
mål … av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen eller eljest för det all-
männa genom krigshandlingar förstöras eller annorledes gå förlorade eller för 
att nå en från beredskapssynpunkt ändamålsenligare geografisk fördelning av 
egendom av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen, äger regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer vid krig eller krigsfara, vari riket 
befinner sig, besluta, att sådan egendom skall föras från den plats där den fin-
nes till annan förvaringsplats.50

I samband med detta flyttades ansvaret för dessa frågor från civilförsva-
ret till Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap (ÖEF), som bilda-
des 1962.51 Lagens tillkomst i kombination med uppbyggnaden av en ny 
civilförsvarsorganisation gav Riksantikvarieämbetet anledning att se över 
hur beredskapen såg ut vid svenska museer. En enkät till Sveriges museer 
visade att ingen planering för evakuering hade gjorts sedan början av 
andra världskriget. Museerna skulle i stort sett falla tillbaka på de rutiner 
man hade använt tjugo år tidigare, vilket inte är så märkligt.52 Det var den 
senaste gång Sverige på ett genomgripande sätt hade förberett sig för krig, 
och fortfarande arbetade många tjänstemän på museer som hade varit med 
på den tiden. Det var realistiska rutiner som hade fungerat i en situation då 
resurserna hade varit extremt begränsade. Riksantikvarieämbetet tolkade 
resultatet av enkäten på ett optimistiskt sätt och konkluderade att nästan 
samtliga museer hade någon form av skyddsrum, om det så bara var ett 
splitterfritt rum i en källare. De enda som helt saknade skyddsrum var 
Upplandsmuseet, Dalarnas museum och Norrbottens museum.

10. KULTURSKYDDSRÅDETS ARBETE

Som ett resultat av den nya lagen och det mer uppstyrda arbetet med att 
planera undanförsel i fredstid gavs Anvisningar rörande planläggning för 
undanförsel av arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål 
ut av ÖEF 1964. Det var en riktlinje som skulle tydliggöra hur lagen från 
1961 skulle tillämpas och ansvarsfördelningen i arbetet med undanförsel. 
Cheferna på de myndigheter som förvaltade samlingar skulle göra för-
teckningar över samlingar som kunde bli aktuella för evakuering, men 
förväntades iaktta ”stor restriktivitet” i urvalet.53 Förteckningar sändes in 
till ÖEF för att granskas och godkännas. I realiteten fanns redan en insikt 

50 SFS 1961:655. Förslaget byggde på prop. 1961:202.
51 Sjölin 2014, s. 116.
52 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:9, enkätresultat 
1960.
53 ÖEF 1964, B:II:3.
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hos myndighetscheferna om att endast en mycket begränsad elitsamling 
kunde föras undan i ett skarpt läge. Det förutsattes att det skulle råda brist 
på transporter, lokaler och arbetskraft vid evakuering.

Överstyrelsen skulle samråda med länsstyrelserna om hur lokalbeho-
vet kunde tillmötesgås. Sedan en förteckning godkänts efter att vissa änd-
ringar gjorts, återsändes den till institutionen som förvaltade samlingen. 
Institutionen skulle sedan vidta åtgärder för att samlingen skulle kunna 
föras undan vid behov. Det innebar att exempelvis ett museum behövde 
samarbeta med länsstyrelsen och länsarbetsnämnden. Chefen skulle 
också planera vilken personal som skulle arbeta med undanförseln. Det 
borde vara personal som normalt arbetade med samlingarna, men i första 
hand skulle icke värnpliktig och kvinnlig personal tas med, då man inte 
kunde räkna med att manliga värnpliktiga kolleger skulle få anstånd med 
inkallelse till Försvarsmakten vid förstärkt beredskap.54 Om personalen 
inte skulle räcka kunde chefen anhålla om hjälp från länsarbetsnämnden. 
Vidare skulle emballage anskaffas – lådor och förpackningspapper – och 
lagras så att materialet var lätt tillgängligt. Man behövde dessutom plan-
lägga vem som skulle genomföra transporterna och ta kontakt med lämp-
liga transportfirmor. Slutligen skulle en undanförselplan för varje samling 
upprättas, där information skrevs ner i en tabell om den ordinarie förva-
ringsorten, beräknad undanförseltid, platser dit den skulle tas och vilka 
lokaler som skulle användas, och tillsynsman efter undanförseln.55

Vilka slags samlingar var det då som var tänkta att evakueras vid en 
krigshändelse? Från Riksarkivet var det framför allt den centrala statsför-
valtningens arkiv såsom riksdagens, kammarkollegiets, statsdepartmen-
tens arkiv m.m. Det rörde sig om relativt sett stora volymer av handlingar. 
Våren 1940 hade exempelvis 500 ton arkivhandlingar skeppats från Riks-
arkivet till det privatägda Mälsåkers slott i Mälaren.56 Det fanns också 
regionala och kommunala arkiv som skulle föras undan. Kungl. Biblio-
teket ville forsla undan handskrifter, inkunabler och böcker tryckta före 
år 1700, och rariteter. Riksantikvarieämbetet prioriterade i sin tur unika 
föremål och föremål tillverkade av ädelmetall. Åtkomst- och ursprungs-
handlingar som rörde samma föremål var också viktiga att föra undan. 
Nationalmuseum argumenterade å sin sida att ”konstverk av största natio-
nella värde liksom utländska arbeten av högsta internationella klass” 
skulle inkluderas.57 Varje institution utvecklade sina egna prioriterings-
grunder.

54 ÖEF 1964, B:II:4.
55 ÖEF 1964, bil. 6.
56 Norberg 2007, s. 241.
57 ÖEF 1964, bil. 7–10.
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Som en följd av att anvisningarna tagits fram vidtog ett arbete vid olika 
kulturarvsinstitutioner i Stockholm för att producera undanförselplaner. 
Det tycks ha tagit tid innan det skedde. De första handlingarna om dessa 
planer som finns i Antikvarisk-topografiska arkivet är daterade till maj 
1973. Det allra mesta skulle tas till Lennartsnäs herrgård i Upplands-Bro, 
vars ägare man hade nått ett avtal med. En annan gård på samma ort, 
Håtuna holm, skulle också utnyttjas. Sedan tidigare fanns också Vadstena 
slott, som Riksarkivet hade utnyttjat och skulle ta i bruk igen om det blev 
nödvändigt. Man höll fast vid den gamla idén om att endast använda sten-
hus såsom slott, kyrkor, herrgårdar och bruk, för att minska brandrisken.58 
Det var därmed inte fråga om att använda riktiga skyddsrum, utan det 
handlade fortfarande om mycket gamla och ofta litet uppvärmda byggnader.

Figur 5. Lennartsnäs herrgård i östra Mälaren, dit stora volymer arkivmaterial och 
museiföremål skulle föras i händelse av krig. Foto: Jan Norrman, 1995. Källa: Riksantik-
varieämbetet.

Det är en obesvarad fråga om det i ett skarpt läge verkligen skulle ha varit 
möjligt att köra iväg så stora mängder dokument och föremål ur Stock-
holm vid ett enda tillfälle – det rörde sig om många lastbilslass och mycket 
personal som skulle tas i anspråk. Det var ju länsstyrelsens och ÖEF:s 
ansvar att se till helheten och bedöma genomförbarheten. Ett enda exem-
pel på hur stor mängd som skulle tas från en mindre institution är Rolf 

58 ÖEF 1964, bil. 5.
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de Marés samlingar av rekvisita och dekor i Dansmuseet. Det som enligt 
ÖEF:s anvisningar från 1964 skulle evakueras därifrån uppskattades väga 
20 ton, ta tre lastbilar i anspråk under en dag och nio personer, varav en 
museianställd. Hur skulle så många ömtåliga föremål på en enda dag 
kunna packas, lyftas upp på flera lastbilar, köras iväg, lastas av och bäras 
in i en annan byggnad där det antagligen redan fanns massor av gods?

Ambitionsnivån i evakueringsplanerna för Stockholmsinstitutionerna 
var högt satt. Luftkrig var fortfarande det överhängande hotet man pla-
nerade för och det krävde att väsentliga delar av samlingarna fördes ut 
ur huvudstaden. I mitten av 1960-talet ansåg dock Försvarsdepartementet 
att det inte längre skulle vara möjligt att evakuera samlingar från Stock-
holm, då transporter behövde prioriteras för andra ändamål vid en mobili-
sering.59 Det innebar rimligen att evakueringsplanerna behövde anpassas.

Planerna har hållits hemliga under lång tid. Man ville inte sprida känne-
domen om vart olika samlingar skulle föras utanför en mycket begränsad 
krets av chefer. De har sedermera blivit tillgängliga för forskning efter-
som det inte längre finns skäl att hålla dem hemliga. Ulf Abel vid Natio-
nalmuseum motiverade i början av 1970-talet behovet av sekretess:

… dess oersättliga och för rikets nationella arv synnerligen betydelsefulla 
föremål utsattes för påtagliga risker, dels från våldselement inom det egna 
landet, dels från fiendesidan, som genom att utplåna dessa kulturella monu-
ment minskar landets moraliska motståndskraft.60

Det handlade därmed inte bara om att skydda samlingarna mot en yttre 
fiende, utan också mot risken för stöld och vandalisering som personer 
eller grupper inom landet kunde ge upphov till.

Skansenbergets skyddsrum byggdes för att skydda några av de statliga 
museernas samlingar, och stod färdigt med tre underjordiska tunnlar ett 
par år in i kriget. Hur användningen av utrymmena skulle se ut bestämdes 
ytterst av Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet.61 Efter 
kriget använde Statens historiska museum – som då fullt ut hade flyttat in 
i sin nya byggnad på Narvavägen – inte längre särskilt mycket av skydds-
rummet. I stället hade Nordiska museet börjat ta större delen av tunnlarna 
i anspråk, eftersom museet inte längre hade plats för sina samlingar i sin 

59 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, citerat i prome-
moria 30 mars 1971.
60 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, National museum 
till ÖEF 30 juli 1971.
61 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, ”Expertgruppen 
för undanförsel av arkivalier m m” 18 januari 1973.
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byggnad på Djurgården.62 I fredstid fick Nordiska museet använda Natio-
nalmuseums utrymme i berget, men vid beredskap skulle det ta ut sina 
saker ur tunneln för att göra plats för Nationalmuseums elitföremål. Det 
är oklart hur detta arbete skulle gå till utan att stor förvirring utbröt och 
dyrbar tid gick förlorad. Den första fördelningsplanen från 1941 gällde 
formellt sett fortfarande då det inte fanns någon senare överenskommelse, 
men samtidigt verkade denna plan ha varit föråldrad.63 Museerna var 
oense om vilka behov som borde prioriteras.

Figur 6. Plan för hur Skansenbergets skyddsrum borde fördelas mellan Stockholms-
museerna från 1942. Den var i princip fortfarande giltig trettio år senare. Källa: 
Antikvarisk-topografiska arkivet.

62 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, arbetsgruppen 
för utnyttjandet av skyddsrummet i Skansenberget 1 juli 1971.
63 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, ÖEF till musei-
chefskollegiets ordförande 8 december 1971.
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Förhållandet att mycket små delar av de statliga samlingarna i Stock-
holm kunde evakueras vid krigsfara ställde de befintliga skyddsrummen 
i fokus. Diskussionerna fortsatte in på året 1972. Riksantikvarieämbetets 
Aron Andersson (placerad i Kulturskyddsrådet) menade att riktlinjerna 
för prioritering av vissa föremål mycket riktigt var gamla och i akut behov 
av revidering. Det var orimligt att splittra samlingar i en nödsituation och 
inte heller praktiskt genomförbart. ”I princip är en kyrkas, ett museums 
eller en privat konst- eller kulturhistorisk samlings föremålsbestånd värt 
att skyddas i sin helhet”, framhöll han. Andersson föreslog tre priorite-
ringsgrupper: 1) föremål av omistlig karaktär som evakueras så fort en 
fara misstänks uppstå och som evakueras med största omsorg, 2) föremål 
som evakueras så fort grupp 1 har evakuerats, 3) föremål som evakueras 
sist. Denna tredelade prioritering var ingen nyhet utan hade använts under 
andra världskriget. ”Speciell uppmärksamhet bör ägnas unika och säll-
synta föremål, särskilt sådana som är regionalt karakteristiska.”64 Anders-
son ville att det skulle bestämmas exakt vilka föremål som skulle forslas 
undan i en krissituation. Varje statligt museum skulle enligt anvisning-
arna från 1964 göra en egen plan för undanförsel.

Ett år senare hade arbetet fortskridit så att länsstyrelsen i Stockholms 
län kunde presentera ett övergripande förslag för undanförsel från Stock-
holms centralmuseer.65 Varje institution skulle uppge storleken på sitt 
evakueringsbehov uttryckt i kubikmeter. I några fall ifrågasatte ÖEF 
dessa uppgifter, som i Dansmuseets fall som krävde 200 kubikmeter.66 
Det fanns ont om säkra lokaler att ta samlingar till och brist på personal 
och transportmedel för att flytta dem. I praktiken överläts det till musei-
chefskollegiet att komma överens, men under ÖEF:s överinseende. Berg-
rummen var helt otillräckliga som skydd och i stället skulle det mesta av 
elitsamlingarna i Stockholm behöva tas till de två ovannämnda gårdarna 
i Upplands-Bro. Vid ett kärnvapenangrepp mot Stockholms stad skulle 
de vara säkrare utanför innerstaden, som enligt scenarion till stora delar 
skulle totalförstöras.

