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Förord 

Som student i 1980-talets Uppsala närde jag en dröm om att bli språk-
forskare. I verkligheten blev jag språklärare. Långt senare – mellan mitt för-
sta och andra möte med Institutionen för nordiska språk förflöt ett kvarts 
sekel – gjorde jag slag i saken och påbörjade ett avhandlingsprojekt. Under 
arbetets gång med den specifika forskningsuppgiften har jag ingått i en större 
forskargemenskap och många personer har på olika sätt bidragit till den av-
handling som nu har slutförts. Till dem alla vill jag framföra ett varmt tack. 

Mina handledare Mats Thelander och Ulla Stroh-Wollin har gett mig stöd 
hela vägen från forskningsplan till slutmanus. De har med stort tålamod 
kommenterat flera versioner av avhandlingstexten. Mats har i alla skeden av 
arbetet noggrant och mycket tydligt lämnat konkreta förslag på smidigare 
formuleringar. Ulla har bidragit med konstruktiva lösningar vad gäller re-
sultatpresentation och textstruktur. De har som vetenskapliga mentorer kom-
pletterat varandra på ett utmärkt sätt. Tillsammans har vi fört en rak och ärlig 
diskussion om forskningsuppgiften. Alldeles särskilt har jag uppskattat de 
tillfällen då Ulla och jag gemensamt presenterade forskning om fula ord för 
en intresserad allmänhet. 

Marie Sörlin tipsade mig tidigt om den tidskriftsartikel om förolämp-
ningar som blev startskottet för min avhandlingsplan och hon fungerade 
också som skuggopponent vid mitt slutseminarium. Hennes opposition foku-
serade på några centrala delar i avhandlingen och det manus som då förelåg 
kommenterade hon generöst med många värdefulla synpunkter i skrift. Ulla 
Börestam gav mig också ett kommenterat exemplar av manuset vilket hjälpte 
mig vidare i slutfasen. 

För en sakkunnig granskning av det juridiska kapitlet i avhandlingen 
tackar jag Jonas Malmberg. Han gav mig en god timmes handledning och 
föreslog förändringar i min användning av viss juridisk terminologi. Eventu-
ellt kvarstående inkonsekvenser och felaktigheter bär jag själv ansvaret för. 

Ett särskilt tack riktar jag till Anders Trulsson, Christian Sjögreen, Hedda 
Söderlundh och Marco Bianchi som alla generöst erbjöd sig att korrekturläsa 
avhandlingstexten i ett sent skede. Deras granskning av olika kapitel har på 
ett mycket förtjänstfullt sätt förbättrat min framställning. Till alla, ingen 
nämnd och ingen glömd, som kommit en, flera eller alla gånger till de semi-
narier vid vilka jag presenterat utkast av forskningsresultat riktar jag ett stort 
tack. Er blotta närvaro, era frågor och kommentarer under eller efter semina-
rierna har stimulerat min forskningsprocess. 
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Ett flertal konferens- och studieresor, både in- och utrikes, har berikat 
forskarutbildningen. På dessa resor har jag inspirerats av andra forskare, 
presenterat mina egna resultat och knutit vetenskapliga kontakter. Institu-
tionen för nordiska språk, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk 
folkkultur och Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala har 
bidragit ekonomiskt till mina resor. 

En särskilt stimulerande miljö har gruppen av doktorander vid institution-
en varit. Formellt organiserade som doktorandförening har vi fungerat som 
ansvarsfull samtals- och förhandlingspartner i institutionens och fakultetens 
styrelser, nämnder, kollegier och arbetsutskott. Vi har stöttat varandra i 
praktiska göromål och forskningsfrågor samt företagit studieresor till Estland 
och Helsingfors samt ordnat seminarier i utbyte tillsammans med doktorand-
kolleger vid Stockholms universitet. 

Att jag fattade mod och bytte inriktning i mitt yrkesliv är helt och hållet 
min hustru Angelas förtjänst. Med hennes hjälp har jag förverkligat den 
dröm jag hade som ung student. Angela gav mig idén till avhandlingens 
forskningsfråga, uppmuntrade mig med positivt tänkande under hela dokto-
randtiden och hjälpte mig avsevärt med formuleringen av avhandlingens 
sammanfattning och abstract på engelska. 

Våra barn, Esbjörn, 9 år, och Viveka, 7 år, har med sin ankomst i vår ge-
mensamma tillvaro stimulerat till förnyelser mitt i livet och skänkt mig kraft 
att förverkliga en gammal dröm, att skriva en språkvetenskaplig avhandling. 
 
Uppsala i augusti 2011 
Erik Falk 
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1 Inledning och syfte 

Verbala förolämpningar är språkliga exempel på mänsklig konflikt. De för-
bjuds enligt svensk lag i Brottsbalkens femte kapitel om ärekränkning. 
Förolämpningar som kan straffbeläggas är de som riktar sig exempelvis mot 
någons myndighetsutövning eller anspelar på någons ras, hudfärg, etniska 
ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning (SFS 1962:700). 

Redan den Äldre västgötalagen från 1200-talet förbjöd verbala förolämp-
ningar och gav flera språkprov på dem, både som enskilda ord och hela sats-
er. En förolämpning kunde till exempel innebära, som i följande exempel, att 
man jämförde någon med ett djur, beskyllde någon för horeri eller antydde 
med något bildligt uttryck att någon varit feg i strid. 

 
Kallär maþär man bykkiuhuälp. 
’Kallar någon en annan för hundvalp.’ 
Kallär kono hortutu, þät är vkuäþinsorþ. 
’Kallar man en kvinna för hortuta, det är okvädinsord.’ 
Iak sa, at þu rant en firi enom ok hafþi spyut a baki. 
’Jag såg, att du sprang, en för en, och hade spjut på din rygg.’ 
(Holmbäck & Wessén 1946:110, 124–126) 

Andra exempel på förolämpningar i den Äldre västgötalagen anspelar på 
incest, tidelag, trolldom eller fosterfördrivning och barnamord (Holmbäck & 
Wessén 1946:110). 

Att människor förolämpar varandra med språkliga medel är uppenbarligen 
ett tidlöst fenomen, men förolämpningens former kan antas variera över tid. 
Upplysningar om talhandlingens varierande former kan möjliggöra under-
sökningar av deras språkliga funktion och deras roll som social handling 
under skilda tidsperioder. Lagens förbud över århundradena möjliggör en 
språkhistorisk undersökning av förolämpningar i de fall då de bokförts i 
domstolsprotokoll som arkiverats och bevarats till våra dagar. Sådana dom-
stolsprotokoll, i två skilda serier från stadsrätten respektive universitetsför-
valtningen i Uppsala på 1630-talet, utgör undersökningsmaterial för den här 
avhandlingen. 
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1.1 Vad är en förolämpning? 
En förolämpning är enligt Nationalencyklopedin (NE) ett ”ärekränknings-
brott som begås av den som smädar någon annan genom kränkande tillmäle 
eller beskyllning (verbalinjurier) eller annat skymfligt beteende (formalinju-
rier och realinjurier) riktade mot den berörde”. Huvudordet i uppslagsverket 
NE:s betydelsedefinition är ärekränkningsbrott och artikeln ger en juridisk 
förklaring med en tudelning av begreppet: det finns såväl verbala som fy-
siska förolämpningar. De fysiska består av antingen formalinjurier, gester 
och miner, eller realinjurier, t.ex. att spotta på någon (Bergström m.fl. 2002). 
De verbala förolämpningarna, som är avhandlingens huvudintresse, kan i sin 
tur bestå av antingen kränkande tillmälen eller beskyllningar. Den uppdel-
ningen av de verbala förolämpningarna är avgörande också i ett historiskt 
perspektiv för förståelsen av de verbala förolämpningarna i domstolsproto-
kollen från 1630-talets Uppsala. 

Nationalencyklopedins ordbok (NEO) å andra sidan definierar förolämp-
ning som ”bemötande (i ord eller handling) som visar brist på respekt för 
ngns värdighet” och ger en mer allmänspråklig definition. Huvudordet i ord-
bokens betydelsedefinition är bemötande. Begreppet ära från uppslagsarti-
keln är ersatt av värdighet i ordboken. 

En annan form av verbal ärekränkning är förtal som NE definierar som 
”ärekränkningsbrott som begås av den som utpekar en person som brottslig 
eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad 
att utsätta personen för andras missaktning”. Förtal definieras av NEO något 
annorlunda som ”illasinnat och lögnaktigt tal om ngn, utan dennes vetskap; 
vanl. i syfte att direkt skada”. Huvudordet i uppslagsartikelns definition av 
denna talhandling i NE är alltså också ärekränkningsbrott, medan det i ord-
boksdefinitionen i NEO är illasinnat och lögnaktigt tal. En översikt över alla 
ärekränkningar ges i figur 1. 

 
Figur 1. Ärekränkningar. 

Ärekränkningar

Verbala Icke-verbala 

Förolämpningar Förtal 

Tillmälen Beskyllningar 

Formalinjurier Realinjurier 
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I juridisk mening tycks den avgörande skillnaden mellan förolämpning och 
förtal ligga i graden av ärekränkning. Ordboksdefinitionerna visar också att 
en förolämpning i allmänt språkbruk uppfattas som ett kränkande tilltal me-
dan förtal är ett kränkande omtal. I undersökningen av förolämpningar väljer 
jag att inbegripa även de belägg i materialet som med modernt språkbruk 
kan uppfattas som förtal. Till förolämpningar räknar jag alltså alla yttranden 
som uttalar något om någons personliga eller sociala identitet och därmed 
skadar den personens självkänsla eller sociala anseende, oavsett graden av 
kränkning. Till förolämpningar räknar jag alla verbala kränkningar, de må ha 
skett muntligt eller skriftligt, som tilltal eller omtal. Jag inbegriper i mitt 
begrepp förolämpning alltså allt kränkande språkbruk som identifierats i 
materialet. Med denna vidare tolkning av förolämpningar möjliggörs en mer 
varierad belysning av verbala kränkningar som språkligt fenomen. 

1.2 Varför man forskar om förolämpningar 
Att kränkande språkbruk har funnits i äldre skeden i en svensk språkgemen-
skap och att förbud mot det språkbruket har ansetts nödvändigt framgår av 
de äldsta landskapslagarna. Men människor har i alla tider brutit mot förbu-
det och gör det också i dag. Talhandlingen förolämpning är på så sätt ett 
tidlöst fenomen, en konstant funktion i mänsklig kommunikation, vilket inte 
hindrar att formerna för förolämpningar eller förolämpningarnas sociala 
funktion har varierat och förändrats mellan olika talgemenskaper och tids-
perioder. Med skilda metoder har språkvetare undersökt denna variation. 

Från modern språkforskning kan Labovs (1972) klassiska undersökning 
om en mycket specifik social form av förolämpningar tjäna som exempel. 
Labov och ett par andra sociolingvister åkte runt med tre afroamerikanska 
tonårsgäng från Harlem, vart och ett för sig, i en minibuss i New York. Bus-
sen var försedd med ljudbandspelare. Forskarna uppmuntrade ungdomarna 
till tal och sång. Gatubilden utanför bussfönstren inspirerade till nya sam-
talsämnen. Undersökningen gällde en form av språkligt umgänge, sounding, 
ett rituellt förolämpande av samtalspartens närmaste släktingar enligt ett 
syntaktiskt och semantiskt mönster som forskarna kartlade. Fattigdom, 
hunger, hygien och utseende utgjorde topiker i språkleken, i vilken den talare 
segrade som tack vare sin språkliga kreativitet fick mest stöttning av kamra-
terna i gänget. Med forskningsintresset riktat mot förolämpande yttrandens 
syntaktiska struktur och semantiska innehåll kunde man bättre förstå hur den 
förolämpande språkformen inte var ett uttryck för mänsklig konflikt utan en 
rituell talhändelse i kamratlig samvaro. 

Medierna och den offentliga debatten i Sverige ägnar idag intresse åt 
förolämpande språkbruk i skola och arbetsliv. Personer i det offentliga 
rummet utsätts för kränkande tillmälen och de verbala angreppen finner nya 
kommunikationsvägar på datanätet. Det råa språkmissbruket i skolans värld 
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har blivit föremål för vetenskapliga undersökningar. Utifrån en social-
konstruktivistisk teori och med deltagande observation som metod under-
söker Jonsson (2007) i sin avhandling hur pojkar med invandrarbakgrund på 
en högstadieskola skapar etnicitet, sexualitet och könsroller med hjälp av 
bland annat förolämpande språkbruk. Det språkbruk som i ett utifrån-
perspektiv uppfattades som hårt och aggressivt hade inom gruppen av hög-
stadieelever en funktion att skapa identiteter. 

En annan undersökning, Evaldsson 2005, använder videoinspelningar från 
skolgårdar och klassrum och undersöker pojkar i åldern 6 till 10 år från ett 
multietniskt innerstadsområde med avseende på hur dessa förolämpar var-
andra i grupp i lärares frånvaro. Evaldsson använder en samtalsanalys med 
MCA, membership categorization analysis. Den metoden fokuserar på tala-
res kategoriseringar av sig själva och andra i samtalsinteraktion (Evaldsson 
2005:767–768). Undersökningen visar i samtalssekvensanalyser hur barnen 
producerar eller protesterar mot en social ordning. Resultaten klargör på 
detaljnivå förolämpningarnas kontext, de förolämpades reaktioner och vilken 
effekt dessa reaktioner har på förolämpningarnas fortsättning men även vilka 
topiker som barnen använder för att skapa sociala kategorier som kön, genus, 
etnicitet, social klass, utbildning och språkförmåga. 

En språkhistorisk undersökning kan självfallet inte arbeta med undersök-
ningsmetoder som är gängse i forskning om modernt språk utan måste förlita 
sig på de skriftliga källor som står till buds. Det språkhistoriska materialet är 
av förklarliga skäl inte lika exakt som video- och ljudinspelningar utan det är 
ojämnt och stundtals dunkelt och inte alls tillkommet för språkvetenskapliga 
syften som i de tre undersökningarna ovan som exemplifierar modern forsk-
ning om förolämpningar. Det historiska materialet uppvisar därför många 
brister då det gäller att klarlägga förolämpningars formulering, interaktio-
nella struktur och förhållande till andra talhandlingar och kommunikativa 
händelser, eller att utröna talhandlingens orsaker, effekt och sociala funktion. 
Men domstolsprotokollen från 1630-talet kan, trots sina brister, ligga till 
grund för en beskrivning av förolämpningars språkliga och sociala funktion i 
ett äldre skede av svenskt språkbruk och kan på så sätt ge en historisk di-
mension åt nutida verbala förolämpningar. 

Tidigare historisk forskning om verbalinjurier har fokuserat på den en-
cyklopediska förklaringen till förolämpningar. Den har koncentrerat sig på 
brottet i förhållande till andra brott (Jarrick & Söderberg 1998) eller på be-
greppet ära och belyst det ur flera perspektiv (G. Andersson 1998). Min 
undersökning vill empiriskt vara materialnära och tar hänsyn till den juri-
diska bedömningen av ärekränkningsbrotten som jag anser kan utsäga 
mycket om förolämpningarnas sociala funktion. Men den vill också fokusera 
på den allmännare ordboksförklaringen av förolämpningen som ovärdigt 
bemötande och illasinnat tal. Min undersökning visar förolämpningen som 
språklig handling med en psykologisk och social funktion. Teoretiskt har 
studien sin utgångspunkt i talaktsteorin som betraktar tal som handling. 
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1.3 Syften och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att öka vår kunskap om förolämpningarnas 
språkliga och sociala funktion i ett historiskt perspektiv. För det syftet har 
jag ställt några frågor. Hur förolämpade man varandra på 1630-talet? Varför 
förolämpade man varandra? Vilken språklig och social funktion hade föro-
lämpningarna på 1600-talet som verkar tidstypisk? Vad förblir tidlöst och 
konstant över århundraden i vårt sätt att förolämpa? Till frågan om föro-
lämpningarnas variation hör inte endast förolämpningarnas eventuella för-
ändring över tid utan i avhandlingen handlar den också om skillnader syn-
kront mellan olika grupper av språkbrukare på 1630-talet. 

För att bättre kunna undersöka förolämpningarnas sociala variation syn-
kront har jag valt universitetsstaden Uppsala som undersökningsort. Staden 
hade en intressant och mycket speciell uppdelning judiciellt och demogra-
fiskt. Rådhusrätten skipade rätt för borgarna och universitetet för student-
erna. Det finns två parallella rättsmaterial bevarade: stadens domböcker och 
universitetets konsistorieprotokoll Det finns en tydlig skiljelinje mellan en 
akademisk och borgerlig tolkning av vad förolämpningar var på den tiden. 
Den akademiska sfären levde i en utpräglat skriftlig kultur och den borger-
liga i en övervägande muntlig kultur. Till universitetet hörde de unga stu-
denterna, till staden de vuxna borgarna. Den skillnaden tror jag kan påverka 
förolämpningarnas språkliga funktioner och sociala betydelse. 

På 1630-talet hade universitetets verksamhet stabiliserat sig och konsisto-
rieprotokollen fördes utförligare än under det tidigare decenniet. Lika utför-
liga var inte stadens protokoll på 1630-talet, men de är de tidigaste som finns 
bevarade i stadens eget arkiv. Under denna tid bestod stadsrätten uteslutande 
av handelsmän och hantverkare, borgare i staden som fungerade som borg-
mästare och rådmän. Det var först under det följande decenniet som en utbil-
dad jurist blev borgmästare. På så vis förblir skillnaden mellan borgerlig, 
övervägande muntlig kultur och akademisk, huvudsakligen skriftlig kultur 
tydligare under 1630-talet än senare. Tidsperioden har alltså valts för att 
källäget förbättrats och att kontrasterna mellan borgerligt och akademiskt 
synsätt på förolämpningarna fortfarande är tydliga. 

På ett allmännare juridiskt plan är den tidiga stormaktstiden mycket in-
tressant, eftersom den medeltida stadslagen kommit i tryck 1617, en kort tid 
före undersökningsperioden. Man skulle alltså hantera nästan 300 år gamla 
lagparagrafer om förolämpningar i en förmodern tid, i en stad med ett väx-
ande universitet. Hur förhöll sig staden respektive universitetet till den me-
deltida språknormen? 

Materialet fångar förstås in endast de förolämpningar som omnämndes i 
domstolarna, men den juridiska behandlingen av dem belyser just dessa föro-
lämpningars sociala funktion på ett tydligt sätt. Den moderna forskningens 
material med förolämpningar har hämtats från tonåringar i kamratgäng och 
från elever på skolgårdar. I bästa fall kan konsistorieprotokollen ge inblickar 
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från liknande miljöer i gången tid också, eftersom studenterna, tonåringar 
och unga män, uppträdde i grupp vid universitetet och ute i staden. 

1.4 Avhandlingens disposition 
Avhandlingens kapitel 2 tecknar först en historisk bakgrund till Uppsala på 
1630-talet och beskriver språkbrukarnas privata och offentliga liv ur olika 
aspekter som är relevanta för undersökningen och som hjälper läsaren att 
bättre förstå den sociohistoriska kontext som framträder i analysexemplen 
från domstolsmaterialet. I det kapitlet finns även en redogörelse för den me-
deltida stadslagens språklagar. I kapitel 3 ger jag en översikt över tidigare 
historisk forskning om förolämpningar, ger exempel på språkhistorisk forsk-
ning om muntligt språkbruk och presenterar forskningsfältet historisk prag-
matik. Kapitel 3 innehåller även en redogörelse för avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter inom talaktsteori, kommunikationsetnografi och historisk 
sociolingvistik. Materialet och principerna för dataurvalet presenteras sedan i 
kapitel 4. Där diskuteras, bland annat mot bakgrund av kommunikations-
etnografisk teori, materialets olika kommunikationslager som vittnar om 
muntligt språkbruk i skilda situationer. Materialets trovärdighet för en analys 
av muntligt språkbruk får en särskild granskning. Sist i kapitel 4 presenterar 
jag min analysmodell. 

Kapitel 5 är avhandlingens första resultatredovisning. Den inleds med en 
textstrukturanalys av protokollsnotiser. Därefter redovisar jag hur materialet 
registrerar förolämpningar dels med språkprov i olika konstruktioner, dels 
med beskrivande metaspråk. Jag åskådliggör i den redovisningen också ma-
terialets möjligheter att utgöra grund för en talaktsanalys av förolämpningar i 
olika talsituationer. Kapitel 6 redogör för den juridiska diskursen, det vill 
säga för domstolarnas egen analys av förolämpningarna och deras behand-
ling av dem som ärekränkningsbrott. Kapitel 7 behandlar förolämpningarnas 
form och betydelse. Kapitel 8 ger en analys av förolämpningarna i olika 
talsituationer och undersöker förolämparnas attityder och de förolämpades 
reaktioner. Kapitel 9 är en sammanfattande diskussion om avhandlingens 
huvudsakliga resultat och ställer några frågor för framtida forskning. 
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2 Staden, universitetet och språklagarna 

Detta kapitel vill ge en historisk bakgrund till min språkvetenskapliga studie. 
I den följande redovisningen presenteras 1630-talets Uppsala och dess båda 
stora befolkningsgrupper: borgarna och studenterna. Urvalet av informa-
tionen i avsnitt 2.1 har skett utifrån principen att den ska ge en sociohistorisk 
bakgrund till förhållanden av olika slag som framträder i de materialutdrag 
som är avhandlingens analysexempel. Avsnitt 2.2 beskriver stadens två 
korporationer magistraten och konsistoriet som i sin administrativa och judi-
ciella maktutövning producerade den text som utgör källmaterial för av-
handlingens talaktsanalys. Avslutningsvis i 2.3 presenteras de lagtexter som 
reglerade straffen för språkbrott som verbala kränkningar. Lagens paragrafer 
om olika förbjudna talakter kan sägas vara den juridiska diskursens typologi 
för förolämpande språkbruk under medeltiden och utgör bakgrund till min 
jämförelse med juridisk praxis på 1630-talet (som följer senare i kapitel 6). 

2.1 Staden och dess invånare 
Uppsala var på 1630-talet en tudelad stad. Väster om ån låg universitetet och 
domkyrkan. Huvudsakligen öster om ån låg köpstaden och hantverkarstaden, 
där många studenter inkvarterades. Borgarna var ekonomiskt beroende av 
universitetet, eftersom staden saknade andra betydande näringar. Studenter i 
stort antal satte sin prägel på staden. Men det kom också till oenigheter mel-
lan borgarbefolkningen och studenterna liksom mellan stadsstyrelsen och 
universitetsstyrelsen. 

Stadsbornas församlingskyrka var domkyrkan. En långvarig tvist mellan 
universitetet och borgerskapet handlade om vilka som skulle få sittplats i 
bänkarna och vilka som skulle stå under gudstjänsterna. Andra slitningar 
avsåg hantverksutövning och vakthållning (Annerstedt 1877a:286–287, 291–
292). Ytterligare konflikter senare under 1600-talet gällde äganderätt till 
åkerareal runt staden (se 2.1.2.2) och universitetets anmälan av rådhusrätten 
till hovrätten för bristfällig jurisdiktion (se 2.2.1). Dessa realkonflikter skulle 
lösas verbalt och i meningsutbytet förekom ibland förolämpande uttryck som 
nedtecknades i rättsprotokollen, källmaterialet för denna avhandling om 
verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala. 
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2.1.1 Stadsplanen 
Den följande redogörelsen för stadsplanen följer i huvudsak framställningen 
i Herdin 1932 (s. 39–76, 219). Ett par kartor från 1600-talet ger en översikt-
lig bild av stadsplanen för Uppsala före en genomgripande gatureglering 
som förbereddes 1642 och inleddes 1643. Den ena kartan är en reglerings-
karta i ett välanvänt exemplar i lantmäteristyrelsens arkiv. Den finns till-
gänglig på lantmäteriets hemsida (http://historiskakartor.lantmateriet.se) och 
visar det medeltida delvis oregelbundna gatunätet i kombination med det 
planerade, kvadratiska rutmönstret från 1642. Den andra är en karta som 
Olof Rudbeck ritade till planschverket i Atlantica som trycktes 1679. Se 
figur 2. 

 
Figur 2. Uppsalas gamla stadsplan i Olaus Rudbecks Atlantica. 