Planen var fortfarande att föra ut stora volymer ur staden, eftersom inte 
särskilt mycket medel för att bekosta bygget av nya skyddsrum för musei-
samlingar hade kunnat frigöras trots mycket diskuterande under hela 

64 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, RAÄ till ÖEF 
10 februari 1972.
65 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, ”Expertgruppen 
för undanförsel av arkivalier m m” 2 februari 1973.
66 ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, Ämbetsarkivet 3, vol. F XIV:9, undanförselsek-
tionen 28 mars 1973.
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1960-talet.67 Stadsmuseet i Stockholm kunde dock bygga ett skyddsrum 
för sin elitsamling i mitten av decenniet. Det förlades i anslutning till den 
gamla järnvägstunnel som gick under Södermalm och passerade mycket 
nära museet, och som då hade slutat användas av Statens järnvägar. Det 
var en billig och praktisk lösning som tillät museet att genom en underjor-
disk passage snabbt föra undan en del av sina samlingar utan att genom-
föra långa och riskabla transporter ut ur staden. Det senare alternativet 
var något som stadsantikvarien ansåg var helt orimligt: ”I händelse av en 
snabbutrymning komma tillgängliga transportresurser att tagas i anspråk 
för utrymningen. Att tänka på en samtidig undanförsel av kulturmaterial 
till längre bort belägna platser är redan av detta skäl helt orealistiskt.”68 I 
fredstid var det tänkt att utrymmet kunde användas som föremålsmaga-
sin, men för det syftet blev rummet snabbt för litet. Dessutom kunde det 
inte hålla önskvärd luftfuktighet. Efter en utredning 1975 bestämdes att 
stadsmuseet i stället skulle etablera ett magasin i Frihamnen, vilket var en 
mycket billigare lösning än att bygga ut tunneln, även om det nya magasi-
net inte kan fungera som ett skyddsrum.69

11. SVERIGE ANSLUTER TILL HAAG-KONVENTIONEN

En parallell utveckling till det svenska arbetet med att utveckla evaku-
eringsplaner för kulturegendom skedde på det internationella planet, 
där Haag-konventionen från 1954 sakteliga hade börjat implementeras i 
olika länder.70 Sveriges anslutning till Haag-konventionen var som redan 
nämnts lagd på is, men i juni 1975 anades en öppning. Regeringen gav 
då Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ”närmare klarlägga de organisa-
toriska och kostnadsmässiga konsekvenserna av en svensk anslutning”.71 
Två riksdagsledamöter hade året innan lämnat in en motion om att riks-
dagen borde ratificera konventionen. De påminde om att en svensk delega-
tion för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig hade fram-
hävt angelägenheten av ”att verka för ökad anslutning till de internatio-
nella överenskommelser om kriget som finns idag”.72 Att motionen skrevs 

67 ÖEF:s C. R. Högberg kämpade för att få loss statsanslag till bygget av skyddsrum 
för samlingar i Stockholm, men utan framgång; ATA, RAÄ, Gemensamma handlingar, 
Ämbetsarkivet 3, vol. FXIV:9, ”P M. Ärendet angående förstärkning av vissa skyddsrum 
i Stockholm …” 10 juli 1967.
68 Utl. nr 319 år 1964. s. 2562.
69 Wingren 1976, s. 79–82. I dag används skyddsrummet som museets rekvisitaförråd.
70 Haag 1954.
71 UU 1974:14.
72 UU 1974:14.
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just detta år kan dels bero på det övergripande folkrättsliga arbete som 
pågått de senaste åren.

Efter en del letande återfann jag den maskinskrivna och mycket kort-
fattade utredning, som mer liknar en promemoria, i Riksantikvarieämbe-
tets arkiv. Den skrevs hela åtta år efter att regeringen formulerat uppdra-
get. I dokumentet bekräftas att alla remissinstanser från början hade varit 
positiva till anslutning, men att statskontoret tvekat och krävt att få veta 
exakt vilka kostnaderna skulle bli. I och med det hade förslaget kört fast i 
den byråkratiska kvarnen.

Överbefälhavaren hade i sitt remissvar betonat att Sverige tidigare 
anslutit sig till 1907 års Haagregler om krigföring, i vilka fanns ett visst 
skydd för kulturföremål. ÖB tycks inte ha varit bekant med att dessa 
Haagregler endast gällde krigföring på marken, och inte i luften eftersom 
det vid den tiden inte hade utvecklats flygvapen. Tiden hade dock inte stått 
still vad gällde försvarsmaktens syn på vikten av att skydda kulturmin-
nen. Även om Sverige inte var anslutet till 1954 års konvention tycks För-
svarsmakten inte ha förblivit opåverkad av dess idé. På 1960-talet hade en 
formulering förts in i försvarets personalvårdshandbok som tydliggjorde 
att militär personal inte fick skada kulturminnen: ”Övningar, förlägg-
nings- och befästningsarbeten får inte bedrivas så att kulturminnesmär-
ken eller natur onödigtvis skadas.”73 Denna riktlinje borde ha påverkat 
den militära praktiken, och när totalförsvarets folkrättsförordning fast-
ställdes långt senare (1990) hänvisades också till denna riktlinje.74

Riksantikvarieämbetet kunde nu inte precisera kostnaderna för 
svensk anslutning närmare än vad man hade gjort nästan trettio år tidi-
gare. Engångskostnaden som då hade uppgetts ansågs fortfarande vara 
den samma. Vissa dokumentationskostnader som inte ansågs möjliga 
att beräkna skulle också tillkomma. Riksantikvarieämbetets antikvarier 
Roland Pålsson och Birgitta Hoberg förordade därför anslutning omgående:

En anslutning till konventionen är viktig för hela kulturegendomsområdet. Det 
internationella perspektivet och samarbetet är av vital betydelse för en levande 
diskussion kring urvalsprinciper, dokumentation och vård, och inte minst för 
att skapa förståelse och respekt för vårt eget och andra länders kultur arv.75

Konventionen och dess första tilläggsprotokoll antogs av riksdagen efter en 
proposition framlagd den 2 februari 1984.76 Samtidigt antogs UNESCO:s 
världsarvskonvention från 1972.

73 H PV Ber K (1968), 5:41.
74 SFS 1990:12.
75 RAÄ, Kulturminnesbyrån, Byggnadssektionen, ”Utredning rörande konsekvenserna 
av en svensk anslutning till UNESCO-konventionen …” 10 oktober 1983.
76 SÖ 1985:7; Prop. 1983/84:108.
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Det skedde med tiden både framsteg och bakslag vad gällde organise-
ringen av evakueringsplaner. Framsteg var ratificeringen och arbetet med 
att ta fram evakueringsplaner. Någonstans på vägen gick Kulturskyddsrådet 
förlorat, men det är för mig oklart när och varför. Kanske var det då ÖEF 
år 1986 ersattes av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), som i stort 
sett tog över den gamla myndighetens uppgifter. Det kalla krigets undan-
förselplanläggning var föråldrad och i behov av en fullständig översyn.

12. UTVECKLINGEN EFTER KALLA KRIGET

Totalförsvarets organisation försvagades betänkligt mot slutet av och efter 
det kalla kriget, då hotet om ett sovjetiskt anfall mot Sverige försvann. För 
en tid blev relationerna mellan Öst och Väst bättre och framtiden verkade 
gå i fredens tecken. I början av 2000-talet avskaffades totalförsvaret slut-
ligen, och förvirring uppstod kring vad det svenska försvaret egentligen 
skulle syssla med. Det fanns inte längre något hot mot den territoriella 
integriteten. Efter en tid bestämdes att den militära organisationen skulle 
fokusera internationella fredsbevarande operationer och kunna medverka 
vid stora kriser i Sverige. Omvälvande organisationsförändringar följde 
som bland annat innebar att samhällets förmåga att möta yttre hot rikta-
des om till krishantering.77

Lag om undanförsel och förstöring uppdaterades något 1992, och är giltig 
ännu i dag.78 Den får tas i bruk av regeringen om Sverige är i krigsfara eller 
om krig råder utanför Sveriges gränser som leder till ”utom ordentliga för-
hållanden” i landet. Myndigheter själva kan alltså inte besluta att lagen ska 
träda i kraft, utan det krävs ett regeringsbeslut. Lagen ger staten möjlighet 
att tvinga den som har egendom som ska föras undan att vidta nödvändiga 
åtgärder, och ger den som ska göra det rätt till ersättning för kostnaderna. 
Formuleringen var något vidare än den varit i lagen från 1961, på så sätt att 
all möjlig ”egendom av stor historisk eller kulturell betydelse” kunde föras 
undan för att undvika att den förstördes i krig.79 Det handlade inte längre 
endast om statliga samlingar. I den tidigare lagen hade det specificerats 
tydligare vilken slags kulturegendom som kunde komma i fråga. Därför 
behövde lagen preciseras med en förordning, som antogs året därpå.

Förordningen preciserar vilka myndigheter som ansvarar för att pla-
nera åtgärderna. Den föreskriver exakt vilka myndigheter som ska ”pla-
nera hur arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska 

77 Engberg 2020.
78 SFS 1992:1402.
79 SFS 1992:1402 § 5.
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föremål ska undanföras”.80 Hit hör Statens försvarshistoriska museer, 
Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska 
museer, Nationalmuseum, Moderna museet, Statens musikverk, Natur-
historiska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima 
och transporthistoriska museer och Statens centrum för arkitektur och 
design. Planläggningen ska alltså ske vid respektive institution, men ska 
dessutom samordnas av MSB. Numera kan länsstyrelsen, efter samråd 
med Försvarsmakten, besluta om undanförsel av egendom från exempel-
vis länsmuseer, bibliotek eller andra kulturarvsförvaltande institutioner.

Senare under 1990-talet gav Riksantikvarieämbetet ut föreskrifter 
om hur skydd av kulturegendom skulle genomföras med stöd av Haag-
konventionen från 1954. Vad gällde evakuering står det i föreskrifterna 
mycket litet: undanförsel av samlingar borde bara förberedas genom att 
listor över de föremål som skulle evakueras upprättades. Myndigheten 
förespråkade därmed enbart en översiktlig planering.81 Sedan dess har 
inga andra föreskrifter getts ut.

Figur 7. På 1990-talet byggdes ett stort underjordiskt magasin under Kungl. Biblioteket. 
Här ses den inglasade trappan ner till tillbyggnaden, som även inkluderar läsesalar. Foto: 
Mattias Legnér, 2021.

80 SFS 1993:243.
81 RAÄ 1996, s. 17.
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13. DEN SENASTE TIDENS UTVECKLING

År 2004 blev Haag-konventionens tilläggsprotokoll II antaget av Sverige, 
men för att det skulle vara juridiskt tillämpbart behövdes några mindre 
förändringar av svensk lagstiftning.82 År 2017 lades därför ett kapitel till 
i Kulturmiljölagen som innebar att användningen av kulturarv som enligt 
konventionens andra tilläggsprotokoll har rätt till ”förstärkt skydd” av 
militära grupper i ett krig eller i ockupation kriminaliserades.83 I prakti-
ken är det bara kulturarv utpekade av Unesco, ”världskulturarv”, som kan 
omfattas av detta förstärkta skydd.84 Om militär under ett krig exempel-
vis skulle besätta Drottningholms slott, som är ett sådant världskulturarv, 
skulle en sådan handling kunna bli rättssak.

Utbrottet av en konflikt i Ukraina i februari 2014 innebar att detta land 
delades och att Krimhalvön sedan annekterades av Ryssland. Konflikten 
pekades ut som en orsak till varför Sveriges säkerhetsläge försämrats 
väsentligt omkring år 2014. Ett riksdagsbeslut togs som pekade på beho-
vet av att återuppbygga ett totalförsvar.85 Tre år senare fattade regeringen 
beslut om att satsa på att stärka totalförsvaret på Gotland, då militär när-
varo åter blev permanent efter drygt ett årtionde av frånvaro. Gotland sågs 
som särskilt utsatt för militärt hot orsakat av ett försämrat säkerhetspoli-
tiskt läge i Östersjöområdet.86 Med hjälp av totalförsvarssatsningen kunde 
länsstyrelsen på Gotland sätta i gång ett projekt för att märka ut byggna-
der som ska skyddas enligt Haag-konventionen från 1954, och ånyo åbörja 
en kunskapsuppbyggnad om hur kulturegendom kan forslas undan vid 
krigsfara.87 Länsstyrelsen är den som har ansvaret för att organisera den 
civila sidan av totalförsvaret i en krigssituation.88

Projektet innebar samarbete med en rad aktörer på ön, bland andra 
Försvarsmakten. Vid ett seminarium som jag deltog i den 16 juni 2020 
framkom att det finns en osäkerhet hos alla inblandade (länsstyrelse, 
Riksantikvarieämbetet, landsarkiv, länsmuseum) om under vilka förhål-
landen evakuering kan vara aktuell, och hur den i så fall kan gå till. Det 
finns en stor kompetens inom myndigheterna för att förvalta samlingarna, 
men evakuering har inte planerats eller övats på mycket lång tid, och där-
för finns inte längre någon ackumulerad erfarenhet av detta. De offentliga 
arkiven har enligt lag en skyldighet att skydda sina samlingar från för-

82 Ds 2014:36, s. 11–12.
83 Ändringen slogs fast i SFS 2017:629. Kulturmiljölagen är SFS 1988:950.
84 Ds 2014:36, s. 36.
85 Prop. 2014/15:109, s. 2.
86 Hultqvist 2019.
87 Försvarsmakten 2019.
88 SFS 2017:870, § 6.
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störelse, skada och stöld.89 Därmed är det tydligt att de måste skydda sina 
arkiv såväl i fred som i krig.

Fram till och med 2017 fanns ingen lag som reglerade museernas verk-
samhet. Numera finns en sådan lag, men till skillnad från Arkivlagen 
innehåller den ingen tydlig formulering om att museer är förpliktigade 
att bevara sina samlingar.90 Det står att museer bland annat definieras av 
att de bevarar samlingar, men de har inte en lagstiftad plikt att göra det. 
Detta förhållande kan eventuellt leda till att museisamlingar inte ges ett 
lika starkt skydd som offentliga arkiv. På så sätt kan museer liknas vid 
biblioteken, som inte heller regleras av ett lagstadgat krav att bevara sina 
samlingar.91

Riksrevisionen har utifrån förarbetena till museilagen emellertid gjort 
tolkningen att den aktiva samlingsförvaltning som förespråkas ska för-
stås som ett krav på att bevara museisamlingarna. Aktiv samlingsförvalt-
ning syftar i så fall till att ”säkerställa föremålens spårbarhet” och till ”att 
skydda dem mot stöld och skadegörelse samt förstörelse och katastrof”.92 
De statliga museimyndigheterna ska också följa krisberedskapsförord-
ningen från 2015, i vilken det framgår att statliga myndigheter ska ana-
lysera risker och sårbarhet, och se till att personalen utbildas så att de 
kan lösa sina uppgifter även i en kris.93 Riksrevisionen har vidare utta-
lat att även de centralmuseer som är stiftelser, såsom Nordiska museet, 
bör omfattas av alla bestämmelser som gäller statliga myndigheter.94 
Museerna har katastrofplaner men en del av dessa är pappersproduk-
ter som inte tillämpas. Värre är dock att alla museer utom två (år 2019) 
saknade evakueringsplan i krig eller vid krigsfara.95 Behovet av undan-
förselplaner är sannolikt stort på alla museer i Sverige, men nästan inget 
museum har en aktuell plan.

Utvecklingen har inte varit linjär eller förutsägbar då den bygger på 
små och tillfälliga satsningar som knyts till återuppbyggnaden av ett 
totalförsvar. Länsstyrelsens projekt var starkt begränsat i tid och till-
lät inte de gotländska institutionerna att bygga upp någon riktig kunskap 
om evakuering. Då tog emellertid MSB vid, som numera har ett ansvar 
för att samordna planläggningen av evakuering för ett antal myndigheter 
på nationell nivå. Men myndigheten organiserar också utvecklingsarbete 
inom de frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige. Inom denna del av 

89 SFS 1990:782, § 6.
90 SFS 2017:563.
91 SFS 2013:801.
92 RIR 2019, s. 20.
93 SFS 2015:1052, § 8–9.
94 RIR 2019, s. 21.
95 RIR 2019, s. 30.
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MSB kunde därför ett litet projekt genomföras under 2021 där Röda kor-
set och Gotlands museum vid ett tillfälle övade undanförsel från musei-
magasinet.

14. VAD GÖRA?

Mina undersökningar av detta område är inte färdiga i och med denna 
artikel, och därför kan det vara svårt att komma med förslag till förbätt-
ringar. Jag ska ändå diskutera några förslag. Kulturarv i Sverige har i dag 
ett relativt starkt lagskydd som gäller såväl i krig som i fred, och därmed 
kan de grundläggande förutsättningarna för att skydda kulturegendom i 
konflikt sägas finnas. Sverige har åtagit sig att följa föreskrifterna i Kon-
vention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt jämte 
dess tilläggsprotokoll. Själva tillämpningen av föreskrifterna släpar dock 
efter, vilket också är fallet i många andra stater.96 De insatser och doku-
ment som togs fram på 1990-talet har lett till få aktiviteter sammantaget, 
även om en pilotstudie och en övning har genomförts på Gotland. De är 
resultat av en förändrad hotbild mot ön och den påbörjade återuppbygg-
naden av dess försvar. Även Försvarsmakten behöver förbättra sin kompe-
tens vad gäller beredskapen för att identifiera och hantera kultur egendom 
i en krigshändelse.

Vad betyder det att MSB enligt lagen ska ”samordna planläggningen” 
för evakuering av en del myndigheters samlingar?97 Rimligen innebär det 
att det måste ske ett informationsutbyte mellan dessa myndigheter, och att 
MSB ska kunna samla in och behandla uppgifter om samt göra priorite-
ringar av evakueringsbehoven. För att klara det borde sannolikt en mot-
svarighet till 1970-talets Kulturskyddsråd upprättas och ledas av MSB, 
som inte självt har sakkunskap inom kulturarvsområdet. Detta råd skulle 
ges till uppgift sätta i gång ett arbete för att framställa evakueringsplaner 
vid de myndigheter som omfattas av lagen om undanförsel och förstörelse. 
På regional nivå skulle länsstyrelserna behöva göra motsvarande arbete i 
samråd med de offentliga arkiven, museerna och i viss mån biblioteken. 
Lokaler som evakueringen av föremål kan ske till behöver identifieras 
och överenskommelser träffas med ägarna. Samlingsförvaltarnas krav på 
sådana lokaler är dock högre i dag än de var för 50–60 år sedan vad gäl-
ler inomhusklimat och säkerhet, vilket säkert kan få arkiv och museer att 
tveka att föra dit föremål eller arkiv, om de inte får tillgång till lokaler där 
klimatet kan styras och som är brand- och inbrottssäkra.

96 Segall 2016.
97 SFS 2018:270, § 2.
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Ett utvecklingsarbete har nyligen påbörjats i Riksantikvarieämbetets 
och MSB:s regi, som behöver fortsätta under de kommande åren. Prak-
tiskt taget inget museum har en aktuell evakueringsplan eftersom kris-
beredskapen varit lågt prioriterad under lång tid. Bristen på beredskap är 
inte alls oväntad, utan kan snarast ses som en effekt av en mycket lång-
varig samhällsdiskurs i vilken talet om trygghet, inrikespolitisk stabilitet 
och en frånvaro av yttre hot varit framträdande.

MSB är en myndighet som har växt mycket på kort tid, och som sitter 
på stora resurser för att bland annat få de frivilliga försvarsorganisatio-
nerna att bli starkare i Sverige. Inom det utvecklingsarbetet borde vissa 
resurser kunna avdelas för att bidra till att stärka de kulturarvsförvaltande 
institutionernas krisberedskap. Det tar lång tid att bygga beredskap, vilket 
framgår av att den relativt sett höga nivå som rådde inom kulturarvssek-
torn i början av 1970-talet hade tagit mer än ett årtionde att organisera. Ett 
angeläget arbete har bara påbörjats. Det behöver följas upp om arkiv och 
kulturföremål som är nödvändiga för att förstå vår gemensamma historia 
ska kunna bevaras ifall Sverige någonsin dras in i ett krig.

ARKIV

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)
 Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
  Gemensamma handlingar
   Ämbetsarkiv 3
    Serie F XIV: Handlingar angående luftskydd
  Kulturminnesbyrån
   Byggnadssektionen

Krigsarkivet
 Luftskyddskommittén

Nationalmuseum (NM)
 Nationalmuseums centrala kansli
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SUMMARY

The protection of state-owned museums, archives and 
libraries in Sweden in case of war, c. 1914–2018
This essay investigates how parts of the collections of public museums, 
archives and libraries were to be evacuated in case of an armed conflict in 
Sweden in the 20th and early 21st centuries. It is based on previously clas-
sified archival documents, public inquiries and policies. The author has 
studied the protection and uses of cultural heritage in war-time Scandina-
via. This research is further developed in the present essay by extending 
the timeline up to year 2018.

An important reason for this research is the worsening of the interna-
tional security situation in the Baltic Sea region since the Russian occupa-
tion of the Crimean peninsula. The Swedish Contingency Agency (Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap) and the National Heritage 
Board (Riksantikvarieämbetet) have commissioned the author to study 
the development of policies in Sweden and to analyse the current situation 
both domestically and internationally. Many of the previous experiences 
from preparing Swedish society for war have been forgotten over the years 
as the civil defense was disassembled.

The results of the project are only partially accounted for here, leaving 
out most of the international context and focusing on the domestic his-
torical development. The project continues and will result in publications 
aimed at giving a more complete picture by using more archival records.

The first preparations for protecting collections in case of war were 
made in the autumn of 1914, but the measures taken then were limited to 
some central government archives in Stockholm together with some of the 
elite collections in the capital. As war became more imminent in spring 
1939, preparations were made anew. This time action was more urgent 
since there was the fear of air war with possibly devastating consequences 
for civil society. Large volumes of archive, museum and book collections 
were evacuated from Stockholm to mansions and castles at a presumably 
safe distance from the capital, which was expected to be bombed if Swe-
den was attacked. After the war a completely new organisation for civil 
defense was developed. The issue of evacuation of cultural property was 
investigated for some time, and in the early 1960s policies were put in place 
to better coordinate and prioritise the needs for evacuation in war-time.
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The level of preparedness seems to have peaked a decade later, when the 
policies had begun to be implemented. Plans were however hampered by 
the fact that there were never enough safe locations to move even the most 
valuable parts of the collections to, and although a new and bomb-proof 
building was erected for the National Archives (Riksarkivet), the equiv-
alent was not built for central museums or for the Royal Library (Kungl. 
Biblioteket) during the Cold War (1945–91). There were plans to reinforce 
existing bomb-proof shelters in Stockholm and to build a few more for 
collections, but these plans did never fit in the budget of the so called “total 
defense”, which included civil defense. Instead, as much as possible of the 
collections was to stay in Stockholm, whereas objects that could be moved 
without risking their condition were to be evacuated mostly to old masonry 
buildings such as mansions or churches in the countryside.

In the 1980s and the 1990s the total defense began to be disassembled 
in Sweden, a process that resulted in its complete dissolution in the begin-
ning of the new millennium. There was no longer any military threat to 
Sweden. By this time most of the Cold War preparedness of the heritage 
sector seems to have passed into oblivion, since there were other and more 
pressing issues to deal with. More recently, the international development 
in Europe has led to a decision to once again rebuild a total defense in 
Sweden. MSB was given the task of coordinating the plans for evacuation 
of central heritage institutions in Stockholm in 2018, but evacuation plans 
are missing and the work to increase the level of preparedness of these 
institutions has merely begun. The relatively high level of preparedness 
that existed in the early 1970s had taken more than a decade to develop. 
The study shows that it takes time for institutions to build preparedness, 
and that the measures taken have to be properly planned and coordinated 
in order for us to proceed swiftly and efficiently when it becomes neces-
sary. Finally, it is suggested that MSB should establish and lead a commit-
tee with representatives from the major state institutions managing collec-
tions in order to implement the law on evacuation.
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Har kunskapen blivit mer politisk?
Av Anders Ekström

I.

Minns ni post-sanningens tid? Det är snart fem år sedan (jag skriver detta 
i februari 2021) som Oxford Dictionaries utnämnde ”post-truth” till årets 
ord. Begreppet blev en digital raket samma år som den brittiska folk-
omröstningen om medlemskapet i EU och det amerikanska presidentvalet 
2016. I diskussioner, kommentarer och twitterflöden bland akademiker, 
journalister och politiker beskrevs samtiden som ett nytt tillstånd av ”post-
faktisk politik” där opinioner och verklighetsbeskrivningar i allt större 
utsträckning formades av känslor och subjektiva övertygelser istället för 
kunskap och fakta.

Det dröjde inte länge förrän strömmen av artiklar övergick i en flod av 
böcker. Några exempel är Lee McIntyre, Post-Truth (MIT Press, 2018); 
Steve Fuller, Post-Truth: Knowledge as a Power Game (Anthem Press, 
2018); Johan Farkas & Jannick Schou, Post-Truth, Fake News and Demo-
cracy: Mapping the Politics of Falsehood (Routledge, 2019). Listan kan 
utan vidare göras längre. Gemensamt för författarna är att de försöker 
balansera mellan att ställa samtidsdiagnos och utfärda politiska varningar, 
samtidigt som de argumenterar för att fenomenet kräver historisering och 
fördjupad kunskapsteoretisk reflektion.

Begreppet post-sanning var inte nytt 2016. Den tidigaste användning 
som Oxford Dictionaries anförde, och som blivit en standardreferens i 
litteraturen, var en artikel från 1992 i The Nation av författaren Steve 
Tesich. Han hävdade att den amerikanska allmänheten under en tid visat 
en allt större acceptans för censur och inte önskade sig objektiva fakta. 
Tvärtom, den förväntade sig att politiken i vissa frågor skulle skydda fol-
ket från sanningen. Tesich skisserade en utveckling som i huvudsak skulle 
ha ägt rum efter Watergate och pekade på exempel från i första hand 
Ronald Reagans (Iran-Contras affären) och George H. W. Bushs (Gulf-
kriget) presidentskap. Det är inte så förvånande att hans beskrivning 25 år 
senare uppfattades som profetisk:

We are rapidly becoming prototypes of a people that totalitarian monsters 
could only drool about in their dreams. All the dictators up to now have had 
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to work hard at suppressing the truth. We, by our actions, are saying that this 
is no longer necessary, that we have acquired a spiritual mechanism that can 
denude truth of any significance. In a very fundamental way we, as a free 
people, have freely decided that we want to live in some post-truth world. 
(Tesich, 1992; jfr Kreitner, 2016)

Utanför USA var ”post-truth” ett begrepp med starka associationer till 
en bredare diskussion om en subjektivistisk och affektiv vändning i sen-
moderniteten. Den utvecklades inom politisk filosofi och kritisk och este-
tisk teori under hela 1980-talet, ja egentligen redan i Jean-François Lyo-
tards essä om det postmoderna tillståndet från 1979. Det betyder att den 
innebörd av allmän tidskaraktäristik som begreppet post-truth fick efter 
2016 också formades av analyser som gick närmare ett halvt sekel tillbaka 
i tiden. I det avseendet står vi inför ett välkänt mönster i begreppshisto-
rien. Det kan kort sammanfattas som att ett specialiserat eller, som i fal-
let med Tesich, flyktigt formulerat begrepp plötsligt kan börja cirkulera i 
högre fart, få en ny signifikans och fånga upp innebörder från äldre dis-
kussioner, när det driver in i kontroverser i samtiden.

En viktig skillnad är att den potentiella magnituden av den effekten 
har blivit större under 2000-talet genom den allt snabbare delningstiden i 
våra digitala motorer. Mellan 2015 och sommaren 2016 dokumenterades 
en ökning av användningen av begreppet post-truth med 2000 % (Cal-
cutt, 2016). I en kultur som speglar sig själv i exponentialkurvor är det 
förledande lätt att förstå sådana ”data” som ett mekaniskt avtryck av en 
historisk era. Men nätet är varken en registrator eller ett väsen med vilja 
och intelligens. Tvärtom, delningstidens acceleration har i motsvarande 
grad medfört att operatörernas (redaktörer och skribenter, presidenter 
och influencers) jakt på klickbarhet blivit alltmer intensiv. Det förändrar 
ramarna för ordens sätt att färdas och gör historiska jämförelser kompli-
cerade. Med en vinkning till Marshall McLuhan (1964) kan vi konstatera 
att begreppens karriärer i en viss tid inte kan skiljas från egenskaperna 
hos de infrastrukturer och historiska medier som transporterar dem.