Staden på västra sidan ån med slottet och domkyrkan (markerad med A på 
Rudbecks karta) kallades Fjärdingen. Stadsdelens kvarter var oregelbundet 
formade. Universitetet hade på 1630-talet lokaler i tre byggnader: i Skytte-
anum sydöst om domkyrkan, i Carolina, som var den äldre huvudbyggnaden 
söder om domkyrkan, och i det hus som idag kallas Gustavianum, den då 
nyare byggnaden väster om domkyrkan. En del av domtrappan, nordöst om 
kyrkan, utnyttjades av universitetet som studentfängelse. Öster om domtrap-
pan ned mot ån låg hospitalet med hospitalskyrkan på nuvarande Fyristorg 
och strax norr därom vid Dombron låg ett privathus i sten med värdshus-
rörelse, den så kallade Adolfs källare. Förutom Dombron fanns på 1630-talet 
nedströms ån också en annan bro, Munkbron, belägen något söder om nuva-
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rande Västgötaspången. Det var de enda broarna över till de östra stads-
kvarteren. På Rudbecks stadsplan (figur 2) syns två ytterligare broar som 
inte fanns på 1630-talet. 

Direkt längs åns östra strand låg en rad små gårdar och gatubodar och pa-
rallellt med dem löpte Uppsalas huvudgata, Långgatan, den som i dag mot-
svaras av Östra Ågatan. Direkt vid Dombron låg stadens torg med rådhuset i 
söder. I det nordligaste hörnet av torget låg det äldre rådhuset som skadats av 
en stadsbrand 1572, men det tjänstgjorde på 1630-talet som stadskällare och 
stadshäkte. Därifrån ledde en allmän gata vidare till S:t Pers-kvarteren. Där 
begränsades staden i öster av ett stadsdike, som rann längs nuvarande Dra-
garbrunnsgatan. Över diket ledde en vindbro, som kallades Dragarbron. Från 
Dragarbrobrunnen hade stadsdiket sitt tillflöde. Kvarteren norrut i stadsdelen 
Svartbäcken var planlöst utlagda. 

Söder om torget på stadens östra sida löpte från ån och Långgatan ut-
sträckta smala gränder åt ost/nordost. Kvarteren var långsmala. Denna typ av 
gatunät kallas revbenssystem. Gårdarna var orienterade mot Långgatan eller 
Dragarbrogatan och inne i de trånga gränderna låg fähus och uthus. Den 
sydligaste delen av gatusystemet, Islandet, slutade vid stadsdikets utlopp i 
ån, ungefär vid nuvarande Islandsbron och Bäverns gränd. Staden hade 
brunnit 1543 och 1572 och båda gångerna återuppbyggts enligt den gamla 
medeltida gatuplanen. 

En förordning från 1622 påbjöd tull för alla varor som infördes till stä-
derna. Tullen kallades accis och uppgick till 3 procent av varans värde. Tull-
förordningen föreskrev att staket skulle byggas runt städerna och att stads-
portar skulle uppföras med tullstugor. Det fanns fem sådana portar, som 
också kallades bommar, i 1630-talets Uppsala. Vid dem uppstod någon gång 
frustration och aggression som ledde till verbala konflikter med förolämp-
ningar. 

Det är svårt att orientera sig i 1630-talets Uppsala, eftersom gator, grän-
der, gårdar och kvarter till övervägande del saknade fasta namn. Det var 
först 1669 som en kommitté med ledamöter från konsistoriet och magistraten 
tillsattes för att namnge gator och kvarter. Förutom de ovan nämnda håll-
punkterna i stadsplanen kan man i avhandlingens källmaterial urskilja ett 
kvarter Tovan i Svartbäcken, Klostergatan samt platsangivelsen vid Dammen 
som syftade på kvarndammen i ån. I S:t Per urskiljs en gård Gallret, som 
hade sitt namn efter gallergrindar från den medeltida S:t Pers kyrkogård. I 
stadens sydöstra gatunät urskiljs Bredgränden och Jon Olofssons gränd. 
Gårdar kunde ibland tillhöra lantpräster och benämndes efter deras hem-
socken. Ett exempel från 1630-talet är Vikstagården. Gårdar kunde också 
uppkallas efter den hantverkare som bodde där. Ställningsmakargården är ett 
sådant exempel. Den beboddes troligen av en person som tillverkade bygg-
nadsställningar. 
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2.1.2 Bebyggelse och befolkning 
Också följande presentation av stadens bebyggelse och befolkning grundar 
sig på Uppsalarådmannen Herdins skildringar av 1600-talets Uppsala (Her-
din 1927:18, Herdin 1929:4–166 och Herdin 1932:101–109) såvida ingen 
annan källa anges. 

Stadsgårdarna bestod av omålad träbebyggelse av ålderdomlig typ. Man-
gårdsbyggnaderna hade tak av näver som täckts av torv med gräs som 
grönskade på våren och sommaren. Mot gatan fanns ofta portlider med bräd-
portar. Dessa portlider och borgarnas tvåvåningshus kunde vara loftbyggna-
der och ha en yttertrappa upp mot en täckt eller öppen svalgång som ledde 
till flera separata kamrar där studenter och marknadsfolk hyrde rum. Dessa 
kamrar kallades nattstugor. I svalgångarna och i nattstugorna utspelades flera 
gånger handgripliga konflikter med verbala förolämpningar mellan studen-
ter. Andra gånger slutade konflikterna redan ute vid portlidret eller vid 
gårdsplanket, troligtvis på grund av att den anfallande parten visste att hem-
fridsbrott dömdes särskilt strängt. På nedre botten i boningshusen hade hant-
verkare och handelsmän sina gatubodar och verkstäder mot gatan. Bodarna 
hade luckor som fälldes ned vid affärsverksamhet. Dessa bodar i bonings-
husen, på torget och längs Långgatan, kunde också hyras ut till köpmän som 
kom till stadens marknader. 

Det är omöjligt att med exakthet ange hur många invånare Uppsala hade 
på 1630-talet. I en mantalslängd från 1636 bokfördes 954 skattskyldiga. Då 
räknades inte barn och inte heller äldre, icke arbetsföra stadsinvånare. Man-
talsberäkningarna är osäkra som grund för en uppskattning av folkmängden. 
Med statistiska mått som utgår från antalet beskattade hushåll har en befolk-
ningsmängd på drygt 1 100 personer vid 1600-talets början och drygt 2 200 
personer vid 1600-talets mitt beräknats (Lilja 1996:31, 44, 137, 175). Då har 
emellertid inte den akademiska befolkningen inräknats. Den beskattade be-
folkningen inom akademins förvaltning uppgick till 152 personer enligt en 
taxeringslängd från 1641. Universitetet uppger sitt studentantal till 1 084 
pojkar och unga män år 1636 (Annerstedt 1877b:327). Uppskattningsvis 
bodde alltså omkring 3 000 personer i staden, varav en tredjedel utgjordes av 
studenter. 

2.1.2.1 Hantverk och handel 
Den medeltida stadslagen reglerade hur man skulle vinna burskap, det vill 
säga få rättighet att verka antingen som köpman eller hantverkare i staden. 
Man skulle uppvisa bördsbrev, eftersom ett villkor för burskap var äkta börd, 
alltså att vara född av gifta föräldrar. Domböckerna noterade nyvunnet bor-
gerskap och det framgår av dem att 91 burskap beviljades på 1630-talet. Det 
kan ha funnits cirka 200 fullvärdiga borgare i Uppsala på den tiden. Hant-
verkarnas sammanslutningar, som kallades ämbeten, var ofta slutna och be-
gränsade till ett visst antal mästare. Från mitten av 1630-talet tilläts akade-
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min att ha något fåtal egna hantverkare. Det förekom att personer utan bur-
skap ägnade sig åt något borgerligt hantverk och då uppstod tvister i arbets-
rättsfrågor, som kom upp till behandling i rådhuset. 

All handel var starkt reglerad av en rad restriktioner som kunde leda till 
konflikter. Handelsrestriktionerna lättade vid distingsmarknaden som hölls i 
januari eller februari under en eller ett par veckor. Då slog staden upp extra 
marknadsstånd som alla skulle uthyras innan borgarna privat fick hyra ut 
sina gatubodar. Förutom de uppländska bönderna som sålde sina jordbruks-
produkter och köpte köpmansvaror kom också lantbefolkningen från flera 
delar av Norrland med sina varor. Köpmän kom tillresta från Göteborg, 
Borås, Norrköping och Stockholm. Många främmande skulle ha kost och 
logi i borgarnas gårdar. I trängseln uppstod inte sällan konflikter med ver-
bala förolämpningar som följd. 

Till de borgerliga yrkena hörde krögare, bryggare och källarmästare. In-
vånarna i Uppsala drack öl i stora mängder. Många bryggde ölet hemma och 
så fanns det ölstugor som sålde drycken i olika klasser. Ölhandeln tycks ha 
varit en viktig inkomstkälla för borgerskapet som hade en stor kundkrets 
bland studenterna. Ibland drack man också brännvin. På ett par platser i 
1630-talets Uppsala fanns källare i stenhus med försäljning av utländskt öl 
och någon sorts utländskt vin. Dessa var Adolfs källare vid Dombron och 
stadskällaren vid torget. Den senare arrenderades under 1630-talet av en 
borgmästare. Dessutom fanns på Islandet Engelbrekts källare, som ägdes av 
slottsfogden. Han hade också ett bryggeri på tomten. I de två senare källarna 
öster om ån, stadskällaren och Engelbrekts källare, uppstod flera gånger 
konflikter med verbala förolämpningar, till exempel när någon ville ha mer 
dryck utan att kunna betala kontant. Att pantsätta någon ägodel, en mössa, 
ett svärd eller någon studiebok, kunde lösa problemet. Bekymmersamt för 
ordningsmakten var att krögare och källarmästare inte respekterade den före-
skrivna stängningstiden klockan nio på kvällen, utan lät drickandet fortsätta 
in på natten. 

Till hantverkarna hörde också bardskäraren, som vårdade skadade och så-
rade. Viss enklare sjukvård kunde även utföras av en badare. Badstugan låg 
på Islandet och var en offentlig hygieninrättning med bastu, tvättning och 
dusch. Även på denna allmänna mötesplats i bastuvärmen uppstod några 
gånger verbala dispyter med förolämpningar som hamnade i rätten. 

2.1.2.2 Jordbruk och boskapsskötsel 
För många borgare var jordbruket av avgörande betydelse för försörjningen. 
Magistraten ägde åkermark runtom staden utanför portarna. Den fördelades 
bland borgarna. En behovsprövning på 1660-talet omfördelade tilldelningen 
i olika lotter om en halv till sex tunnland. Då förlorade staden också sam-
manlagt 200 tunnland åker till akademin, vilket ledde till bitterhet hos borg-
arna gentemot professorerna. Efter den reduktionen minskade antalet borgare 
från tidigare 250 på 1660-talet till knappt 150 år 1680. 
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Borgarna ägnade sig även åt boskapsskötsel. Enligt boskapslängder från 
1627 och 1641 ägde de sammanlagt cirka 300 hästar, 600 kor, 1 400 svin 
och 800 får. Boskapen rörde sig fritt i staden och dess utkanter och därför 
måste trädgårdstäppor och åkergrödor inhägnas. En källa till konflikt var 
exempelvis ohägn, underlåtenhet att sätta upp stängsel. Det förekom också 
att småboskap kom bort eller åts upp av varg. Dessa försvinnanden väckte 
misstankar mot grannar som ledde till verbala konflikter. 

2.1.2.3 Skatter och utlagor 
För många borgare var skatter och andra pålagor en tung börda, som ibland 
orsakade verbala konflikter med stadens uppbördsmän. En statlig skatt, 
mantalspengen, hade sitt ursprung i en tidigare kvarntullspeng. Mantals-
pengen var en personlig avgift på 3 mark för alla över 12 års ålder. Vid 
mantalsskrivningen antecknades också boskapsbesättningen på varje gård, 
eftersom man sedan 1620 betalade en särskild förmögenhetsskatt för sin 
boskap. Ytterligare en statlig skatt, bakugnspengen, tillkom 1622. För bagare 
var det en produktionsskatt, men för enskilda borgare med bakugn blev den 
en förmögenhets- och fastighetsskatt. Vid uppbörden av dessa skatter upp-
stod problem när stadsinvånarna inte infann sig till beskattningen. Då tving-
ades stadstjänarna ut för att kräva skatten i borgarnas hem. Dessa krav möt-
tes ibland av verbala förolämpningar, hot om våld eller våld. 

Alltsedan 1610 hade borgarna skyldighet att skaffa båtsmän till flottan. 
En sådan båtsman avlönades av staten på sommaren, men på vintern skulle 
han försörjas av ett antal borgare. 1636 fanns det över 30 båtsmän i Uppsala. 
Magistraten hade svårt att finna dugligt manskap och tvingades att värva 
lösdrivare, misslyckade studenter, utfattiga borgare, stökiga gesäller eller 
bonddrängar. Flera av dessa båtsmän utgjorde ett orosmoment och hamnade 
i konflikter som togs upp till rättegång. Under krigsåren hade borgarna också 
skyldighet att bereda militära trupper inkvartering och förtäring, liksom att 
tillhandahålla foder åt deras hästar. Det kunde någon enstaka gång leda till 
rasande angrepp mot magistraten, som hanterade de utlagor som staten anbe-
fallt. 

2.1.3 Universitetet 
Universitetsbibliotekarien Annerstedt har skildrat universitetet på 1600-talet 
och det är hans historik i Annerstedt 1877a:204–392 som min presentation 
grundar sig på. 

Genom en stor donation 1624 gjorde Gustav II Adolf universitetet till 
ägare av hundratals gårdar samt förmånstagare till flera kyrkotionden. Flera 
obesatta professurer kunde då besättas, antalet stipendier i olika klasser för 
studenter och adjunkter kunde fördubblas och kommunitetet, universitetets 
internat, kunde erbjuda kost och logi till 100 studenter. Nya konstitutioner 
gällde från 1626, underskrivna av rikskanslern Axel Oxenstierna och univer-
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sitetskanslern Johan Skytte. Den kungliga donationen skapade goda förut-
sättningar för universitetets verksamhet, och de av regeringen reviderade och 
godkända konstitutionerna reglerade konsistoriets, professorernas och stu-
denternas ansvar. 

2.1.3.1 Professorerna 
Professurerna uppgick under den förra delen av 1630-talet till nitton. Den 
tjugonde professuren blev den som skapades år 1637 i fysik. Men det fak-
tiska antalet professorer varierade. 1633 fanns sexton professorer i tjänst. 
Teologin var störst, representerad av fyra professorer. Dessa hade högst lön 
och äldre lärare från filosofiska fakulteten kunde befordras till lediga profes-
surer vid teologiska fakulteten. Juridiska fakulteten hade två professurer. 
Ingen av dem var besatt under en period i början av 1630-talet. Vid medi-
cinska fakulteten fanns två professurer. Endast den filosofiska och teologiska 
fakulteten hade dekan, en fakultetsordförande bland professorerna. 

Adjunkturer hade inrättats 1620. Adjunkterna var lärare utan tjänst, en 
grupp stipendiater med den högsta stipendiesumman, som undervisade vid 
filosofiska fakulteten. Av dessa blev några sedan professorer. 1637 fick teo-
logiska fakulteten två adjunkter och på 1650-talet även juridiska och medi-
cinska fakulteten. En särskild kategori utgjorde lärarna i praktisk färdighet i 
moderna språk. En fransk språkmästare tillsattes 1637 och på 1640-talet 
tillkom italienska och spanska språkmästare. 

Undervisningens innehåll och former reglerades i konstitutionerna. De 
bestämde de olika professorernas ämnen och vid vilka tider på dagen före-
läsningarna skulle hållas. Professorerna skulle enligt bestämmelserna inte 
ägna sig åt dikterande av utförliga kommentarer i sina föreläsningar. Dess-
utom skulle professorerna disputera offentligt då opponenter, till exempel 
adjunkter, diskuterade ämnet för disputationen. Dekanen skulle se till att 
disputationen skedde utan gräl och skällsord. Vid disputationer redogjorde 
professorerna för sina egna studier, som inte nödvändigtvis låg inom profes-
surens ämne. Endast ett fåtal professorer höll sig till sin egen vetenskap. 
Professorn i medicin höll 47 disputationer men bara en behandlade ett rent 
medicinskt ämne. 

2.1.3.2 Studenterna 
Studentantalet är svårberäknat, men 1636 uppgavs att det fanns 1 000 ofrälse 
studenter, 54 adliga och 34 informatorer. Annerstedt (1877a:376–377) har 
för nyinskrivna studenter under Gustav II Adolfs tid räknat ut ett medeltal på 
162 per år och under Kristinas 22 år som regent 175 per år. Bland student-
erna fanns en del minderåriga, särskilt adliga pojkar som förbereddes enskilt 
av sina privata lärare, preceptorer, eller av professorerna själva för att de 
senare skulle kunna gå på de akademiska föreläsningarna. Dessa preceptorer 
var de bästa studenterna och flera av dem hade avlagt magisterexamen. Pro-
blemet med de adliga, speciellt högadliga studenterna bestod i deras rang-
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ordning i förhållande till den akademiska lärarkåren. I disciplinärenden till 
exempel var professorerna undfallande mot dem. Den största gruppen stu-
denter tycks emellertid ha utgjorts av prästsöner (Lindroth 1975:37). De 
studenter som förekommer i avhandlingens protokollexempel namnges oftast 
i latiniserad form med förnamn, patronymikon i genitiv (tillnamn bildat av 
faderns namn) och ytterligare ett tillnamn som betecknar geografisk här-
komst eller ett släktnamn (Ryman 2002:144–148). 

Utländska studenter förekom inte i stort antal. De kom med några undan-
tag från Tyskland. Professorerna hade tagit sina examina utomlands och flera 
studenter från Uppsala reste till universitet utomlands för vidare studier. 
Examina hölls i Uppsala först terminsvis, sedan årsvis. Filosofie magister-
promotionerna återkom regelbundet. Studenterna hade jullov och påsklov 
om vardera två veckor. Sommarlovet uppgick till trettio dagar under röt-
månaden. 

Ett särskilt avsnitt i konstitutionerna gav föreskrifter för hur studenterna 
skulle leva sedligt. Alla skulle läsa sin bibel, gå till gudstjänst och inte miss-
bruka Guds namn. Studenterna skulle inte föra oväsen nattetid, inte slå sön-
der fönster eller portar och inte heller strida med vapen. Den som nattetid 
sköt med skarpladdat vapen skulle relegeras omedelbart. För sådana regler 
fanns tydligen ett behov, vilket också framkommer vid läsning av konsisto-
rieprotokollen. Vid rikskanslerns och universitetskanslerns visitation 1637 
hade ordningsregler införts för studenter. Försäljning av öl och vin skulle 
vara förbjuden efter klockan åtta på vinterkvällar och efter klockan nio på 
sommarkvällar, men först 1640 fattade magistraten och konsistoriet tillsam-
mans ett gemensamt beslut om krogarnas stängningstider. En vaktmästare 
med fyra betjänter skulle bevaka ordningen och föra stökiga studenter till 
fängelset. Till ordningsreglerna hörde också ett förbud mot att pantsätta till 
exempel böcker och klädesplagg som betalning för öl. Konsistorieproto-
kollen visar att ordningsreglerna bröts. Annerstedt tror att även mindre 
lämpliga ynglingar sökte sig till universitetet för att undvika krigstjänst. Om 
studenternas tidvis oroliga förhållande till sina professorer i konsistoriet, till 
ordningsmakten och till stadsborna finns en utförligare analys i historikern 
Geschwinds avhandling Stökiga studenter (2001). 

I konstitutionerna reglerades också formerna för depositionen, som var en 
invigningsceremoni för nyantagna studenter. Den skulle vara en skämtsam 
prövning med kniviga frågor och övervakas av dekanen vid filosofiska fa-
kulteten. Reglerna förbjöd att depositor bar en motbjudande mask när han 
förde in noviserna till deposition. Annerstedt (1877a:382–383) liksom Ström 
(2005) ger en utförligare skildring av ceremonin som hölls i ett särskilt rum i 
den nya akademin, det hus som i dag kallas Gustavianum. Inga invignings-
fester, som benämndes kornutöl, skulle få hållas. De äldre fick inte använda 
okvädinsord som pennal och kofot mot de yngre. Åtskilliga brott begicks 
mot skällsordsregeln, vilket tydligt framgår vid läsning av konsistorieproto-
kollen. 
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Övning i latin fick studenterna genom att det var vetenskapens språk och 
professorerna föreläste på latin. Enligt konstitutionerna skulle latin också 
användas i konsistoriet och de som hade kost vid kommunitetet skulle enligt 
konstitutionerna föra något samtal på latin under måltiderna. Konsistorie-
protokollen skrevs på svenska. Latin kunde inte användas i konsistoriet då 
målsägare eller andra mötesdeltagare var medlemmar av stadsbefolkningen. 

Kommunitetet, studenthemmet, var ett sorgebarn. Studenterna fick hyra 
rum för en riksdaler om året, men värme, lås och fönster saknades. Kök och 
matsal fanns i den nya akademin. Spismästaren försummade hushållningen 
och fick i studenterna en fiende. På hösten 1637 upplöstes kommunitetet och 
anslaget övergick till stipendier i stället. En årshyra på kommunitetet om en 
riksdaler motsvarade 12 mark i kopparmynt på 1630-talet (Heckscher 
1941:12). Jämförelsen kan ge en större förståelse för bötesbeloppens storlek 
vid bestraffningen av okvädinsord i Uppsala (se 6.3.1). 

2.2 Rättsväsende och förvaltning 
Staden Uppsala styrdes av borgmästare och rådmän. I spetsen för Uppsala 
universitet stod professorerna. Båda organisationerna hanterade förvalt-
ningen och rättsskipningen för sina medborgare. Magistraten och 
konsistoriet uppvisade liknande strukturer. De skulle ha två instanser, en 
överrätt och en underrätt. I magistraten utövade staten kontroll genom 
landshövdingen, som i staden och stadsstyrelsen representerades av en 
slottsfogde. Landshövdingen kom någon gång till allmän rådstuga vid 
valborgsmäss och kunde då sitta ordförande (Herdin 1929:17). Även i 
konsistoriet hade staten en representant som granskade universitetets 
verksamhet. Denne hade titeln universitetskansler och var, i likhet med 
landshövdingen för Uppland, inte bosatt i staden. Som kanslerns 
ställföreträdare fungerade ärkebiskopen med titeln prokansler. 

2.2.1 Rådhusrätten 
Min redovisning av rådhusrättens verksamhet grundar sig på uppgifter i 
Herdin 1926:9–194. Stadens magistrat, som sammanträdde i rådhuset vid 
torget, hade den gängse benämningen borgmästare och råd och hade såväl 
administrativa som juridiska uppdrag. Till de förra hörde ärenden som ex-
empelvis skatteuppbörd, reglering av handel och byggverksamhet samt väg- 
och gatuunderhåll. Till de senare hörde domstolsverksamhet med dels tvis-
temål som arv, testamente, gårdsköp, pantförsättningar, ekonomiska ford-
ringar, kvarstadsärenden med mera, dels brottmål som exempelvis sabbats-
brott, misshandel, dråp, äktenskapsbrott och stöld. Ärekränkningar, alltså 
bland annat verbala förolämpningar, hörde till brottmålen och en målsägare 
kunde hos rådhusrätten lämna in en stämningsansökan mot någon för ver-
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balinjurier. Den juridiska myndigheten utövades av en lägre och en högre 
domstol, kämnärsrätten respektive rådstugurätten, som i protokollen kallas 
kammaren och rådstugan. 

I domstolen talade rättsparterna för sin egen sak efter bästa förmåga. För-
svarare och målsägarbiträden förekom i allmänhet inte. Kvinnor uppträdde 
själva inför rätta som kärande/målsägare, svarande/tilltalade och som vitt-
nen. De företräddes inte nödvändigtvis av någon målsman. I avhandlingens 
materialurval förekommer endast undantagsvis en företrädare, fullmäktig, för 
någon rättspart. 

Kämnärsrätten skulle behandla mindre ärenden och fungera som en un-
dersökningsdomstol och skiljenämnd. Där satt kämnären som hade på sitt 
ansvar att indriva skatter och andra avgifter. Han skulle också ta fast brotts-
misstänkta. Det var uppdrag som försatte honom i konfliktsituationer. I sina 
tjänsteåligganden biträddes han av byfogden, som betalades för sitt uppdrag 
enbart med befrielse från båtsmanspengar. Byfogden ådrog sig många 
gånger hugg, slag och förolämpningar. 