En central aspekt av diskussionen om en post-faktisk samtid handlar 
därför om hur den politiska kommunikationen förändras i digitala miljöer. 
Ökade resurser och stor politisk energi inriktas på makten över beskriv-
ningarna och de politiska aktörernas mediala persona. Den utvecklingen 
har en längre historia men förstärks av den politiska kulturens anpass-
ning till nätets plattformar och villkor för synlighet och performans. I 
den meningen finns det skäl att tala om ett ökat inflytande för affektiva 
strukturer i politiken likväl som i kulturen i stort. Växlingarna mellan 
olika tonlägen, format och sociala koder tenderar att bli mer frekventa 
och brantare i takt med att den politiska offentligheten splittras upp i på 
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samma gång mer partikulära och kraftfulla pseudo-offentligheter. Det 
skapar förutsättningar för djupa tolkningsklyftor och divergerande verk-
lighetsbeskrivningar. Den aspekten drivs också av hur nätets arkitektur, 
gränssnitt och mallar avhierarkiserar sorteringen av innehåll och fakta.

Samtidigt utvecklas en större vana och förmåga hos användare och 
publiker att gå mellan olika plattformar. För en tonåring som råkar se 
en partiledardebatt i en svensk public service kanal, och samtidigt följer 
någon av Youtubes högerradikala stjärnor, till exempel Ben Shapiro, är 
skillnaderna mellan såväl format som politisk kultur uppenbara och slut-
satsen självklar: ”Det här är inte som i USA!” Den insikten går lätt förlo-
rad i det korta perspektivet och under intryck av samtidens mest bisarra 
exempel på auktoritär faktaflykt, men medieumgänget skapar också sina 
särskilda färdigheter och former av expertis (Ekström, 2004, 2010).

II.

Men vad betyder allt detta för kunskapens roll i samhället? Går det verkli-
gen att säga, som begreppet ”post-truth” implicerar, att sanningen betyder 
mindre i vår tid? Och hur kan vi i så fall urskilja väsentliga nivåer av för-
ändring och rimliga jämförelser över tid? Det är lätt att stapla historiska 
invändningar mot idén om en post-faktisk samtid. Den mest uppenbara är 
att utbildningsnivåerna i samhället aldrig har varit högre. Runtom i värl-
den, inte bara i norra Europa, fortsätter länder med olika förutsättningar 
att bygga ut utbildningssystemen och satsa stora resurser på vetenskaplig 
forskning.

Det biopolitiska mått som skulle kunna uttryckas i formeln ”mängden 
kunskap på befolkningsnivå” har i Europa och de nordiska länderna ökat 
i en skala som nästan ingen annan aspekt av det moderna välfärdssamhäl-
let, framför allt genom expansionen av den högre utbildningen från 1950- 
och 1960-talen och framåt. Med ett större tidsdjup än de senaste fem åren, 
låt säga fem decennier, tyder ingenting på att den utvecklingen är på väg 
att mattas av, tvärtom. Fler och fler går längre och längre utbildningar, lär 
sig mer och mer, producerar mer och mer kunskap, kommunicerar mer 
och mer vetenskapliga fakta, söker alltmer avancerad kunskap som väg-
ledning i allmer komplexa samhällsfrågor.

Under samma period har också inflytandet av vetenskaplig expertis i 
politiken ökat. I ett kortare perspektiv signaleras det av andra begrepp 
som parallellt med ”post-truth” gjort en lika snabb karriär inom politik 
och samhällsdebatt. Ett exempel är begreppet ”evidens”, som närmast bli-
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vit ett slagord i de politiska aktörernas beskrivningar och positioneringar 
i frågor som rör samtidens kriser och utmaningar.

En annan invändning mot en alltför drastisk presentism är förstås att 
kampen om fakta, eller det som har beskrivits som ett ökat inflytande för 
”alternativa fakta”, också i den mest triviala meningen av politisk lögn och 
fabrikation, har en mer vidsträckt historia. Kan vi hävda att inslaget av 
propaganda och desinformation i politiken är större idag än under tidigare 
perioder? Det är en svindlande tankelek att försöka föreställa sig hur kalla 
kriget skulle ha gestaltat sig med tillgång till internet.

Det är inte heller enbart kampen om tolkning och användning av olika 
former av fakta i politiskt kontroversiella frågor som löper som en röd tråd 
genom den moderna historien. Politiska kontroverser är också invecklade 
i själva produktionen av fakta. Många av oss minns till exempel debat-
terna om historierevisionism på 1990-talet och rättegångarna kring den 
brittiske militärhistorikern David Irving, som utan framgång försvarade 
rätten att förfalska historien med principen om yttrandefrihet. Idag är det 
argumentet aktuellt i de rättsliga och moraliska processer som följt på 
stormningen av den amerikanska kongressen, men utgången ter sig i det 
fallet inte lika självklar.

Strategier som inbegriper vetenskaplig desinformation och falsk fakta-
balans kan dokumenteras inom flera kontroversiella områden under 1900-
talet, och har under 2000-talet ett stort inflytande bland annat i frågor som 
rör den globala uppvärmningen. I en viktig bok av vetenskapshistorikerna 
Naomi Oreskes och Erik M. Conway från 2010, Merchants of Doubt: 
How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco 
Smoke to Global Warming (Bloomsbury), visas i ett antal fallstudier hur 
organisationer, företag, politiska lobbygrupper och individer med enorma 
kapital tillsammans finansierat och aktivt underhållit ett forskningsbase-
rat tvivel om skadeverkningarna av till exempel tobak, oljeproduktion och 
klimatförändringar. Inom tobaksindustrin satsades under flera decennier 
efter att vetenskaplig konsensus etablerats om de medicinska riskerna 
med tobaksrökning stora resurser på en liten grupp forskare som genom 
ifrågasättande, kritiska sammanställningar och perifera data på olika sätt 
underminerade kommunikationen av denna konsensus.

Oreskes och Conways fallstudier är hämtade från USA och blottlägger 
ett historiskt mönster av vetenskaplig propaganda som har förgreningar 
till idéer om psykologisk och militär krigföring och kommunikation som 
utvecklades i mitten av 1900-talet. Den viktigaste poängen med deras 
undersökning är att den beskriver den historiska omfattningen av en typ 
av informationskrig som opererar med vetenskapens egna instrument: 
fakta, ifrågasättande och systematiskt tvivel. Den logiken är också en vik-
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tig faktor i det som jag i min egen forskning om offentlig kunskapshan-
tering kallar för förmedlingspolitik (Ekström 2004, 2009), och som dels 
handlar om de historiska villkoren för hur olika medier väger tyngden 
hos olika typer av fakta, dels om hur medieringen förhåller sig till de löf-
ten och prognoser som olika instanser i samhället knyter till vetenskaplig 
kunskap.

Betydelsen av sådana politiska, ekonomiska och kommunikativa rela-
tioner i den vetenskapliga kunskapsproduktionen har successivt ökat 
genom hela den moderna samhällshistorien. Det betyder inte att männi-
skor i allmänhet eller politiken i synnerhet tar allt lättare på vetenskaplig 
kunskap. Det visar istället att den vetenskapliga kunskapen blir mer kon-
troversiell ju mer våra samhällen har av den. I takt med att vetandet ökar 
blir det också mer komplext och mångförgrenat. Det gäller också dess 
konsekvenser, användning och möjliga missbruk utanför vetenskapen.

Därför kommer den upplysta idén om att kunskap och politik kan sepa-
reras från varandra när vetandet blivit tillräckligt stort aldrig besannas. 
Idén om en vetenskap som är ren från sociala förhållanden kan bara upp-
rätthållas i mycket enkla, avskärmade och homogena samhällsfiktioner. 
Ungefär som i Francis Bacons Det nya Atlantis från 1620-talet. Där görs 
inte någon skillnad mellan kunskap och politik. Såväl makten över natu-
ren som samhällets styrning utgår från vetenskapen, som tyder naturens 
tecken och gör förutsägelser om ”sjukdomar, pester, svärmar av skadliga 
djur, knapphet, stormar, jordbävningar, stora översvämningar, kometer, 
årstemperaturer och diverse andra ting” så att samhället kan göra vad som 
behövs för att förebygga och bota dem.

III.

Dessa exempel på ett längre historiskt och mer sammansatt förhållande 
mellan kunskap och politik kan även fungera som en påminnelse om att 
valören hos de ord vi använder för att beskriva kunskap förändras. Idag 
talar vi alltmer, också inom humaniora och kultur- och samhällsforsk-
ningen, om data. Gillar man neologismer kan man rentav hävda att det 
pågår en datafiering av kunskapsbegreppet och förståelsen av hur kunskap 
blir till och färdas, såväl i forskningen som i samhället i stort (Fredrikzon, 
2021). Med den politiska hetta som omger ordens betydelser i diskussioner 
om alternativa fakta och post-sanning tar viktiga samtal ofta slut i oenig-
het och missförstånd om grundläggande definitioner.

Jag föreslår en enkel och på samma gång normativ distinktion mel-
lan data, fakta och kunskap. Data är något som produceras för särskilda 
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syften och sammanhang med särskilda instrument och lagringsmetoder. 
Data ligger inte och väntar på att samlas. De blir data genom att samlas 
och sättas i cirkulation. Fakta är utsagor om förhållanden som rör värl-
dens beskaffenhet. De är ofta av en mer materiell och kvantifierbar typ, 
till exempel: ”Det var fler som lyssnade på min föreläsning än på någon 
annan föreläsning i historien.” Partikulära fakta kan därför prövas som 
sanna eller falska. Men små fakta kan också underbygga stora lögner. 
Kunskap, som jag använder ordet, är istället det som uppstår när fakta 
sätts ihop med andra fakta genom tolkning och förståelse. Kunskap ger 
fakta en mening och betydelse som går utöver det enskilda och etablerar 
sammanhang. Skillnaden mellan fakta och kunskap är ungefär som skill-
naden mellan att räkna pulsslag och förstå blodomloppet.

I debatten om post-sanning är det inte begreppet kunskap utan fakta 
som står i centrum. Det har också format kritiken och det aktivistiska 
motståndet mot så kallad post-faktisk politik. Efter den anglosaxiska tur-
bulensen 2016 har en rörelse uppstått som förenar företrädare för veten-
skap och traditionella medier. Denna faktivism, om vi nu ska fortsätta med 
nyordsbildningen, manifesterades i vetenskapsmarscherna som organise-
rades runtom i världen i april 2017. De formades efter mönster av tidigare 
klimatmarscher och syftade till att försvara fakta mot åsikter och opinio-
ner, samt att öka inflytandet för vetenskapliga fakta i politiskt beslutsfat-
tande (se https://marchforscience.org).

Vetenskapsmarscherna ska ses i ljuset av två globala rörelser, som 
utvecklats separat men är djupt sammanflätade, och som visar hur frå-
gor om fakta och vetenskaplig expertis drivit in i centrum av samtidens 
former för politisk mobilisering. Den ena var det ökade fokus på bety-
delsen av forskning och vetenskaplig konsensus som grund för politiskt 
beslutsfattande som artikulerades genom de globala hållbarhetsmålen och 
Agenda 2030 som antogs av FN 2015. Den andra var det ökade inflytandet 
för auktoritära politiska rörelser, och den misstro mot etablerade former 
av kunskapshantering och expertis som kanaliseras i angrepp mot offent-
liga institutioner, myndigheter, medier och universitet.

Den internationella organisationen bakom vetenskapsmarscherna 
beskrev sig som en gräsrotsrörelse till försvar för vetenskapens inflytande 
på politiken. Utanför laboratorier och seminarierum ställdes emellertid 
faktivismen inför ett dilemma. Det består i att det upplysningsklingande 
budskapet om en kamp mellan universella fakta och ideologisk vidske-
pelse inte kan undgå att bära på historien om de klyftor i samhället som 
vågen av populistisk politik uppstått ur. Subjektivitet och kunskapsbrist, 
och en irrationell följsamhet mot plötsliga känslor och opinioner, har 
genom den moderna historien varit de svagas attribut i eliternas beskriv-
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ningar, oavsett om det har handlat om underordnade kön, klasser eller 
folkgrupper. Det gör upplysningens språk belastat med ett arv av social 
fördomsfullhet och översitteri som är en dålig utgångspunkt om syftet är 
att överbrygga polarisering.

Faktivismen som rörelse hamnar också lätt i konflikt med politikens 
väsen och mest grundläggande förutsättningar. För politik är inte, som 
Max Weber en gång förklarade i sin berömda föreläsning om vetenskap 
som yrke (1919), en kamp om fakta utan en kamp om värderingar. Sam-
mantaget gör detta att det aktivistiska försvaret för det vetenskapliga 
förnuftet har dåliga utsikter att övertyga det populistiska försvaret för 
det sunda förnuftet. Istället riskerar faktivismen att tas till intäkt för och 
underbygga den svindlande idén att vetenskapen är en ”community” bland 
andra.

Även inom den traditionella offentligheten, och i synnerhet nyhets- och 
den politiska journalistiken, utvecklades vid samma tid försvaret för fakta 
och källkritik till en rörelse för organisering och internationellt samarbete. 
Inför valet i Sverige 2018 startade till exempel några av landets ledande 
nyhetsmedier och public service-bolag en digital plattform (www.faktiskt.
se) för att tillsammans befordra en ”faktabaserad offentlig debatt”. Initia-
tivet följde ett mönster från flera andra länder och anslöt till principer som 
hade formulerats av det så kallade International Fact-Checking Network. 
Detta nätverk bildades 2015 för att organisera och skapa en gemensam 
plattform för vad som beskrevs som ”a booming crop of fact-checking 
initiatives” runtom i världen (https://www.poynter.org/ifcn/). Det svenska 
nätverket skulle i första hand kontrollera fakta i offentliga debatter och 
uttalanden av politiska aktörer. Resultatet av faktagranskningen tillkänna-
gavs på plattformen enligt en femgradig skala som mätte sanningshalten i 
enskilda utsagor, från ”fullständigt falskt” till ”fullständigt sant”.