Dessutom hade magistraten en stadsvaktmästare anställd som skulle an-
svara för ordning och säkerhet på gator och torg. Det var ett utsatt uppdrag, 
särskilt när krigsfolk låg inkvarterat i staden. Magistratens mest föraktade 
anställda var bödeln. Denna skarprättare verkställde dödsstraff och straff 
som hudstrykning. Han slaktade också hästar och avlivade hundar. Yrket var 
tabubelagt och ägde stark laddning som förolämpningstema (jfr Geschwind 
1998). 

Borgmästarna och rådmännen var inte rättslärda under 1630-talet. Det var 
först från 1640-talet som borgmästare med juridisk utbildning utsågs. Av ett 
rättsprotokoll från 1665 framgår att en del rådmän inte kunde läsa de hand-
lingar som de skulle döma efter. Rådmännen och borgmästarna dömde över 
en befolkning som huvudsakligen var okunnig i att läsa och att skriva, även 
om viss läskunnighet i de folkliga befolkningslagren kunde förekomma i 
början av 1600-talet (jfr Johansson 1991 och 1998). 

Rättens protokoll fördes på 1630-talet av en och samma stadsskrivare un-
der hela decenniet. De skrevs rent och samlades i en dombok, som vid denna 
tid benämndes tänkebok. Där samlades både underrättens och överrättens 
protokoll löpande i samma volym. För befattningen som stadsskrivare kräv-
des lagkunskap och skrivvana, men kompetenskraven ökade under 1600-
talet. Två skrivare avsattes för brister och felaktigheter i protokollföringen 
enligt en hovrättsdom 1665. 

Trots dessa brister finns en nästan obruten serie domböcker från och med 
1630 bevarad för hela 1600-talet. För det fåtal årgångar från vilka renskrivna 
protokoll saknas i rådhusrättens arkiv finns konceptdomböcker. De ren-
skrivna protokollen från 1630-talet saknar underskrifter av rättens sekrete-
rare, ordförande eller annan justeringsperson. De är många gånger mycket 
kortfattade och knapphändiga protokoll. Enligt stadgar skulle en renskriven 
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kopia, en renovation, sändas till hovrätten varje år före ett visst datum. Dessa 
kopior bevaras i Riksarkivet. 

2.2.2 Konsistoriet 
Konsistoriets administrativa frågor rörde stipendier och internatplatser för 
studenter, kursplaner, undervisningslitteratur och tjänstetillsättningar men 
även skatteuppbörd och arrendekontrakt för akademibönderna med mera. 
Som dömande instans för akademistaten behandlade konsistoriet tvistemål 
och brottmål av den typ som rådhusrätten skipade rätt i för sina medborgare. 
Bland tvistemålen fanns vissa undantag; gårdsköp exempelvis reglerades av 
rådhusrätten. Universitetet hade domsrätt i alla tvister mellan sina medlem-
mar inbördes, deras hustrur, barn och anställda. Till universitetsmedlem-
marna räknades även de hantverkare och övrigt yrkesfolk som anställts av 
akademin. Under 1630-talet hade som praxis utvecklats, att domsrätten 
gällde alla mål där en universitetsmedlem var svarande, vilket också fast-
lades i 1646 års privilegier (Herdin 1926:78, Annerstedt 1877b:374). Borger-
skapets medlemmar lämnade inte sällan in stämningsansökningar till konsi-
storiet som gällde studenters brott mot dem. Konsistoriet dömde huvudsakli-
gen över litterata och latinkunniga personer. 

Konsistoriehuset söder om domkyrkan kallas i konsistorieprotokollen för 
akademin och hade två föreläsningssalar, en större och en mindre. I den 
mindre hölls konsistoriesammanträden under hela 1630-talet (Annerstedt 
1877a:263). Ett mindre konsistorium skulle enligt konstitutionerna från 1626 
bestå av tio på livstid valda ledamöter, handlägga löpande ärenden och 
sammanträda oftare än det stora konsistoriet. Praxis blev att endast det stora 
konsistoriet sammankallades. Det mindre konsistoriet kom inte till stånd. De 
mindre ärendena kunde i stället behandlas hemma hos rektor i närvaro av 
notarien och ett par andra professorer. Någon gång kunde ledamöterna 
snabbt sammankallas efter en högmässa eller bönestund i domkyrkan (An-
nerstedt 1877a:359, se även exempel (36) i avhandlingen). Det stora 
konsistoriet utgjordes av de ordinarie professorerna vid universitetet och 
leddes av den professor som för tillfället tjänstgjorde som rektor. Valet av 
rektor skedde i konsistoriet halvårsvis. Uppdraget som rektor cirkulerade 
mellan professorerna (Östlund 2005:41). 

Från donationsåret 1624 finns de äldsta bevarade konsistorieprotokollen. 
Protokollen skrevs av olika notarier som är kända till namnet. Någon profes-
sor kunde fungera en tid som notarie. Under 1630-talet tjänstgjorde fem 
notarier vid konsistoriet (Hammermo 1999). På samma kortfattade och ofull-
ständiga sätt som rådhusrätten förde sin tänkebok fördes inledningsvis an-
teckningarna i konsistorieboken av universitetets notarier, och redan 1627 
kritiserade universitetskanslern att så litet var antecknat. Notarien försvarade 
sig med att han antecknade på det sätt som varit brukligt tidigare, men sade 



 30 

sig vilja efterfölja kanslerns anvisningar (KP I:13). Därefter blev protokollen 
utförligare och har inte sällan formen av diskussionsprotokoll. 

Inte heller de enskilda konsistorieprotokollen är undertecknade av rektor, 
notarie eller annan justeringsperson. Enligt universitetets konstitutioner från 
1655 skulle notarien på konsistoriets befallning läsa upp föregående mötes 
protokoll (Östlund 2005:77). Någon sådan rutin finns emellertid inte belagd i 
de renskrivna protokoll som bevarats från 1630-talet. Man kan anta att kon-
sistoriets skrivare i likhet med rådhusets förde koncept, utkast till protokoll, 
som med kortare eller längre tidsfördröjning skrevs rent. Konstitutionerna 
från 1655 föreskriver att notarien i rektors närvaro skulle lägga domarna i 
arkivet före rektorsskiftet (Östlund 2005:78). Men renskrivningarna kunde 
dröja längre än ett halvår efter sammanträdena, vilket någon gång fram-
kommer i de bevarade protokollen. Den 2 maj 1632 frågade rektor konsisto-
riet om notarien skulle föra en 10 månader gammal kontrovers från den 6 juli 
1631 till handlingarna (KP I:206). 

2.3 Språklagarna 
Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet tillämpades fortfarande 
på 1630-talet av båda domstolarna i Uppsala. Den medeltida stadslagen, som 
tidigare varit tillgänglig inom rättsväsendet endast som manuskriptavskrifter, 
trycktes 1617. Ett exemplar av lagboken låg på bordet i rådstugans samman-
trädesrum. På den avlade man eden (Herdin 1926:68). 

Ärekränkningar utgjorde ett brott enligt lagen. I två skilda lagbalkar, 
Rådstugubalkens kapitel 30–33 och Konungsbalkens kapitel 12, reglerades 
olika verbala ärekränkningar mot privatpersoner och mot offentliga personer. 
Dessa paragrafer kallar jag för språklagarna. Brotten som de reglerade kallar 
jag för språkbrott. Deras varierande kränkningskraft föranledde olika bötes-
belopp. De kränkande talakterna hade olika beteckningar som kalla en annan 
med okvädinsord, ljuga äran av en man eller en kvinna och tala otillbörligt 
mot fogden (hela rådet, en borgmästare, en rådman eller stadens skrivare). 
De medeltida lagparagraferna motsvaras av nutida lagrum i Brottsbalkens 
kapitel 5, § 1–3 och gäller talakter som idag benämns grovt förtal, förtal och 
förolämpning (SFS 1962:700). Det som idag kallas grovt förtal eller förtal 
motsvaras, som jag ser det, av den talakt som i stadslagen kallades för ljuga 
äran av en man eller en kvinna, och det lagen idag kallar för förolämpning 
motsvaras närmast av den medeltida stadslagens metaspråkliga talaktsfras 
kalla en annan med okvädinsord. 

Förutom stadslagens språklagar mot verbala kränkningar fanns även andra 
lagar och stadgor mot språkmissbruk. Denna varierande samling språklagar 
är av intresse för min insamling av material som gäller verbala förolämp-
ningar i 1630-talets Uppsala. För denna variation av lagar mot olika verbala 
ärekränkningar följer här en redogörelse. 
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2.3.1 Språkbrott mot enskild person 
Lagrummen som gäller språkbrott mot enskild person urskiljer tre typer av 
verbala kränkningar: okvädinsord av varierande kraft, ärekränkande lögner 
samt missfirmelser i ämbetsutövning mot enskilda. 

Rådstugubalkens 31:a kapitel ”Om de böter, som man skall böta för 
okvädinsord” reglerade bötesbeloppen för okvädinsord och föreskrev att 

Hwilkin man annan kallar oqwædhins ordh, ok wardher til wnnin mædh 
twem mannum ghodhum ok skælikum, böte tolff marker til thræskiptis som 
för ær sakt, eller wæri sik mædh siæx manna edhe; orkar han eig botum, sla 
sik fore munnin ok sæghi thet han löögh, ok wardhe slaghin widher stokkin 
ok ryme stadhin, ok kome aldrigh i han vtan malsæghanden bidher fore ho-
num. (Schlyter 1865:283–284) 

Den som kallar en annan med okvädinsord och blir förvunnen därtill med två 
män, gode och trovärdige, böte tolv marker till treskifte, såsom förut är sagt, 
eller värje sig med sex mäns ed. Förmår han ej böta, må han slå sig för mun-
nen och säga, att han ljög, och han skall bliva slagen vid stocken och fly från 
staden och aldrig komma tillbaka dit, om icke målsäganden beder för honom. 
(Holmbäck & Wessén 1966:182) 

Kapitlet ger information om beviskravet att språkbrottet ska ha bevittnats av 
två trovärdiga personer och att bötesbeloppet uppgår till tolv marker. Bötes-
summan ska delas i tre delar enligt en referens till det föregående kapitel 30 i 
Rådstugubalken. Den ska tillfalla staden, staten och målsägaren. Lagtexten 
upplyser vidare om den åtalades möjlighet att fria sig från anklagelsen om 
språkbrott med värjemålsed. Edgärdsmännen var inga egentliga vittnen från 
talsituationen utan de kände den åtalade och gick i god för att han talade 
sanning då han förnekade språkbrottet (jfr Inger 1997:51–52). 

I inledningen till kapitel 31 anges också ett subsidiärt straff i fall av betal-
ningsoförmåga. Då ska den dömda straffas i fyra steg: 1) slå sig för munnen, 
2) säga att han/hon ljög, 3) låsas i stocken, ett straffredskap utanför kyrkan, 
och sedan 4) förvisas från staden. Målsägaren, den förolämpade, kan emel-
lertid benåda den svarande från stadsförvisningen. I kapitlets fortsättning 
räknas en rad okvädinsord upp som är bötesbelagda med beloppet tolv mark. 

§. 1. Thetta æra the ordh som swa skal fyri bötas: forwunnin thiuffwer, 
forwnnnin moordhare, forwnnin liughare, forwnnin hærianson, forwnnin 
mordhbrænnare, forwnnin hunsiuioson, forwnnin thrææl, vm han fræls ær; 
eller kalla godha kuno forwnna hoorkono, eller forwnna skökio, ella forwnna 
trulkonu, ella forwnna fordædho. (Schlyter 1865:284–285) 

§ 1. Detta är de ord, för vilka så skall bötas: förvunnen tjuv, förvunnen mör-
dare, förvunnen lögnare, förvunnen skökoson, förvunnen mordbrännare, för-
vunnen son av en hynda, förvunnen träl, om han är fri, eller att kalla en god 
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kvinna förvunnen horkona, eller förvunnen sköka, eller förvunnen trollpacka, 
eller förvunnen förgörerska. (Holmbäck & Wessén 1966:182) 

Alla okvädinsord föregås av attributet förvunnen ’överbevisad’, ’dömd’. 
Vilken innebörd detta attribut har för rättspraxis på 1600-talet diskuterar jag 
i 9.3. Inalles finns elva ord i listan. De fyra sista förolämpar specifikt kvin-
nor. En grupp av de elva består av falska brottsanklagelser som exempelvis 
förvunnen tjuv, förvunnen mördare, förvunnen mordbrännare, förvunnen 
horkona. Okvädinsorden för kvinnor som förvunnen trollpacka, förvunnen 
förgörerska ska inte ses som allmänt nedvärderande skällsord utan i det hi-
storiska sammanhanget som falska anklagelser om brott, reglerade av stads-
lagen (Holmbäck & Wessén 1966:235, 238–239). En andra grupp kan sägas 
bestå av personbeteckningar som nedvärderar den tilltalades eller omtalades 
sociala status utan att för den skull vara brottsanklagelser: förvunnen sköko-
son och förvunnen träl. I en förolämpningssituation förutsätts dessa tillmälen 
ha riktats till någon som inte är son till en sköka och till någon som inte är 
träl, vilket lagtexten gör tydligt. Det sakliga innehållet i dessa beskyllningar 
är sanningsbetingade och kan bevisas eller motbevisas i en rättsprocess. Till 
den gruppen skulle man också, beroende på talsituation, kunna föra förvun-
nen lögnare och förvunnen sköka. En tredje och sista grupp kan inte betrak-
tas som beskyllningar utan snarare som performativa okvädinsord som krän-
ker någons självkänsla och värdighet. Förvunnen son av en hynda är en 
genomförd liknelse utan sanningsvärde. Ordet blir en allmänt nedvärderande 
personbeteckning. 

Senare i kapitel 31 bedöms språkbrottet som hälften så allvarligt under 
följande förutsättning: 

§. 2. Kallar ok annan man eller quinno eth aff thæssom fornæmpdhum namp-
num, swa som hærianson, skökioson, thiufson, ok ær eig mædh thetta ordhit 
forwnnin, ok æra twe mæn till witna som för ær sakt, wari boot halffwo 
minne. (Schlyter 1865:285) 

§ 2. Kallar han en annan man eller kvinna med ett av dessa nämnda namn, så-
som horkonoson, skökoson, tjuvson, och är ej detta ord förvunnen med, och 
finnas två män som vittnen, såsom förut är sagt, skola böterna vara hälften så 
stora. (Holmbäck & Wessén 1966:182) 

I denna andra paragraf refereras till den föregående exempelsamlingen, men 
ingen av de falska brottsanklagelserna upprepas, utan endast tre socialt ned-
värderande personbeteckningar som gäller att vara son, men inte explicit 
dotter, till en horkona, sköka eller tjuv. Attributet förvunnen i betydelsen 
’överbevisad’, ’skyldig’, ’dömd’ ska inte heller ingå i det kränkande yttran-
det, för att den som fällt det ska straffas med det lägre bötesbeloppet sex 
marker. I 1630-talets Uppsala dömdes förolämpningar enligt denna medel-
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tida lag från 1300-talet med de angivna bötesbeloppen. Då dömdes också för 
långt fler än de skällsord som exemplifierats i den medeltida stadslagen. 

Kapitel 30, som föregår kapitel 31 om okvädinsord i samma balk, stadgar 
att ”Den som ljuger äran av en man eller en kvinna, böte sextio marker till 
treskifte: till målsäganden, konungen och staden, om vittnesbörd finns av sex 
gode män”. Här är den verbala kränkningen grövre och straffet högre, men 
bevisbördan, sex vittnen, också tyngre för målsäganden. Språkbrottet kan vi 
jämställa med det vi i dag kallar förtal. I kapitel 30 finns ingen exempel-
samling på ärekränkande, lögnaktiga yttranden. Däremot förordnas hur den 
höga bötessumman ska fördelas mellan den ärekränkta målsägaren, kronan 
och magistraten. 

Rådstugubalkens 33:e kapitel reglerade hur stadens och fogdens tjänste-
män på uppdrag i staden skulle uppträda i ord och handling mot enskilda 
stadsinvånare. 

Stadhsins swena ok foghatins, hwilke thet hælst æra, skulu wara höwiske ok 
rætte i allom stadhsins ærindom ok foghatins, widher byamæn fatika ok rika, 
landzmæn ok gæste, nat ok dagh i allom sinum gerningum, engum sit aff taka 
mædh wald, eller nokrom misfyrma antiggia i ordhum ella gerningum. Findz 
annarledhis, ok wardha the brutlike, ok æra ful witne til, tha skulu the siin 
brut bætra som andre mæn, badhe i ordhum ok gerningum, ok enga nadhe 
mædh them göras; (Schlyter 1865:286–287) 

Stadens och fogdens svenner, vilka det än är, skola vara höviska och rätt-
rådiga i alla stadens och fogdens ärenden, emot fattiga och rika byamän, emot 
lantboar och gäster, natt och dag i alla sina gärningar, icke med våld fråntaga 
någon det som är hans eller missfirma någon, vare sig i ord eller gärningar. 
Finns det vara annorlunda, och bliva de skyldiga, och finns fullt vittnesbörd 
därom, då skola de sona sina brott, både i ord och gärningar, som andra män, 
och ingen nåd skall göras med dem. (Holmbäck & Wessén 1966:183) 

Lagtexten använder talaktsverbet missfirma för förolämpningar och avser 
med frasen ord och gärning såväl verbalinjurier som formal- och realinjurier 
(se 1.1). Paragrafen är den äldsta kända regeln för tjänstemäns rättvisa 
behandling av medborgarna. ”Bestämmelsen saknar motstycke för övrigt i 
de svenska medeltidslagarna och är av stort intresse”, skriver Holmbäck & 
Wessén (1966:209). 

2.3.2 Språkbrott mot offentlig person 
Likaväl som stadstjänare på uppdrag i staden skulle uppträda hövligt mot 
borgarna i enlighet med kapitel 33 i Rådstugubalken, skulle också borgarna 
uppträda hövligt mot stadstjänarna i deras tjänsteutövning enligt Rådstugu-
balkens 32:a kapitel. För att ge eftertryck åt detta lagrum dömdes till dubbla 
böter för brott i ord och gärning mot män i stadens ärenden. 
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Det huvudsakliga lagrum som definierar kränkande språkbruk mot of-
fentliga personer, Konungsbalkens 12:e kapitel, anger straffet för den som 
talar otillbörligt och vanhedrande mot ämbetspersoner. 

Hwilken som talar olofflica a foghaten ok alla radhmen, thet a therra hedher 
ganger, han böte XL marker peninga, [---] æn til æru tweggia manna witne; 
eller wærie sik medh siex manna edhe. (Schlyter 1865:18) 

Den som talar otillbörligt mot fogden och hela rådet, något som går på deras 
heder, han skall böta fyrtio marker penningar, om det finns två mäns vittnes-
börd; eller ock värje han sig med sex mäns ed. (Holmbäck & Wessén 1966:6) 

I ovanstående citat, kapitlets inledning, reglerades alltså de kränkande ytt-
randen som fälldes mot stadsstyrelsen som helhet. Bevisbördan liksom ed-
gången var densamma som i Rådstugubalkens kapitel 31 om okvädinsorden, 
men bötesbeloppet avsevärt högre. 

De tre följande paragraferna i Konungsbalkens kapitel 12 stadgade lika-
ledes om två mäns vittnesbörd och sex mäns edgång samt redogör för varia-
tioner av brottet mot offentlig person. Hade någon talat vanhedrande mot en 
borgmästare i tilltal eller omtal utgjordes straffet av 20 marker. Om språk-
brottet begicks mot en rådman eller stadsskrivare uppgick bötesbeloppet till 
12 marker. För det tredje stadgades om böter till fyrtio marker om språk-
brottet begicks under rättegångsförhandling mot fogden, stadsskrivaren eller 
någon rådman. Den verbala kränkningens kraft varierade alltså beroende på 
vem som kränktes och i vilken situation. 

Slutligen finns i Konungsbalkens kapitel 12 en fjärde paragraf som stad-
gade mot ett ännu grövre språkbrott, nämligen förtal av offentlig person, som 
renderade det strängaste straffet om 80 marker:  

§. 4. Liugher nokor æro aff thessom fornempdom mannom, at roop komber a 
han antiggia inlændis ella wtlændis, böte LXXX marker til treskiptis mals-
æghandenom, konungenom ok stadhenom, ella miste hoffwd sit æn til æru 
siex manna witne, ella wærie sik medh siex manna edhe. (Schlyter 1865:19–
20) 

§ 4. Ljuger någon äran av dessa förut nämnda män, så att ont rykte kommer 
om dem, vare sig inom landet eller utom landet, böte han åttio marker till tre-
skifte mellan målsäganden, konungen och staden, eller han miste sitt huvud, 
om det finns sex mäns vittnesbörd; eller ock värje han sig med sex mäns ed. 
(Holmbäck & Wessén 1966:7) 

Paragrafen anger de vidare följderna av handlingen. Talakten leder till ett 
spridande av de äreröriga lögnerna så att ett rykte uppstår och då blir alltså 
straffet extra hårt. 
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2.3.3 Övriga lagar och förordningar om språkbrott 
Magnus Erikssons stadslag har alltså flera lagrum, Rådstugubalkens kapitel 
30–33 och Konungsbalken kapitel 12, som reglerar kränkande språkbruk. 
Samme kungs landslag saknar däremot helt lagrum av detta slag (Holmbäck 
& Wessén 1962), medan Kung Kristoffers landslag har föreskrifter om böter 
vid språkmissbruk i Tingsmålsbalkens 43:e kapitel. 

§. 1. Kallar oc nokor annan oquædins ordh meth hastogo modhe, huat thet 
hælzt ær, thet a hedir gaar eller æro, böte III mark til treskiptis om han siin 
ordh genast rætter eller j geen kallar; (Schlyter 1869:264–265) 

Fäller någon ett förolämpande ord i hastighet och drar tillbaka det böter 
denne tre mark. Landslagen har alltså en mildare bedömning och föreskriver 
ett lägre straff än stadslagen och beskriver huvudsakligen de okvädinsord 
som fällts på tinget. I Uppsala har rådhusrätten inte refererat till denna lag-
paragraf under 1630-talet, men i Stockholm under samma tid tillämpades 
detta lagrum, som framgår av Stockholms tänkeböcker (del 21, 1633 s. 276, 
373). Domstolarna i 1600-talets Sverige hade en ännu större variation av 
språklagar att referera till än de som redovisats i 2.3.1 och 2.3.2. För de olika 
medeltida landskaps-, lands- och stadslagarnas förordningar om kränkande 
språkbruk finns utförliga redogörelser i Wallén 1976 och i Thyrén 1919:95–
108. 

Men även utanför lagens paragrafer fanns regler om språkbruk i 1630-
talets Uppsala. Universitetets konstitutioner innehöll sådana regler (se 
2.1.3.1 och 2.1.3.2). Hantverkarnas skråordningar kunde innehålla språklag-
ar. Skomakarnas skråordning från 1621 reglerade språkbruket och allmänna 
ordningen för skråstämman. Den innehöll förbud mot att stå på golvet, föra 
oväsen, slå näven i bordet, ge åldermannen onda ord, använda okvädinsord, 
använda svordomar, dra kniv, slå eller dra en ämbetsbroder i håret (Herdin 
1929:74, 98). Skråordningens exempelsamling av okvädinsord påminner om 
stadslagens. Även gesällernas sammanslutningar hade förordningar för den 
allmänna ordningen på möten (Herdin 1929:76). 

Andra vulgära språkyttringar som svordomar förekom vid olika konflikt-
er, men mot bruket av dem fanns inget lagrum. De antecknas någon gång i 
protokollen, men för dem utdelas endast undantagsvis straff under 1600-
talets tidigare hälft. Under århundradets senare hälft fastställdes flera förord-
ningar mot svordomsbruket. 1655 utfärdades en kunglig Stadga om eder och 
sabbatsbrott. Den gav en omfattande framställning av eder och svordomar i 
olika grader och av särskilda sabbatsbrott. Stadgan förnyades 1687 med fasta 
bötesbelopp (Herdin 1926:132–133). Att svära i någons närvaro kan egentli-
gen inte betraktas som en förolämpning, eftersom svärandet inte uttalar nå-
got om adressatens personliga eller sociala identitet (Jucker & Taavitsainen 
2000:75). 
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3 Forskningsöversikt och teoretiska 
utgångspunkter 

Detta kapitel ska dels ge en presentation av det forskningsfält inom vilket 
avhandlingen kan placeras, dels i korthet redogöra för de teorier som ger 
stöd för min analys av muntligt språkbruk i den historiska källtexten. Inled-
ningsvis följer en översikt över tidigare historisk forskning om förolämp-
ningar på svenska, men även på språk som tyska, franska och engelska. 
Därpå vidgas forskningsöversikten i avsnitt 3.2 till att innefatta en rad arbe-
ten, som undersökt muntligt språkbruk med stöd av historiskt talspråksnära 
textmaterial. I avsnitt 3.3 följer en kort presentation av historisk pragmatik, 
det internationella forskningsfält inom vilket min avhandling har sin plats. I 
avsnitt 3.4 utreds talaktsteorin som är min teoretiska utgångspunkt för studiet 
av förolämpningar. Eftersom min undersökning studerar talakten i sin socio-
historiska kontext har den också en teoretisk utgångspunkt i en kommunika-
tionsetnografisk modell som presenteras i 3.5. Kapitlet avslutas med några 
anmärkningar kring sociolingvistiskt inriktad språkhistorieforskning. 