Det visade sig ganska snart vilka svårigheter som är förknippade med 
att mäta och isolera enskilda fakta utan hänsyn till deras ursprung och 
meningsbärande sammanhang. Den mest grundläggande frågan handlar 
om i vilken utsträckning det överhuvudtaget är möjligt att avgränsa och 
väga fakta utan att värdera dem? De svenska mediebolagens faktivism 
stötte också snart på den typ av problem som forskning om nyhetsvärde-
ring och objektivitet i journalisters praktik länge har studerat i termer av 
falsk balans. Till exempel kritiserades SVT för att inför valet 2018 även 
faktagranska ett uttalande om obskyra detaljer i förintelsens historia som 
gjorts av en politiskt marginell och våldsam organisation på högerkanten 
(se till exempel Friborg & Laurin, 2018). Det betydde i praktiken att ett 
uttalande från en perifer ståndpunkt med extrema intentioner hanterades 
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på samma nivå som ett uttalande av en företrädare för ett större riksdags-
parti.

Frikopplas fakta från analys och varje ansats till kontextualiserande 
förståelse uppstår snabbt allvarliga legitimitetsproblem. Den alltför parti-
kulära idén om kunskap, tillsammans med det aktivistiska tilltalet, är i sin 
tur en spegling av den avhierarkisering och uppsplittring av offentligheten 
som på en infrastrukturell nivå befordras av nätets grupp- och plattforms-
arkitektur. De korta, snabba och ständigt uppdaterade formaten på nätet 
driver fram en offentlig och politisk kultur som bygger på att enskilda och 
uppbrutna fakta delas inom och förstärker specifika grupper. Den utveck-
lingen går på tvärs mot idealet om en öppen, prövande, tolkande och kri-
tisk offentlighet där ansvaret för det gemensamma samtalet alltid är större 
än betydelsen av det enskilda yttrandet. I en sådan ideal offentlighet är 
fakta de stapplande stegen på vägen till kunskap.

IV.

Så långt kan vi alltså konstatera att frågan om kunskapens politisering 
kräver både ett mer utsträckt tidsperspektiv och en större uppmärksamhet 
på ordens nyanser för att kunna kvalificera som en historisk fråga. Men 
vi bör även vidga ramarna för diagnosen av samtiden. Diskussionen om 
post-sanning och post-faktisk politik har också löpt in i och förstärkt flera 
angränsande diskussioner, som har olika ursprung och följer olika tids-
linjer, men som fått en förnyad aktualitet genom att kopplas ihop med en 
allmän idé om kunskapens tilltagande politisering.

Det har till exempel handlat om så olika frågor som människosläktets 
förment naturliga faktaresistens, inflytandet av kunskapsrelativism vid 
högskolor och universitet, och förhållandet mellan forskning och akti-
vism. I dagarna (februari 2021) har till exempel den klimat- och miljö-
politiskt så kontroversiella skogsforskningen uppmärksammats som ett 
fält där vissa forskare har ett starkt engagemang i miljöorganisationer, 
medan andra arbetar i konsultuppdrag för stora skogsbolag (artikelserie 
i Dagens Nyheter; se till exempel Röstlund, 2021; Röstlund & Westholm 
2021). Detta exempel reser frågor av stor vikt, också om mer generella 
aspekter av förhållandet mellan individuell och institutionell integritet, 
och hur ansvaret för gränsdragningen mellan kunskap och politik delas 
mellan enskilda forskare och deras uppdragsgivare vid universiteten och 
andra kunskapsdrivande institutioner. I svaren på frågor om hur skogs-
forskarna förhåller sig till näringens intressen, sitt politiska engagemang 
och ibland dubbla roller visavi finansiärer visar både uttalanden från 
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enskilda forskare och företrädare för universiteten, i det här fallet SLU:s 
ledning, att sådana relationer i påfallande stor utsträckning förstås i ter-
mer av ”personlig integritet” snarare än en för forskningen och universite-
ten gemensam institutionell hållning (Röstlund & Nantell, 2021).

För oss som arbetar med utbildning och forskning vid universitet och 
högskolor är dessa avvägningar och balanser en del av vardagen. De bör 
också vara, men är inte alltid, ett levande och reflekterande inslag i under-
visningen. Men även i mötet med studenter märks en tilltagande ängslig-
het och osäkerhet om gränsdragningarna mellan vetenskap och politik. 
Året innan pandemin fördes till exempel en hätsk debatt om sverigedemo-
kraten Richard Jomshofs deltagande i en föreläsningsserie vid Göteborgs 
universitet där företrädare för samtliga riksdagspartier föreläste om sitt 
arbete med politisk kommunikation för studenter i journalistik, medier 
och kommunikation. En tid senare uppstod en diskussion i Uppsala om 
hur akademiska lärare bör förhålla sig till kontroversiella ord och förle-
gade uttryck i undervisningen. Jag ska inte gå närmare in på de argument 
och ståndpunkter om förhållandet mellan kunskap och politik, eller forsk-
ning och aktivism, som vädrades i dessa diskussioner. Men jag vill peka 
på tre aspekter som var gemensamma för hur debatterna utvecklades, och 
som jag tror är viktiga att vi lägger märke till som betydelsefulla inslag i 
en pågående förskjutning av förhållandet mellan kunskap och politik.

Det första handlar om hur snabbt tonläget i dessa två debatter skru-
vades upp till principiella motsättningar. I båda fallen riktades aggres-
siva angrepp och allvarliga hot mot deltagare i debatterna i sammanhang 
och digitala plattformar utanför universiteten. Även många forskare följde 
med i växlingarna mellan dessa offentliga temperaturer, till synes utan att 
reflektera över sitt eget ansvar för att upprätthålla gränser mellan akade-
miska forum och drastiska twitterformat. Det är ett exempel på ett idag 
alltmer sömlöst förhållande mellan offentligheter som präglas av olika 
format, temporaliteter och konversationskoder. I vilken utsträckning, och 
i vilka roller, forskare följer med i strömmarna mellan olika forum borde 
vara en mer omstridd fråga, för det sker inte utan konsekvenser för forsk-
ningens legitimitet och institutionella autonomi.

Den andra aspekten, som har ett samband med förflyttningarna mellan 
olika roller och format, var att de två debatterna i en bredare offentlighet 
togs till intäkt för, inte kunskapens allmänna politisering i samhället, utan 
dess särskilda politisering vid universiteten. Idag går den kritiken hand 
i hand med en mer generell anti-institutionell ståndpunkt, som uttrycker 
misstro mot och ifrågasätter värdet av offentliga institutioners oberoende. 
Det är en kritik som inte bara riktas mot universiteten, utan även mot 
public service och andra myndigheter.
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En tredje aspekt var att de två debatterna ställde universitetens före-
trädare inför den klassiska frågan om universitetens autonomi och förhål-
lande till de politiska institutionerna. Svaren som gavs av rektorer och 
andra ledningspersoner handlade inte om universitetens förebildliga roll 
och institutionella ansvar i offentligheten. De artikulerades istället i ter-
mer av gemensamma ”värdegrunder” och villkoren för god arbetsmiljö. 
Det är i linje med hänvisningen till ”den personliga integriteten” i debatten 
om skogsforskningen. Det visar hur förståelsen av frågan om kunskapens 
politisering också förändras inifrån universiteten. Jämför vi med Weber, 
som menade att förhållandet mellan vetenskap och politik bör regleras av 
en gemensam institutionell hållning som utgår från premisserna för det 
vetenskapliga arbetet, är skillnaden stor.

Jag vill med dessa exempel peka på att frågan om förhållandet mellan 
kunskap och politik också handlar om förändrade förutsättningar för kol-
lektiv och ömsesidig kunskaps- och åsiktsbildning i samhället i stort. Ja, 
även den diskussion om demokratins kris som blossade upp bland sam-
hällsforskare i anglosfären efter 2016 (se till exempel Levitsky & Ziblatt, 
2018), identifierar frågan om ett ökat glapp mellan behovet av gemensam 
kunskap i komplexa samhällsfrågor, och splittringen av grundläggande 
värderingar och normsystem, som ett växande dilemma för demokratisk 
styrning och legitimitet. Problemet som identifieras är inte ett underskott 
på fakta, utan en brist på strukturer för gemensam kunskapsbildning – 
eller vad vi kan kalla för ett offentlighetsunderskott. Om argumentet skru-
vas i en materiell riktning betyder det att polariseringens olika dimensio-
ner – socialt, ekonomiskt, politiskt, geografiskt, kulturellt – sammanfallit 
i en kritisk punkt där också verklighetsbeskrivningen driver isär, och att 
våra mest kraftfulla infrastrukturer för kommunikation underbygger den 
utvecklingen.

V.

Det är tydligt att de många överlappande diskussionerna om post-sanning, 
alternativa fakta, forskning och aktivism, och universitetens förmenta 
politisering, placerar kunskapspolitiken i samtidens mitt. Men de sätter 
också fokus på olika mekanismer, relationer, agenser och konfliktytor. 
Frågan om kunskapens politisering är fortfarande ett svävande mål. Det 
finns därför ett behov av viss renodling och analytisk sortering, dels för 
att kvalificera frågan om vad som står på spel, dels för att synliggöra vilka 
aspekter av samtidens diskussioner som faller in i mer djupgående kun-
skapshistoriska teman. Mot den bakgrunden vill jag föreslå att vi vinner 
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analytisk klarhet genom att urskilja tre centrala dimensioner av förhållan-
det mellan kunskap och politik.

1) Den första dimensionen är vad vi kan kalla epistemiska aspekter. 
Den handlar närmast om gränsdragningen mellan fakta och värderingar, 
kunskap och åsikter, vetande och tyckande, sanning och lögn. Den stäl-
ler till exempel frågan om vad skillnaden är mellan att ha kunskap om 
ett visst fenomen, till exempel hyggesbruk, och att vara för eller emot 
samma fenomen. Inom vetenskapsteorin och vetenskapshistorien betrak-
tas den typen av gränsdragningar som komplexa, omstridda, historiskt 
kontingenta och på samma gång nödvändiga. Men det som ibland uttrycks 
i vår tids debatter om kunskap och politik är snarare en uppfattning om 
att den typen av distinktioner betyder allt mindre, vilket är något annat än 
att hävda att de är provisoriska. Det är alltså ett argument om att de epis-
temiska normerna förändras snabbare och mer radikalt idag än tidigare, 
och att de gränser och hierarkier som epistemiska normer grundlägger 
tenderar att suddas ut eller blir mer partikulära.

2) Den andra dimensionen rör institutionella aspekter. Den berör 
främst universitetens och andra kunskapsinstitutioners autonomi i förhål-
lande till politiska institutioner och andra organisationer i samhället. Den 
aktualiserar också gränsdragningen mellan olika positioner och ansvars-
former – till exempel förhållandet mellan forskning och politisk aktivism, 
eller mellan forskning och näringsliv – och vad det innebär att växla 
mellan dem. Pandemin har under det senaste året ställt de institutionella 
aspekterna av förhållandet mellan kunskap och politik i global realtids-
belysning. I samhällen som bygger på ett system av relativ institutionell 
autonomi har politik, expertmyndigheter, medier och universitet olika och 
av varandra oberoende roller i den offentliga kunskapshanteringen. I auk-
toritära system är istället samhällets institutioner underordnade den poli-
tiska makten, och kunskapens förhållande till politiken instrumentellt. 
Medan ett system av institutionell autonomi reser krav på expertisens 
begränsning, reser ett auktoritärt system krav på expertisens lojalitet. I 
samtidens diskussioner om kunskapens politisering ifrågasätts institutio-
nernas oberoende. Frågan är inte så mycket om oberoendet är eftersträ-
vansvärt utan om det alls är önskvärt eller möjligt. Universitet, medier 
och myndigheter kritiseras därför inom ramarna för en bredare rörelse av 
anti-offentlig aktivism, som misstror argument om och för institutionell 
autonomi, och ser de offentliga institutionerna som bärare av en viss form 
av makt eller politik. I förhållande till idén om kunskapens ökade politise-
ring kan det översättas till ett argument om att rågången mellan politikens 
och kunskapens institutioner har blivit svårare att hålla öppen eller helt 
hotar att växa igen.
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3) Den tredje dimensionen handlar om den vetenskapliga kunskapens 
roll i den politiska styrningen. Vilken roll och status har forskning och 
vetenskaplig expertis i politiskt beslutsfattande? Vilken betydelse bör 
den ha? Idag bryts den frågan genom två motstridiga tendenser. Å ena 
sidan har ”follow the science” blivit ett globalt slagord i formeringen av 
politiska rörelser kring alltmer komplexa samhällsfrågor, i synnerhet kli-
matkrisen. Å andra sidan pågår en intensiv kamp om användningen av 
och innebörden av begrepp som ”evidens” och ”fakta” inom politiken. På 
samma gång som det politiska samtalet vimlar av hänvisningar till veten-
skapliga rapporter och expertpaneler förmedlar det en idé om att fakta är 
utbytbara mot andra fakta. Det kan beskrivas som att själva kunskapshan-
teringen inom politiken har politiserats. Kunskapsmängden och tillväxten 
av data som kommuniceras i nätburna former förändrar villkoren för den 
utvecklingen. Att samhället producerar mer kunskap betyder inte att fler 
delar samma kunskap. Tvärtom, förutsättningarna för kraftfulla lokala 
epistemiska gemenskaper är idag mer gynnsamma än tidigare. Pandemin 
synliggör den globala spännvidden i frågan om hur förhållandet mellan 
vetenskaplig rådgivning och politisk styrning bör organiseras. I några 
av världens största länder, till exempel Brasilien och USA, demonstrerar 
politiska ledare aktivt sitt avstånd till idén om en oberoende expertis. I 
Norden och i synnerhet Sverige har istället de politiska makthavarna kri-
tiserats för att vara alltför följsamma mot expertmyndigheter och veten-
skaplig rådgivning, både av forskare och företrädare för andra partier.

VI.

Runtom i världen löper dessa tre grundläggande dimensioner av kunska-
pens politik – den epistemiska, den institutonella och den styrnings- eller 
maktfördelningspolitiska – ihop i diskussioner om universitetens och 
kunskapens roll och betydelse i samhället. Om vi mäter den internatio-
nella temperaturen i den diskussionen, i möten och utbyten med universi-
tet och kollegor i andra länder, ska vi också märka en ökad vaksamhet och 
nervositet i frågor om universitetens autonomi. Hur ska den utbredda erfa-
renheten av ett ökat politiskt tryck mot universiteten förstås och hanteras?