3.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om förolämpningar finns dels inom svensk, dels inom 
internationell vetenskap. Den återfinns såväl inom historia som inom ling-
vistik. Den följande översikten kan endast ge ett begränsat urval, indelat i ett 
nationellt och ett internationellt avsnitt. Översikten behandlar huvudsakligen 
undersökningar med ett historiskt eller språkhistoriskt perspektiv. Till några 
få nutida undersökningar av förolämpande språkbruk hänvisade jag redan 
inledningsvis i 1.2. 

3.1.1 Svensk forskning om okvädinsord 
En tidig lingvistisk undersökning av de på 1600-talet frekventa okvädins-
orden genomfördes av Hellquist (1902:31–40). Orden sammanförs av honom 
under rubriken öknamn, skymford o.d. och har excerperats främst i 1600-
talets didaktiska skoldramer, som hade vulgära mellanspel med ett rikt utbud 
av skällsord (Hellquist 1902:3–4, 6–9). Resultatredovisningen är en ordlista 
som tar fasta på ordbildningsmönster och etymologi. 
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Samma källmaterial har använts långt senare för några liknande under-
sökningar. De två första är till viss del sakfältsanalyser. Edlund (1980a) be-
handlar djurnamn som fungerar som okvädinsord i skoldramerna med syftet 
att belysa ordens etymologi och bildning. Det semantiska resonemanget tar 
stöd i dramats kontext och en diskussion förs kring språkbrukarnas föreställ-
ning om djurens egenskaper. I en andra artikel behandlar Edlund (1980b) 
folkslagsbeteckningar och beteckningar på bruksföremål som används bild-
ligt som förolämpande personbeteckningar i skoldramerna. Ordbildningen, 
liksom etymologin, står i centrum också för denna undersökning. Ett delvis 
annat syfte har en tredje artikel av Edlund (1996) där ett skoldrama får visa 
prov på talspråk i form av just okvädinsord, men även i form av tilltal, svor-
domar och utrop. Att dessa dramer ofta skrevs av trivialskolornas lärare och 
uppfördes i amatörföreställningar av skolgossar (Edlund 1980b:48) kan be-
tyda att inte bara studenter och skolgossar utan också Uppsalas stadsbefolk-
ning i allmänhet kände till dessa komedier. Avhandlingens undersöknings-
material från rådhusrätten visar också att komedier uppfördes i Uppsala på 
1630-talet och lockade stor publik (RR AIa:1, s. 286). 

Skoldramer, som utgör källmaterialet i Hellquist 1902, Edlund 1980a, 
1980b och 1996, undersöks också av Lönnqvist (2006) ur olika aspekter. 
Han noterar många invektiv i tre olika dramer och ser dem som uttryck för 
ett vulgärt talspråk och jämställer dem därför med det i dramerna frekventa 
omnämnandet av horor och horhus (Lönnqvist 2006:39). Han förundras över 
att präster och skolmän författade sådan dramatik med vulgära inslag och att 
skolpojkar skulle framföra till exempel horhusscener. Det enda dramat i 
samlingen som saknar tal om horor och uppvisar endast ett fåtal okvädinsord 
är Uppsalaprofessorn Messenius drama Disa, påpekar Lönnqvist (s. 40, 45–
46). 

Men språkstilen som Lönnqvist (2006) resonerar kring är aldrig fast. Den 
ändras från en tidsperiod till en annan, från en social situation till en annan. 
L.-G. Andersson (1985:14–15) har i sin monografi Fult språk. Svordomar, 
dialekter och annat ont behandlat olika värderingsgrunder för fult språk av 
språkbrukarna i estetiska, moraliska och hygieniska dimensioner. När det 
gäller det kränkande fula språket har han en historisk utgångspunkt med 
exempel från Äldre västgötalagen och det ålderdomliga lagfragment som 
kallas Hednalagen (s. 89–91). L.-G. Andersson (1985:111–121) resonerar 
kring olika språkliga och psykosociala motiv för det fula språket. Fult språk 
kan roa, men det kan också vara aggressivt och sårande (a.a. s. 233). De 
verbala kränkningarna roade säkert i skoldramerna från 1600-talet, men 
speglar troligtvis en aggressiv och sårande användning när de återges i rätts-
protokoll från samma tid. 

En undersökning av könsmönster i ärekränkningsmål har historikern G. 
Andersson (1998) genomfört i sin genusteoretiska avhandling, vars källmate-
rial består av häradsrättsprotokoll från 1600- och 1700-talet. De verbala an-
greppen och deras innebörd belyser tidens normsystem för heder och ära. 
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Hon menar emellertid att kontexten och parternas relation kan vara viktigare 
i en sådan analys än formen för det verbala angreppet och antyder därmed att 
skällsordens propositionella innehåll och pragmatiska innebörd inte är iden-
tiska (G. Andersson 1998:150). Min språkvetenskapliga avhandling om föro-
lämpningar är till skillnad från de rent historiska studierna mer fokuserad på 
just detta förhållande mellan okvädinsordens semantik och talaktens prag-
matik (se kapitel 7). 

En annan historisk undersökning med fokus på 1600- och 1700-talets 
Stockholm är Jarrick & Söderberg 1998. Också den arbetar med juridisk 
sakprosa, särskilt kämnärsrättsprotokoll. Den utgår från en civiliseringsteori 
som räknar med en långsiktigt växande affektkontroll, vilket innebär att 
1600-talets stockholmare, i jämförelse med 1400-talets stadsinvånare, hellre 
gick till rätten än att tog till våld när de förolämpats, och undersöknings-
resultaten visar flera fall med okvädinsbrott där inget fysiskt våld omnämns. 
Även Jarricks och Söderbergs undersökning fokuserar på tidens normer för 
heder och ära samt intar ett genusperspektiv. Man finner att den språkliga 
variationen är som störst när kvinnor förolämpades. Verbala förolämpnings-
teman mellan män liknade dem som kvinnor använde mot män, och kvinnor 
angrep varandra med samma eller liknande okvädinsord som män angrep 
dem med (Jarrick & Söderberg 1998:49). 

Ett språkhistoriskt perspektiv anlägger också Svahn (1999) i sin mono-
grafi om skällsord. Dessa har hon excerperat i en begränsad del av ett om-
fattande ordboksmaterial över svenska dialekter. Utifrån ordboksdefinitio-
nerna genomförs en betydelsefältsanalys av de egenskaper invektiven be-
tecknar. Svahn anlägger ett genusperspektiv och ser okvädinsorden som 
uttryck för stereotypa föreställningar hos dialekttalarna. Undersökningen 
visar att de mest frekventa skällsorden gäller sexuell lättfärdighet och oman-
lighet, de förra riktar sig mot kvinnor, de senare mot män. 

3.1.2 Internationell historisk forskning om förolämpningar 
Flera undersökningar av verbala förolämpningar i äldre tid återfinns också i 
internationell vetenskaplig litteratur. Lötscher (1981) undersöker både svor-
domar och förolämpningar i schweizertysk litteratur från 1400- och 1500-
talen och finner att förolämpningarna ofta innehåller könsord och förbannel-
ser. De äldre förolämpningarna är oftare än nutida schweizertyska förolämp-
ningar ogrundade brottsanklagelser. 

Garrioch 1987 är en redogörelse för förolämpningar i lokala polis-
domstolars protokoll från 1700-talets Paris. Studien delar in invektiven i 
betydelsefält och visar att kvinnor skälls för hora och män för tjuv. Det re-
sultatet liknar resultaten i G. Andersson 1998. 

Moogk (1979) gör också en analys av franska förolämpningar i ett juri-
diskt material, men med koncentration på franska Kanada under 1600- och 
1700-talen, och jämför dem med förolämpningar i det gamla Frankrike. Han 
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finner att kanadensarna överför de gamla stereotypa förolämpningarna vo-
leur, coquin och putain (tjuv, skälm och hora) till det nya livet i Kanada, 
utan att uppvisa den variation och kreativitet som förolämparna i jämförelse-
materialet från en fransk hamnstad har i valet av glåpord. I Frankrike tende-
rade målsägarna i förtalsfall att komma från en högre samhällsklass och de 
svarande var av samma klass, menar Moogk. I Kanada däremot väcker även 
personer från de lägre samhällsklasserna åtal mot förolämpare. Endast ett 
fåtal kvinnor åtalades för förolämpande språkbruk i Kanada. Drygt 72 % av 
rättsdeltagarna i undersökningsmaterialet var män. 

Norton (1987) undersöker könsmönster i 1600-talets Maryland i det eng-
elskspråkiga Amerika. Hon finner att drygt hälften av rättsdeltagarna i äre-
kränkningsmål är kvinnor och det anser hon vara anmärkningsvärt, eftersom 
kvinnor torde ha utgjort högst en tredjedel av nybyggarprovinsens befolk-
ning vid denna tid (a.a. s. 5). I hennes material, som består av 145 ärekränk-
ningsmål i rättsprotokoll, är män oftare måltavla för förolämpningar än 
kvinnor. Norton (1987:11) menar att männens anseende var viktigare att 
försvara än kvinnornas. Männen försvarade sin finansiella heder och kvin-
norna sin sexuella heder. Tematiken rörde mäns förhållande till män och 
kvinnors förhållande till män, enligt Norton (s. 23, 36). 

3.2 Muntligt språkbruk i historiska texter 
Vissa historiska textgenrer kan sägas uppvisa muntliga drag. Det här avsnit-
tet presenterar forskning som undersökt sådana texter med avseende på 
andra muntliga drag än förolämpande språkbruk. Först presenteras forskning 
som rör olika anföringstyper av muntliga yttranden i rättsprotokoll, sedan 
följer en presentation av historisk samtalsanalys på grundval av talspråksnära 
källmaterial och sist diskuteras behovet av ett källkritiskt perspektiv vid 
sådan forskning. 

3.2.1 Återgivning av muntliga yttranden 
Utredningar i äldre tiders rättegångar skedde huvudsakligen genom muntlig 
kommunikation, vilket tydligt framgår av 1600-talets svenska rättsprotokoll. 
I en tidigare undersökning har jag i ett litet urval notiser som rör grövre 
brottmål undersökt de lexikala enheter som anger muntliga yttranden i dessa 
rättsprotokollstexter. Jag kallar dem muntlighetsmarkörer. Yttrandeverben 
säga, bekänna, svara, fråga, neka, berätta var mest frekventa. Dessutom 
hade varje enskild protokollsnotis i undersökningen ett tjugotal andra vari-
anter av muntlighetsmarkörer (Falk 2005:20–23). Dessa markörer i texterna 
visar skrivarnas medvetenhet om den muntliga processen, som återges med 
stor variation, och det är kanske uttryck för en ambition att vara precis i åter-
givningen av talhandlingarna. Flera av yttrandeverben i de undersökta text-
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erna var samtidigt anföringsverb som inledde indirekt och direkt anföring av 
muntliga yttranden i protokollstexten. Texterna möjliggör alltså för språk-
forskaren att i viss mån och under källkritiskt ansvar undersöka muntlig 
kommunikation på svenska under 1600-talet. 

Flera forskare med rättsprotokoll som källmaterial diskuterar växlingen 
mellan indirekt och direkt anföring i texterna. Doty & Hiltunen (2002:307) 
visar att indirekt anföring är dominerande över direkt anföring i deras juri-
diska material och att indirekt anföring blir vanligare under senare delen av 
undersökningsperioden för häxprocesserna i Salem vid nordamerikanska 
östkusten 1692 (som pågick från mars till september). Författarna menar att 
protokollskrivarna utvecklade en rutin som ersatte bruket av direkt anföring, 
som de anser vara mer autentisk och precis, med indirekt anföring. I sin 
analys av samma material gör Hiltunen (1996:21) tolkningen att skrivaren 
helt enkelt inte hann med att föra ordagranna anteckningar utan gjorde sam-
mandrag med indirekt anföring när den muntliga kommunikationen var för 
snabb. 