I några avseenden har utvecklingen gått snabbt. När jag 2014 var ord-
förande för Magna Charta-konferensen om akademisk frihet, ”Univer-
sity Integrity – Society’s Benefit”, som anordnades i Uppsala, valde vi 
att sätta fokus på frågor om forskningsetik, faktabaserad politik i globala 
utmaningar, forskning och aktivism under krig och öppna konflikter, samt 
organisationer som arbetar med internationella stödprogram för forskare 
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som utsätts för hot i sina hemländer. Med deltagare och panelister från 
stora delar av världen fanns det goda förutsättningar för ett globalt utbyte. 
Ändå upplevde jag att det var svårt för diskussionerna att bryta sig loss ur 
det perspektiv som kan sammanfattas i frasen ”the West helps the rest”.

Idag, och efter 2016, har den politiska geografin i dessa diskussioner 
förskjutits i grunden. Under Magna Charta-konferensen 2014 framstod 
Turkiet som det land i Europas kant där hoten mot akademiska friheter 
var störst och på väg att radikaliseras. Sedan dess har uppmärksamheten 
riktats mot andra delar av Europa, framför allt Ungern och Polen. Viktigt 
att notera är att undergrävandet av universitetens frihet ingår i ett samlat 
angrepp på den för demokratins långa historia centrala idén om offent-
lighetens egen dynamik och autonomi. Därför vänds det även mot andra 
former av institutionellt oberoende, i synnerhet medier, myndigheter och 
rättsväsende. Dessa processer har sin särskilda historia i varje enskilt 
land, men ingår också i en bredare politisk rörelse. Den utvecklingen 
inleddes inte 2016, men fick en västlig återklang och förstärktes genom 
post-brexit och trumpismen. Attacken mot den amerikanska kongressen 
i januari 2021 visade med chockerande tydlighet hur de mest aggressiva 
och våldsamma formerna av anti-offentlig aktivism snabbt kan få fäste i 
och utövas inifrån västliga demokratiers högsta ämbeten.

I ett europeiskt perspektiv, efter andra världskriget, vittnar dessa för-
lopp om en omfattande förskjutning av den imaginära politiska geogra-
fin som vi fortfarande inte riktigt satt ord på, än mindre utvecklat histo-
riska förklaringar till. Denna riktningsförändring handlar för det första 
om repressionens ideologiska motiveringar, som i efterkrigstidens delade 
Europa förankrades till vänster, men som efter 1989 förskjutits till höger. 
För det andra handlar den om hela den föreställningsvärld som under 
efterkrigstiden byggdes in i skillnaden mellan öst och väst, men som nu, 
tre decennier efter murens fall, imploderat genom de sociala och politiska 
klyftor som öppnat sig i både öst och väst. Inte heller i det avseendet ska 
därför perioden mellan 2016 och 2021 ses som början på något nytt. Den 
utgör snarare kulmen på en historisk era som tog sin symboliska början 
1989, och som inleddes med den våg av historielös liberal utopism som 
utmålade det imaginära väst som historiens ände (Ekström, 2019).

För universitetens internationella gemenskap har denna omkartering av 
det politiska landskapet skapat en ökad osäkerhet och förnyat behovet av 
artikulation av grundläggande aspekter av det institutionella ansvaret. När 
oberoendets gränser inte lika lättvindigt kan föreställas sammanfalla med 
gränsen mellan det totalitära öst och det demokratiska väst ökar trycket på 
universitetens företrädare att i andra konstellationer och mer aktivt hävda 
den akademiska forskningens och undervisningens autonomi.
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I samma ögonblick som denna osäkerhet om institutionernas autonomi 
uppstod i Europa och USA skapades ett globalt momentum för i första 
hand Kina att utsträcka sin politiska verkningskrets. Det sker till exempel 
genom ett mycket aktivt arbete för att skapa ekonomiska allianser med 
andra länders universitet. Vi är många som i olika uppdrag för svenska 
lärosäten har mött dessa mäklare och behövt ta ställning till erbjudan-
den om statliga vänskapsband. Dessa kampanjer går hand i hand med en 
till synes mer offensiv hållning i frågor om offentlighetens integritet och 
mediers oberoende i samhällen långt utanför Kinas gränser.

Vad betyder den utvecklingen för svenska lärosäten? Jag menar att 
högskolor och universitet i Sverige länge visade en stor naivitet i rela-
tion till Kina. Det bör gå en gräns, hävdar jag, vid organiserade samarbe-
ten med myndigheter eller universitet i länder som fängslar studenter och 
förhindrar akademiska lärare att undervisa och forska om det vi själva 
undervisar och forskar om. Det problemet gäller i synnerhet, men långt 
ifrån enbart, inom humaniora och samhällsvetenskap. Det betyder inte att 
utbyten med enskilda forskare eller studenter ska begränsas på principi-
ella grunder, tvärtom, men svenska lärosäten bör inte ingå officiella avtal 
med och skänka legitimitet åt universitet i länder som förhindrar lärare, 
forskare och studenter att utöva traditionella akademiska friheter.

Den globala utvecklingen är också ett viktigt skäl till att slå vakt om 
den modell av offentlig styrning och i huvudsak statlig finansiering av 
universitetssektorn som vi har i Sverige. Begreppet autonomi ska inte ges 
en ekonomisk tolkning. Det är universitetens historiskt framvuxna egen-
skaper som offentliga institutioner som hindrar en utveckling av det slag 
som till exempel sker i Storbritannien, där kommersialiseringen av den 
högre utbildningen har skapat ett växande ekonomiskt beroende av studie-
avgifter från Kina.

VII.

Låt oss öppna tidsdjupen igen. Jag tänker ofta på en intervju som jag för-
sta gången lyssnade till (och samtidigt läste i engelsk översättning) på 
stadsmuseet i Kraków, och som nu även kan ses på Youtube. Det är en 
videointervju med den polske antikforskaren Józef Wolski. Inspelningen 
gjordes några år innan han avled 2008, 98 år gammal. Wolski vittnar om 
vad som skedde på det anrika Jagellonska universitetet i början av novem-
ber 1939. Pauseringen i talet säger egentligen allt. Hans blick är närmare 
70 år senare fortfarande vass av vämjelse.
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Inför terminsstarten, berättar han, kallades lärarna till en föreläsning 
där den tyska ockupationsmakten skulle förklara sin syn på det polska 
utbildningsväsendet. När de kom dit fick de veta att universitetet ome-
delbart skulle stängas och att samtliga var gripna. Totalt 184 lärare och 
studenter sändes till lägren. Wolski kom först till Sachsenhausen, därefter 
till Dachau. Först två år senare återvände han till Kraków och började 
undervisa vid det underjordiska skugguniversitetet. Några av de äldre pro-
fessorerna hade avlidit i lägren, intill döden förbjudna att undervisa och 
forska alldeles oavsett om deras ämne varit kemi eller teknik, ekonomi 
eller lingvistik.

Kampanjen mot akademikerna i Kraków leddes av Gestapochefen 
Bruno Müller, som var disputerad jurist och en ivrig anhängare av idén att 
vetenskapen var nationell till sin natur och närmare bestämt tysk. Wolski 
hade å sin sida varit på väg till Frankrike när han greps. Han specialise-
rade sig på antik och särskilt iransk historia och hade precis skickat sin 
avhandling till forskare vid Yale, Cambridge och Sorbonne. För honom 
var vetenskapen kosmopolitisk, men stipendieresan blev aldrig av.

Efter krigsslutet drabbades de polska lärosätena av andra former av 
repression och Wolski flyttade mellan olika kommuniststyrda institutio-
ner. I slutet av 1950-talet var han tillbaka vid Jagellonska universitetet där 
han stannade fram till 1980-talet och kalla krigets slut. Han hade då under 
sin långa forskarbana varit verksam vid ett och samma universitet under 
inte mindre än fyra olika politiska system: den centraleuropeiska andra 
republiken före kriget, de nazistiska ockupationsåren, den långa kommu-
nisteran, och till sist det demokratiska system som började formas genom 
de polska valen efter 1989. Ja, kanske såg han precis innan sin död ett 
femte Polen ta form genom den konservativt-nationalistiska utvecklingen 
i början av 2000-talet.

Det anmärkningsvärda med den historien, och skälet till att jag återger 
den här, är att den påminner om hur oerhört robusta universiteten i Europa 
har visat sig vara. Knappast någon annan institutionsform har en lika lång 
och obruten historia. Jämför vi med de politiska institutionerna är dessa 
inte bara väsentligt mycket yngre, de framstår som sköra och mer provi-
soriska. I några av Europas äldsta universitetsstäder bedrivs fortfarande 
undervisning i samma byggnader och salar som under medeltiden. Det 
lärosäte som nazisterna tillfälligt stängde i Kraków var samma universitet 
som astronomonen Nikolaus Copernicus studerade vid i slutet av 1400-
talet. Det betyder inte att universiteten är desamma i dag som för 500 
år sedan. Kunskapsideal, akademiska normer och vetenskapens sociala 
inramning är historiskt föränderliga. Men den institutionella kontinui-
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teten har fungerat som en garanti för att ett betydande kunskapsarbete 
också har kunnat bedrivas i tider när samhället snabbt förändrats.

VIII.

Så, vad är då svaret på frågan? Har kunskapen blivit mer politisk? Precis 
ett år in i en global pandemi befinner vi oss mitt i ett gigantiskt expe-
riment i offentlig kunskapshantering. Forskningen har vänt ut och in på 
sig själv när samhället blivit ett öppet laboratorium. För den som intres-
serar sig för gränsdragningar mellan vetenskap och politik, mediers sätt 
att balansera och förmedla fakta och prognoser, eller frågor om hur politik 
och myndigheter handskas med osäkra och provisoriska kunskapslägen, 
är varje dag full av möjliga lärdomar. Kriser gör samhället synligt och en 
sak har pandemin med eftertryck visat: vetenskaplig kunskap spelar en 
avgörande roll för samhällets sätt att möta sina kriser. Den erfarenheten 
har fått begreppen alternativa fakta och post-sanning att kallna. Det var 
av allt att döma kampen mot pandemin, inte kampen för demokratin, som 
var den avgörande faktorn i det amerikanska presidentvalet.

Jag har i den här texten försökt mejsla ut några mer generella svar på 
titelns fråga. De kan sammanfattas i åtta korta satser:

För det första: Ja, kunskapen har blivit mer politisk, men i ett väsent-
ligt mycket längre perspektiv än de senaste fem årens debatter om post-
sanning. Det kommer den fortsätta att bli eftersom, för det andra, kun-
skapen blir mer kontroversiell ju mer vi har av den. För att hantera de 
gränsdragningsproblem mellan kunskap och politik som detta skapar är 
det, för det tredje, frågan om universitetens institutionella egenskaper och 
ansvar, inte försvaret av fakta, som är den centrala aspekten. Det ansvaret 
handlar, för det fjärde, om frågor om institutioners integritet och relativa 
autonomi till varandra, som universiteten delar med andra offentliga insti-
tutioner, medier och myndigheter. Jag har, för det femte, argumenterat för 
att idén om oberoende idag är ifrågasatt, vilket lägger en särskild tyngd 
på universitetens förebildliga roll som offentliga institutioner. Universite-
tens samhällsbyggande funktion är i det avseendet, för det sjätte, särskilt 
viktig eftersom de är mer robusta än de politiska institutionerna. Det sät-
ter, för det sjunde, fokus på betydelsen av att samhället håller sig med en 
övergripande vision om kunskapens roll och värde över större tidsdjup, 
det vill säga artikulerar en kunskapspolitik. Till sist, och för det åttonde, 
har jag hävdat att kunskapspolitiken idag också behöver vara en offentlig-
hetspolitik.
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SUMMARY

Has knowledge become more political?
This essay takes a broad historical and critical approach to the post-truth 
debate that developed in the Anglosphere between 2016 and 2021. It 
argues that the increasing ’politicization of knowledge’ is the inevitable 
outcome of a historical process, which is characterized by the growth of 
knowledge and the increasing complexity of society. It is suggested that 
the challenges that this development entails can be usefully divided into 
three key dimensions of the relation between knowledge and politics in 
modern societies: epistemic, institutional and governance dimensions. For 
contemporary universities, it is argued that the major concern in relation 
to issues of legitimacy lies, not in the defence of facts against populism 
and prejudice, but in the articulation and practice of their institutional 
autonomy.
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Minnesord

Vid Samfundets möte den 15 oktober 2020 framfördes minnesord över 
två ledamöter: Kurt Johannesson och Birgit Stolt. Minnesorden återges 
i kronologisk ordning efter dagen för deras frånfälle.

INLEDNING

With sorrow, we note the passing this year of two esteemed colleagues 
from our Society: Kurt Johannesson and Birgit Stolt.

Early in his career, Kurt Johannesson immersed himself in the poetry 
and epistemology of Sweden during the 1600s, and it was a natural step 
for him to widen this focus to embrace the all-but-forgotten discipline of 
rhetorics, the art of persuasion. Under his leadership, rhetorics has since 
reclaimed its position as a meaningful and popular discipline in Sweden. 
In so doing, he demonstrated the power of rhetorics in the past and as a 
highly relevant contemporary subject.

Birgit Stolt’s academic contributions have had in several different ways 
profound importance for understanding Martin Luther’s revolutionary 
achievements. She has proven him to be an even more educated, talented, 
and complex figure than previously acknowledged.

I have not had the honor to know either of the deceased personally. Yet, 
it is evident that their scholastic stature deserves more than I can present. 
Therefore, I have taken the liberty to invite two other members who knew 
them well – Lars Burman for Kurt Johannesson and Bo Andersson for 
Birgit Stolt – to give a more thorough account of their lives and work.

Hugh Beach

KURT JOHANNESSON

Kurt Johannesson, professor i retorik, avled den 20 februari 2020 i en 
ålder av 85 år. Han invaldes som ledamot i Kungliga Humanistiska Veten-
skaps-Samfundet i Uppsala 1992.
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Kurt Johannessons doktorsavhandling I polstjärnans tecken (1968) 
är fortfarande en ständig referenspunkt för dem som forskar kring den 
svenska barocken. Här vidgar och fördjupar han kunskapen om diktande 
och tänkande under det svenska 1600-talet. Samma breda grepp visade 
han i Saxo Grammaticus: komposition och världsbild i Gesta Danorum, 
utgiven tio år senare, samt i Gotisk renässans: Johannes och Olaus Mag-
nus som politiker och historiker, som publicerades 1982.

Kurt Johannesson fångade upp det nya internationella intresset för 
talandets konst och återinförde det antika ämnet retorik i Sverige. 1982 
fick han en personlig forskartjänst i retorik, finansierad av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Året efter kom boken Svensk 
retorik från Stockholms blodbad till Almedalen, 1984 Den klassiska reto-
riken och 1990 Retorik eller konsten att övertyga. Dessa följdes av en rad 
andra skrifter om talekonst, även dessa flitigt använda som kurslitteratur. 
Tidigt på 1980-talet började han ge kurser i retorik vid Litteraturveten-
skapliga institutionen i Uppsala, först på påbyggnads- och doktorandnivå. 
Snart visade sig ämnet locka mängder av studenter, och numera är det ett 
stort undervisnings- och forskningsämne, representerat vid en rad läro-
säten. Forskartjänsten omvandlades 1988 till en rådsprofessur, som Kurt 
Johannesson innehade till sin pensionering 2000. Han var Sveriges första 
professor i retorik i modern tid.

Kurt Johannesson gav många en ny förståelse för hur övertygandets 
språk fungerar. Han presenterade den antika talekonsten inte bara som en 
estetisk och instrumentell konst utan också som en filosofisk. Såväl vid 
universiteten som ute i skolorna lärdes snart ut att man redan under anti-
ken visste hur den skickliga retorikern övertygar med förnuftsargument, 
känslor och sin egen personlighet. På så sätt har retoriken nu blivit ett sätt 
att förstå historisk talekonst. Den har emellertid också blivit ett sätt att 
analysera dagens politik och för den delen även reklam. Kurt Johannes-
son underströk hur studier av övertygandets konst ger redskap att kritiskt 
förhålla sig till språklig manipulation. Det hade varit intressant att få höra 
honom kommentera Internets utveckling eller det politiska samtalet i USA 
idag.

Före sin bortgång ägnade han flera år åt en magnifik översättning av 
Johannes Magnus Goternas och svearnas historia, den katolske ärkebis-
kopens skildring från 1544 av Sveriges alla kungar från tiden efter synda-
floden och framåt. Kommentarer utarbetades av Kurt tillsammans med 
professor Hans Helander, och verket utgavs av Kungl. Vitterhetsakade-
mien 2018. Redan genom sin fysiska gestaltning påminner översättningen 
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om tyngden och bredden i Kurt Johannessons gärning. De två banden 
omfattar mer än 1100 sidor och väger nästan fyra och ett halvt kilo.

Lars Burman

BIRGIT STOLT

Birgit Stolt, som föddes den 10 juni 1927 i Lübeck, avled den 12 april 
2020 i Uppsala i en ålder av 92 år. Hon invaldes som ledamot i Kungliga 
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet 1987.

Birgit Stolt växte upp i en svensk-tysk familj i Berlin, där hennes far var 
verksam som journalist och författare. I slutet av kriget flyttade hon med 
föräldrar och syskon till Sverige. Birgit utbildade sig först till folkskol-
lärare, därefter studerade hon tyska och engelska vid Uppsala universitet. 
Sina forskarstudier förlade hon till Stockholm, där den unge, dynamiske 
professorn Gustav Korlén höll på att bygga upp en intellektuell miljö präg-
lad av intresse för språk, litteratur, kultur och politik.

Birgits specialområde blev redan från början det tyska 1500-talet; hen-
nes forskningsuppgifter fanns alltid i skärningspunkten mellan språk, lit-
teratur och teologi. Som ämne för doktorsavhandlingen, som hon lade fram 
1964, valde hon att undersöka Martin Luthers så kallade bordssamtal. Hon 
kunde där visa hur reformatorn på ett alldeles speciellt sätt blandade tyska 
och latin. Avhandlingen fick genast stor uppmärksamhet – tesen om Luth-
ers tvåspråkighet ansågs till en början mycket djärv. Men det blev Birgits 
argumentation som övertygade i längden.

Nästa forskningsuppgift gällde Luther och retoriken. Luther ansågs 
vara ett geni, som inte alls brytt sig om några regler från den klassiska 
läran om talekonsten. Även här blev Birgits forskning banbrytande. Hon 
visade tydligt hur starkt retoriskt präglade Luthers texter faktiskt är, sär-
skilt sådana som vänder sig till en enkel publik.

Sedan början av 1980-talet fick Birgits Luther-studier en ny inriktning. 
Utgångspunkten var fortfarande retoriken, men intresset kom nu att gälla 
språkets emotionella dimensioner. Birgits forskning utvecklades till ett 
kraftigt ifrågasättande av en intellektualiserad bild av Luther och en bild 
av reformatorn som glädjedödare, präglad av svårmod och tungsinne. I 
en rad uppsatser, senare samlade i en bok utgiven 2012, med ett Luther-
citat som titel – Laßt uns fröhlich springen! – ”Låt oss hoppa av glädje!”, 
utvecklade hon de här tankegångarna. Utgångspunkt för resonemangen 
är ofta det bibliska begreppet hjärta, som avser människans existentiella 
medelpunkt, ett centrum för intellekt och känslor. Tankegångarna presen-
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terade hon även i en bok på svenska: Martin Luther, människohjärtat och 
Bibeln. Den kom först ut 1994, i en andra upplaga 2016.

Birgit Stolts vetenskapliga arbeten var då de publicerades ofta starkt 
omstridda, men tiden gav henne rätt. Under åren fick hon en rad vik-
tiga bevis på uppskattning. 1987 invaldes hon i Vetenskaps-Samfundet, 
samma år i Vitterhetsakademien. Men den för henne säkert finaste utmär-
kelsen fick hon 1996, då hon och maken Bengt samtidigt promoverades till 
teologie hedersdoktorer vid Uppsala universitet.

Jag kommer ihåg att Birgit i ett samtal med mig för ungefär 10 år sedan 
såg tillbaka på sitt liv som forskare och konstaterade – med viss tillfreds-
ställelse – att man numera kan läsa i handböcker om Luther att han var 
tvåspråkig, att hans skrifter på ett avgörande sätt är präglade av klassisk 
retorik och att känslor spelar en mycket viktig roll för hans antropologi 
och i hans texter. Det kan nu vara lätt att glömma bort att den synen på 
Luther länge var högst omstridd. Men det som nu framstår som självklart 
hade inte varit det utan Birgit Stolts forskarmöda, uthållighet och reto-
riska skicklighet.

Bo Andersson

Vi hedrar våra avlidna ledamöters minne med en stund av tystnad och 
eftertanke.
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Översikt över Samfundets verksamhet 
under tiden 1 juli 2020–30 juni 2021

Samfundet har genom dödsfall förlorat sina svenska ledamöter professor 
emer. Olov Fryckstedt, född 1920, invald i filologiska avdelningen 1969, 
död 28 januari 2021 och professor emer. Bertil Albrektson, född 1929, 
invald i filologiska avdelningen 1980, död 16 april 2021.

Till svenska ledamöter har valts:
inom filologiska avdelningen professorerna Natalia Ganuza och Lasse 
Mårtensson samt inom filosofisk-historiska avdelningen professorerna 
Andreas Dorn, Mattias Lundberg och Mats Utas, alla Uppsala.

Ordförande resp. vice ordförande: Herr Nyström resp. Herr Karlsson.
Sekreterare: Herr Melander.
Skattmästare: Herr Andersson.
Publikationsansvarig: Fru Kytö.
Övriga styrelseledamöter: Herr Kronning, Herr Widmalm och Herr Raag 

(suppl.) och Fru Ella Johansson (suppl.).
Klubbmästare: Fru Börestam.
Revisorer: Herr Eskhult med Fru Stoeva-Holm och Herr Eklund som 

suppleanter samt aukt. revisorn Jonas Mårtensson med auktoriserad 
revisor Fredrik Haarberg som suppleant.

Kommitté för utdelande av Enequistska medlen: ordföranden, vice ordfö-
randen och skattmästaren (sammankallande) samt Fru Packalén Park-
man, Herr Hagberg, Herr Melander (suppl.) och Fru Ekroth (suppl.).

Kommitté för beredande av stipendieärenden: ordföranden, vice ordfö-
randen, sekreteraren (sammankallande) och skattmästaren samt Herr 
Raag, Herr Alvarsson, Fru Jahani (suppl.) och Fru Britt-Inger Johans-
son (suppl.).

Vid sammankomsterna har följande föredrag hållits: 24 november 2020 
Fru Svahn: Talar dagens västgötska ungdomar dialekt? 11 februari 2021 
Herr Ekström: Har kunskapen blivit mer politisk? 16 mars 2021 Herr Leg-
nér: Värden att värna. Kulturminnesvården som statsintresse i Norden vid 
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tiden för andra världskriget. 22 april 2021 Fru Bohnacker: Språkutveck-
ling, flerspråkighet och språkstörning hos barn.

Samfundets styrelse sammanträdde 5 oktober 2020 och 20 april 2021.

Samfundets Årsbok 2019–2020 har utgivits med bidrag av Fru Ekroth, 
Herrar Sundell, Fridell, Svensson, Melander, Wessler, Blanck, Károly och 
Ågren, Westinpristagarna Anna Baral och Jaroslava Obrtelová; dessutom 
minnesord över bortgångna ledamöter, översikt över Samfundets verk-
samhet under året samt ledamotsförteckning.

Till innehavare av Westinska priset utsåg den filologiska avdelningen fil.
dr Constanze Ackermann-Boström och den filologisk-historiska avdel-
ningen fil.dr Viktor Englund.

Samfundet har utdelat sammanlagt 45 000 kronor som resebidrag för 
doktorander enligt följande: 15 oktober 2020 till Pernille Berg Johnsson 
och Aimee Miles (totalt 30 000 kronor); 16 mars 2021 till Pernille Berg 
Johnsson 15 000 kr.

Publiceringsbidrag om tillsammans 135 670 kronor utdelades till dokto-
rander enligt följande: 15 oktober 2019 till Alexander Sjöstrand, Therese 
Ekholm och Nika Rasmussen (totalt 60 000 kronor); 16 mars 2021 till 
Myrto Veikou, Mirko Pasquini, Kristian Sandbekk, Ann-Britt Bernhards-
dotter (postumt), Andreas Hennius och Francisca Hoyer (totalt 75 670 kro-
nor).

Resemedel till studerande på avancerad nivå om sammanlagt 17 911 kro-
nor har beviljats löpande under året till Jane Jordahl, Marta Beimin, Clary 
Jönsson, Elisa Serrano Ausejo, Viktor Linusson och Panagiotis Patronos.

Ur Enequistska medlen har inalles 144 800 kronor utdelats efter ansök-
ningar från Herrar Eliasson, Hagberg, Fruar Jahani, Maier, Martinsson-
Wallin, Herr Packalén, Fru Sten och Herr Sundell.

Utdrag ur samfundets årsredovisning för 2020/21:
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RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 1 JULI 2020–30 JUNI 2021

2020/21 2019/20
Verksamhetens intäkter
Ränteinkomster 80 476 208 701
Utdelningar 1 365 954 733 726
Summa verksamhetens intäkter 1 446 430 942 427

Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader -486 365 -568 195
Summa verksamhetens kostnader -486 365 -568 195

Verksamhetsresultat
Realisationsresultat på  
värdepapper, netto 311 704 102 698
Årets resultat 1 271 769 476 924

BALANSRÄKNING 2020/21 2019/20
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggnings tillgångar
Aktier 13 339 114 12 496 259
Räntebärande värdepapper 6 142 606 7 107 954
J Westins stiftelse 2 040 444 2 013 395
Summa anläggningstillgångar 21 522 164 21 617 608

Omsättningstillgångar
Jetonger 3 300 3 300
Övriga fordringar 40 141 226
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

5 985 35 868

Kassa och bank 7 888 537 6 650 065
Summa omsättningstillgångar 7 897 862 6 830 459

SUMMA TILLGÅNGAR 29 420 026 28 448 067
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundkapital 17 177 880 17 117 880
Fritt eget kapital 10 497 296 10 004 707
Summa eget kapitel 27 675 176 27 182 587

Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda bidrag 859 850 890 480
Övriga skulder 850 000 340 000
Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

35 000 35 000

Summa kortfristiga skulder 1 744 850 1 265 480

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

29 420 026 28 448 067

Ställda säkerheter och ansvarsförbin-
delser

Inga Inga

Samfundets placeringar hade vid räkenskapsårets slut (förutom Westin-
stiftelsen) ett värde av 45 944 691 kronor, inklusive kontosaldo.

Uppsala i november 2021

BJÖRN MELANDER   BO ANDERSSON
Samfundets sekreterare   Samfundets skattmästare
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Kungl. Humanistiska Vetenskaps-
Samfundet i Uppsala
30 juni 2021

Beskyddare
HANS MAJ:T KONUNGEN

Svenska ledamöter
Fh = ledamot av den filosofisk-historiska avdelningen
Flg = ledamot av den filologiska avdelningen

Stenström, Thure Oscar, Professor, f. 1927 Fh 1973
Sorelius, Gunnar, Professor, f. 1932 Flg 1975
Strömholm, Stig Fredrik, Professor, f. 1931 Flg 1976
Bergström, Lars, Professor, f. 1935 Fh 1977
Elmevik, Bengt Lennart, Professor, f. 1936 Flg 1981
Eriksson, Erik Gunnar, Professor, f. 1931 Fh 1981
Torstendahl, Rolf, Professor, f. 1936 Fh 1982
Larsson, Lars-Gunnar, Professor, f. 1947 Flg 1983
Österberg, Eva, Professor, f. 1942 Fh 1986
Jacobson, Sven Gustav Henry, Professor, f. 1922 Flg 1986
Lundén, Rolf, Professor, f. 1941 Flg 1987
Lenhammar, Harry Karl Wilhelm, Professor, f. 1930 Fh 1987
Gren-Eklund, Gunilla, Professor, f. 1938 Flg 1987
Thelander, Mats Olov Arvid, Professor, f. 1945 Flg 1988
Kjellberg, Erik Daniel, Professor, f. 1939 Fh 1988
Gustavsson, Anders Karl Gustav, Professor, f. 1940 Fh 1988
Gräslund, Bo Albert, Professor, f. 1934 Fh 1988
Utas, Bo Anders, Professor, f. 1938 Flg 1989
Rydén, Mats Lennart Edvard, Professor, f. 1929 Flg 1990
Kindstrand, Jan Fredrik, Professor, f. 1941 Flg 1990
Danielsson, Sven Olov, Professor, f. 1939 Fh 1991
Jareborg, Nils Börje, Professor, f. 1938 Fh 1992
Segerberg, Karl Krister, Professor, f. 1936 Fh 1992
Sågvall Hein, Anna Helena, Professor, f. 1941 Flg 1993
Hellström, Lars Erik Pontus, Professor, f. 1939 Fh 1993
Helander, Hans Olov, Professor, f. 1942 Flg 1993
Pettersson, Torsten Per Gustav, Professor, f. 1955 Fh 1994
Svedjedal, Erik Johan Olof, Professor, f. 1956 Fh 1994
Strandberg, Lars Svante, Professor, f. 1942 Flg 1995
Swahn, Sigbrit Margareta, Professor, f. 1933 Flg 1995
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Peterson, Lena Cecilia, Professor, f. 1939 Flg 1996
Kytö, Merja-Maija, Professor, f. 1953 Flg 1997
Hultgård, Anders, Professor, f. 1936 Fh 1997
Lindegren, Jan, Professor, f. 1949 Fh 1997
Rosenqvist, Jan Olof, Professor, f. 1944 Flg 1998
Alvares Correa Fryckstedt, Monica Elisabeth, Professor,  

f. 1940 Flg 1998
Krohn, Dieter, Professor, f. 1943 Flg 1999
Svane, Bjarney Brynja, Professor, f. 1947 Flg 2000
Alanen, Lilli Kristina, Professor, f. 1941 Fh 2001
Skuncke, Marie-Christine, Professor, f. 1951 Fh 2001
Kronning, Hans Olov Mikael, Professor, f. 1953 Flg 2001
Müller, Gernot Hans Volker, Professor, f. 1941 Flg 2002
Isaksson, Bo Lennart, Professor, f. 1947 Flg 2002
Pedersén, Gustaf Olof Elias, Professor, f. 1946 Flg 2002
Williams, Henrik Bruun, Professor, f. 1958 Flg 2002
Birgegård, Ulla Mariana, Professor, f. 1942 Flg 2003
Bråkenhielm, Carl Reinhold, Professor, f. 1945 Fh 2003
Ågren, Maria Christina, Professor, f. 1959 Fh 2003
Svensson, Conny Folke, Professor, f. 1940 Fh 2003
Gunnarsson, Britt-Louise Viola, Professor, f. 1945 Flg 2004
von Bonsdorff, Jan Magnus Gabriel, Professor, f. 1959 Fh 2005
Beach, Hugh Schenck, Professor, f. 1949 Fh 2005
Andersson, Bo Gunnar Robert, Professor, f. 1955 Flg 2005
Csató Johanson, Éva Ágnes, Professor, f. 1948 Flg 2005
Fridell, Björn Staffan Folke, Professor, f. 1952 Flg 2005
Jahani, Carina Helen, Professor, f. 1959 Flg 2005
Packalén Parkman, Malgorzata Anna, Professor, f. 1952 Flg 2005
Nordquist, Gullög Christine, Professor, f. 1948 Fh 2006
Arvastson, Stig Gösta, Professor, f. 1943 Fh 2006
Maier, Ingrid Helga, Professor, f. 1951 Flg 2006
Viberg, Stig Åke, Professor, f. 1945 Flg 2006
Melander, Björn Stig Johan, Professor, f. 1958 Flg 2007
Sinclair, Paul James Johnstone, Professor, f. 1949 Fh 2007
Wiktorsson, Per-Axel Herbert, Professor, f. 1937 Flg 2007
Fjellestad, Danuta Maria, Professor, f. 1952 Flg 2007
Horna, Hernán, Professor, f. 1942 Fh 2009
Karlsson, Lars Ludvig, Professor, f. 1957 Fh 2009
Nyström, Lars Birger Staffan, Professor, f. 1952 Flg 2009
Raag, Raimo, Professor, f. 1953 Flg 2009
Tersman, Folke Runesson, Professor, f. 1964 Fh 2010
Dahlstedt, Sten, Professor, f. 1947 Fh 2010
Nockert, Margareta, Professor, f. 1942 Fh 2010
Sundell, Nils Lars-Göran, Professor, f. 1947 Flg 2010
Hagberg, Sten Gunnar Planck, Professor, f. 1962 Fh 2010
Haverling, Gerd Vanja Maria, Professor, f. 1955 Flg 2011
Nilsson, Ingela, Professor, f. 1970 Flg 2011
Johansson, Ella Maria, Professor, f. 1958 Fh 2011
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Sundberg, Björn Erik Ingemar, Professor, f. 1951 Fh 2011
Widmalm, Sven Emil, Professor, f. 1956 Fh 2011
Ekroth, Gunnel Maria, Professor, f. 1963 Fh 2012
Ramsay, Gail Elisabeth Oneida, Professor, f. 1955 Flg 2012
Eliasson, Stig Sune Evald, Professor, f. 1937 Flg 2012
Stoeva-Holm, Dessislava, Professor, f. 1964 Flg 2012
Cederlöf, Gunnel Inger Elisabeth Sandred, Professor,  

f. 1960 Fh 2012
Wollin, Lars Arvid Eric, Professor, f. 1942 Flg 2012
Eskhult, Mats Enar, Professor, f. 1952 Flg 2012
Saxena, Anju, Professor, f. 1959 Flg 2012
Karlsson, Anna-Malin, Professor, f. 1969 Flg 2012
Stenmark, Mikael, Professor, f. 1962 Fh 2012
Burman, Lars Jakob Vilhelm, Professor, f. 1958 Fh 2013
Óskarsson, Veturliði Gunnar, Professor, f. 1958 Flg 2013
Alvarsson, Jan-Åke, Professor, f. 1952 Fh 2013
Börestam, Ulla, Professor, f. 1954 Flg 2014
Eklund, Johan Matti, Professor, f. 1974 Fh 2014
Ekström, Anders Erik, Professor, f. 1965 Fh 2014
Johansson, Britt-Inger, Professor, f. 1959 Fh 2014
Legnér, Jan Erik Mattias, Professor, f. 1973 Fh 2014
Norén, Coco Jeanette Victoria Mi-Hwa, Professor, f. 1968 Flg 2014
Schellekens Dammann, Elisabeth, Professor, f. 1974 Fh 2014
Lindström, Anna Karin Benedicta, Professor, f. 1961 Flg 2015
Höghammar, Kerstin Elisabet Joan Kejh, Professor, f. 1950 Fh 2015
Lane, Paul Jeremy, Professor, f. 1957 Fh 2015
Packalén, Carl Sture Gaston Brorsson, Professor, f. 1947 Flg 2015
Price, Neil Stuppel, Professor, f. 1965 Fh 2015
Sten, Sabine Lena Gabriella, Professor, f. 1956 Fh 2015
Ronström, Owe, Professor, f. 1953 Fh 2015
Berglund, Lars Tore, Professor, f. 1964 Fh 2015
Hunt, Margaret Rose, Professor, f. 1953 Fh 2015
Nivre, Lars, Åke, Joakim, Professor, f. 1962 Flg 2016
Bohnacker, Ute, Professor, f. 1969 Flg 2016
Svahn, Britt, Helen, Margareta, Professor, f. 1957 Flg 2016
Wessler, Heinz, Werner, Professor, f. 1962 Flg 2017
Blanck, Dag, Anton, Professor, f. 1956 Flg 2016
Coghill, Eleanor, Professor, f. 1975 Flg 2016
Lindström, Dag, Åke, Professor, f. 1960 Fh 2017
Kulick, Don, Professor, f. 1960 Fh 2017
Károly, László, Professor, f. 1974 Flg 2017
Karakoç, Birsel, Professor, f. 1968 Flg 2018
Ågren, Nils Henrik, Professor f. 1968 Fh 2018
Stroh-Wollin, Ulla, Elisabet, Professor, f. 1954 Flg 2019
Remes, Mari, Pauliina, Professor, f. 1971 Fh 2019
Håkansson, David, Stefan, Professor, f. 1978 Flg 2019
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Rider, Sharon, Pauline, Professor, f. 1963 Fh 2019
Martinsson-Wallin, Ann-Charlotte, Helene, Professor,  

f. 1959 Fh 2020
Dorn, Andreas, Franz, Professor, f. 1968 Fh 2020
Lundberg, Mattias, Professor, f. 1976 Fh 2020
Ganuza, Natalia, Emilia, Professor, f. 1977 Flg 2020
Mårtensson, Lars, Johan, Professor, f. 1973 Flg 2020
Utas, Per, Mats, Håkan, Professor, f. 1968 Fh 2021

Utländska ledamöter
Wilson, David M., Professor, Chef för British Museum, London,  

f. 1930 Fh 1980
Battail, Jean-François, Professor i skandinaviska språk och  

skandinavisk litteratur vid Sorbonne, f. 1939 Flg 1981
Jungar, Sune Harald, Professor i nordisk historia vid Åbo  

akademi, f. 1936 Fh 1983
Klinge, Matti, Professor i historia, den svenskspråkiga  

professuren vid Helsingfors universitet, f. 1936 Fh 1983
Wrede, Johan Otto Wilhelm, Professor i svensk litteratur vid  

Helsingfors universitet, f. 1935 Fh 1990
Johanson, Lars Erik Axel, Professor i turkologi vid univ. i  

Mainz, f. 1936 Flg 1994
Hakanen, Aimo Kalevi, Professor i finska språket vid Åbo  

universitet, f. 1935 Flg 1994
Róna-Tas, András, Professor i altaistik vid univ. Szeged, f. 1931 Flg 2002
Ivars, Siv Ann-Marie, Professor i nordiska språk vid Helsingfors  

universitet, f. 1941 Flg 2005
Dillmann, François-Xavier, Directeur d’études d’Histoire et  

philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale vid École  
pratique des Hautes Études, Sorbonne, Paris Flg 2005

Wicker, Nancy, Professor i konstvetenskap vid University of  
Mississippi, Oxford, USA Fh 2010

Knirk, James E., Professor, Runearkivet, Oslo, f. 1947 Flg 2012
Lönnroth, Harry, Professor i nordiska språk vid Jyväskylä  

universitet, f. 1975 Flg 2012
Jahr, Ernst Håkon, Professor i nordisk språkvetenskap vid  

Universitetet i Agder, f. 1948 Flg 2014
Braunmüller, Kurt, Professor i skandinavistik vid Hamburgs  

universitet, f. 1948 Flg 2014
Ferrari, Fulvio, Professor i germansk filologi vid Universitetet i  

Trento Flg 2014
Nübling, Damaris, Professor i tysk historisk språkvetenskap vid  

Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, f. 1963 Flg 2016
Östman, Jan-Ola, Professor emer. i nordiska språk vid  

Helsingsfors universitet, f. 1951 Flg 2017
Bampi, Massimiliano, Professor i germansk filologi vid  

Universitetet i Venedig, f. 1975 Flg 2018
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Filosofisk-historiska avdelningens ledamöter
Svenska: Herrar Stenström, Bergström, Eriksson, Torstendahl, Fru Österberg, 
Herrar Lenhammar, Kjellberg, Gustavsson, Gräslund, Danielsson, Jareborg, 
Segerberg, Hellström, Pettersson, Svedjedal, Hultgård, Lindegren, Fruar Alanen, 
Skuncke, Herr Bråkenhielm, Fru Ågren, Herrar Svensson, von Bonsdorff, Beach, 
Fru Nordquist, Herrar Arvastson, Sinclair, Horna, Karlsson, Tersman, Dahlstedt, 
Fru Nockert, Herr Hagberg, Fru Ella Johansson, Herrar Sundberg, Widmalm, 
Fruar Ekroth, Cederlöf, Herrar Stenmark, Burman, Alvarsson, Eklund, Ekström, 
Fru Britt-Inger Johansson, Herr Legnér, Fruar Schellekens Dammann, Högham-
mar, Herrar Lane, Price, Fru Sten, Herrar Ronström, Berglund, Fru Hunt, Herrar 
Lindström, Kulick, Ågren, Fruar Remes, Rider, Martinsson-Wallin, Herrar Dorn, 
Lundberg och Mats Utas.

Utländska: Herrar Wilson, Jungar, Klinge, Wrede och Fru Wicker.

Filologiska avdelningens ledamöter
Svenska: Herrar Sorelius, Strömholm, Elmevik, Larsson, Jacobson, Lundén, Fru 
Gren-Eklund, Herrar Thelander, Bo Utas, Rydén, Kindstrand, Fru Sågvall Hein, 
Herrar Helander, Strandberg, Fruar Swahn, Peterson, Kytö, Herr Rosenqvist, Fru 
Alvares Correa Fryckstedt, Herr Krohn, Fru Svane, Herrar Kronning, Müller, 
Isaksson, Pedersén, Williams, Fruar Birgegård, Gunnarsson, Herr Andersson, 
Fru Csató Johanson, Herr Fridell, Fruar Jahani, Packalén Parkman, Maier, Herrar 
Viberg, Melander, Wiktorsson, Fru Fjellestad, Herrar Nyström, Raag, Sundell, 
Fruar Haverling, Nilsson, Ramsay, Herr Eliasson, Fru Stoeva-Holm, Herrar Wol-
lin, Eskhult, Fruar Saxena, Karlsson, Herr Óskarsson, Fruar Börestam, Norén, 
Lindström, Herrar Packalén, Nivre, Fruar Bohnacker, Svahn, Herrar Wessler, 
Blanck, Fru Coghill, Herr Károly, Fruar Karakoç, Stroh-Wollin, Herr Håkansson, 
Fru Ganuza och Herr Mårtensson.

Utländska: Herrar Battail, Johanson, Hakanen, Róna-Tas, Fru Ivars, Herrar Dill-
mann, Knirk, Lönnroth, Jahr, Braunmüller, Ferrari, Fru Nübling, Herrar Östman 
och Bampi.

Samfundets adress
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