Topalovi  (2003:130) finner i sitt tyska 1600-talsmaterial, rättegångspro-
tokoll både i koncept och i renskrift, att renskriften arbetar bort konceptens 
talspråkliga drag såsom ellipser och anakoluter. Culpeper & Kytö (2000: 
187) menar med stöd av annan forskning, att domstolsprotokollen eftersträ-
vade att vara ett officiellt dokument och därför medvetet inte återgav inter-
personella drag i direkt anföring, eftersom de var ”semantically empty”. De 
återger forskning som gör gällande att det ideationella framhävs. Grund m.fl. 
(2004:151, 153) tänker sig att yttranden återgavs ordagrant som direkt an-
föring bara när skrivaren ansåg att yttrandet var viktigt bevis i rättsfrågan. 

Skrift och tal är ändå väsensskilda språkyttringar. Frågan om hur texten 
och talet förhåller sig till varandra i mitt eget källmaterial behandlar jag i 
materialredovisningen, i avsnitten 4.3 och 4.4. 

3.2.2 Historisk samtalsanalys med talspråksnära källmaterial 
Rättsprotokollens texter redogör för autentisk dialog med hjälp av referat, 
indirekt anföring och direkt anföring och utgör därför ett intressant material 
för utforskaren av muntliga drag i tidigare språkskeden. Sådana muntliga 
drag kan till exempel vara diskurspartiklar, tilltalsformer, frågesatser eller 
turtagningsmönster. Flera engelska språkhistoriska undersökningar av munt-
lighet har utförts med stöd av de rättsdokument i olika genrer som har läm-
nats till eftervärlden från häxprocesserna i Salem 1692. Hiltunens (1996) 
språkliga diskursanalys koncentrerar sig på de olika förhörarnas frågetyper 
med dels ledande ja-/nej-frågor med negativa presuppositioner och dels mer 
öppna frågeordsfrågor. Också de svarandes motfrågor av retorisk karaktär 
undersöks av Hiltunen. 

En uppföljande undersökning utvidgar problemställningen till att gälla 
också drag som förnekelser och bekännelser i förhören (Doty & Hiltunen 
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2002). Den pragmatiska studien undersöker å ena sidan utfrågarnas olika 
strategier för att bringa de åtalade till en bekännelse och å andra sidan de 
åtalades strategier för att hantera anklagelserna om trolldom, det vill säga om 
de erkänner direkt eller efter att inledningsvis ha nekat till anklagelserna. 

Andra språkhistoriska studier av domstolsprotokoll med fokus på när-
hetspar som frågor och svar i det institutionella förhöret tar i sin analys stöd 
av teorier inom modern pragmatisk forskning om hövlighet. De studerar face 
threatening acts, språkliga handlingar som angriper en persons sociala an-
sikte (Brown & Levinson 1987:67). Forskning om muntlighet och impolite-
ness, ohövlighet, i rättegångsprocesser har identifierat hot och även föro-
lämpningar mot den svarande som en del av ett mycket ojämnt maktspel. 
Från tidigmodernt brittiskt rättegångsmaterial finns exempel på domares 
förhörsteknik med förolämpande tilltal som exempelvis you Blockhead ’din 
dumskalle’, och thou vile Wretch ’din vidriga usling’ (Kryk-Kastovsky 
2000:225, Kryk-Kastovsky 2006:220–221). För forskning om hövlighet och 
ohövlighet i historiska studier, se samlingsvolymen Historical Impoliteness 
(red. Culpeper & Kádár 2010). 

Även dramatexter har använts som underlag för historisk samtalsanalys. 
De är på ett sätt rikare källor för samtalsanalys, eftersom de nästan uteslut-
ande innehåller tal och samtal. Men analysen måste samtidigt ta ställning till 
om dramasamtalets struktur är en återspegling av autentiskt tal eller endast 
en litterär konstruktion (jfr M. Thelander 2009). Projektet Svensk drama-
dialog (Strömquist 2003) har genererat en rad undersökningar som har ett 
språkbruksperspektiv och använder svenska dramer från tre sekel, 1700-, 
1800- och 1900-talet, som underlag för exempelvis samtalsanalys. K. The-
lander (2003) behandlar tilltalsskicket specifikt i 1800-talsdramerna medan 
hennes uppsats 2007 redogör för tilltalsformer i hela korpusen. Ett ännu 
vidare språkhistoriskt perspektiv på hälsningsfraser i svensk fiktionslitteratur 
anlägger Widmark (2003). Det varierande bruket av svordomar i redovisas i 
Stroh-Wollin 2005 och 2008. En talsituation som visit på 1700-talet under-
söks av Melander Marttala (2005). 

Sörlin (2008) undersöker i sin avhandling aktivitetstypen verbala kon-
flikter i samma korpus med dramer från 1700-, 1800- och 1900-talen. Hon 
använder den moderna samtalsforskningens metoder för sin analys av dia-
logsekvenser som hon identifierat som verbala konflikter och ser ett tydligt 
grälmönster i dramerna över alla tre sekel. Sörlin urskiljer tre sekvenstyper 
med de olika dragen eller språkhandlingarna motsägande, klander och av-
slag. Den mest frekventa sekvenstypen i verbala konflikter kretsar kring 
klander, att någon kritiserar en annan person. Frågan som väcks är om den 
typen av konfliktmönster är dramatekniskt betingad eller en återspegling av 
hur folk oftast grälade i verkligheten (a.a. s. 204–206). 

En helt annan korpus med talspråksnära material, Corpus of English Dia-
logues 1560–1760, innehåller totalt över en miljon ord från rättegångspro-
cesser, vittnesförhör, dramakomedier, didaktisk litteratur och fiktionsprosa 
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från tidigmodern engelsk språkhistoria. Allt material är tryckt under perio-
den och innehåller icke-versifierade fristående direkta repliker, som repre-
senterar muntligt språkbruk hos båda könen i olika samhällsklasser, fram-
håller Culpeper & Kytö (2010:24–26). De kategoriserar olika talspråkslik-
nande (speech-like) texttyper. Domstolsmaterialet räknas till text som grun-
dar sig på muntlig kommunikation och kallas för talbaserad (speech-based) 
text. Dramamaterialet som är konstruerat för att framföras muntligt kallas för 
speech-purposed (a.a. s. 16–18). Den talbaserade texten visar antingen ned-
tecknat tal, recorded speech, till exempel av en skrivare från en rättegång, 
eller rekonstruerat tal, re-constructed speech, som återskapar muntligt 
språkbruk som egentligen skett längre tid före nedtecknandet. Dramatext 
som är avsedd att framföras muntligt uppvisar sålunda konstruerat tal, con-
structed speech (s. 67). 

Rättsprotokollen i min avhandling trycktes aldrig i sin samtid och inne-
håller inte så många syntaktiskt fristående repliker som det rättsliga materi-
alet i Culpeper & Kytös (2010) dialogkorpus. Mitt material innehåller fristå-
ende repliker i kombination med berättande referat, indirekta anföringar eller 
direkta repliker som underordnats en anföringssats. Rättsprotokollen från 
1630-talets Uppsala är talbaserade och innehåller både nedtecknat tal från 
rättegångarna och rekonstruerat tal från talsituationer som föregått dem och 
föranlett domstolarna att ta upp det förolämpande språkmissbruket till pröv-
ning. 

3.2.3 Ett källkritiskt perspektiv 
Hur trovärdiga är rättsprotokollen som uppteckningar av muntligt språk? 
Denna fråga om materialets reliabilitet för undersökningar av språkbruk i 
samtal är huvudsyftet i en artikel av Grund (2007). Han jämför systematiskt 
några av de rannsakningar i Salem 1692 som återges av fler än ett textvittne. 
Det innebär att varianter av ”samma” text kan föreligga i två eller flera sam-
tida manuskript. 

Jämförelsen visar att de skilda dokumenten från ett och samma ärende 
överensstämmer någorlunda vad gäller rannsakningens innehåll men de vari-
erar tydligt i återgivningen av den muntliga kommunikationen. Grund 
(2007:131) finner tillägg, strykningar och varianter även när en och samma 
skrivare har producerat fyra dokument från ett förhör. Han visar hur ett 
muntlighetsdrag som diskurspartiklar (well, why, oh) skrivs ned eller ute-
lämnas i skilda dokument från ett och samma förhör (a.a. s. 133). 

Olika frågetekniker har som nämnts ovan varit föremål för samtalsanalys i 
undersökningar inom historisk pragmatik, men en fråga från samma förhör 
kan formuleras på skilda sätt i de olika textvittnena (Grund 2007:135). Det 
får implikationer för sådana undersökningars reliabilitet. Uppenbarligen var 
inte de exakta språkliga formuleringarna som de yttrades (nedtecknat tal) 
eller återgavs (rekonstruerat tal) i rättssalen av högsta prioritet för skrivarna i 
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Salem med tanke på dokumentens språkliga variation. Grunds slutsats är 
avgörande för alla forskare som söker muntliga språkbruksdrag i denna typ 
av material: 

It is clear that attributing specific linguistic features to individual participants 
in the trial proceedings is fraught with significant problems. It is even doubt-
ful to what extent whole conversational turns have been accurately repro-
duced, even as far as content is concerned. (Grund 2007:145) 

Den språkliga variation som Grund påvisar kan också avläsas i mitt käll-
material. För rådhusrättens protokoll finns genomgående två eller tre text-
vittnen: koncept, renskrift, renovation (se 2.2.1). En systematisk jämförelse 
av dem skulle kunna blottlägga textvarianter som inte har exakt lika orda-
lydelse. 

Problemet med skrivarnas språkliga variation i textåtergivningen gäller 
till exempel undersökningar av morfologi och syntax. Jag har i en tidigare 
delstudie undersökt förolämpningars tilltalsfras med avseende på variationen 
mellan din + SKÄLLSORD och du + SKÄLLSORD (Falk 2006). Den tar visser-
ligen data från direkta anföringar vid språkbrott men måste ändå, mot bak-
grund av Grunds (2007) undersökning och resonemang, gardera sig tydligt 
mot reliabilitetsproblem. 

Problematiken med olika textvittnens variation och osäkerheten med 
källmaterialets återgivning av faktiskt tal gäller också samtalsanalysens stu-
dieobjekt som turtagningar, frågemönster och diskurspartiklar. Materialet 
från rådhusrätten och konsistoriet i Uppsala inbjuder inte till en analys av 
hela sekvenser i dialoger, till exempel turtagningsmönster. Inte heller kom-
mer min analys av förolämpningar att följa samtalsanalytiska metoder i öv-
rigt eftersom källtexterna inte kan förutsättas återge samtalsstrukturer tro-
värdigt och fullständigt. Min analys blir i stället en analys av förolämp-
ningen som talakt i förhållande till andra talakter (se 4.6). 

Det måste understrykas att problematiken med språklig variation i proto-
kollens återgivning av tal kvarstår även när endast ett enda textvittne finns. 
Konsistorieprotokollen i min undersökning föreligger endast i en textvariant 
och är ensamt textvittne, men varianter i den språkliga formuleringen från 
samma ärende kan ändå avläsas i parternas skilda versioner av den konflikt-
fyllda talsituationen. Vittnena minns den språkliga formuleringen olika. 
Partsintressen styrde säkert vad man valde att rapportera från situationer med 
förolämpningar. Ett ärende kan dessutom behandlas i flera skilda rättegångar 
och även då kan ett och samma direkt anfört yttrande återges med språklig 
variation i de olika protokollsnotiserna. 

Huvudsaken för konsistoriet respektive rådhusrätten var att rannsaka äre-
kränkningsärendenas innehåll, komma till konsensus och skipa rätt och 
återge den processen i protokollet. Vad gäller Grunds (2007) slutsats om att 
rättsinnehållet kommer före den språkliga formuleringen i skrivarnas priori-



 44 

tering kan till min undersöknings försvar sägas att den språkliga formule-
ringen i en stor del av de utvalda ärendena är det huvudsakliga rättsinne-
hållet. Språkbruket var brottet som förbjöds av lagen och rannsakningen 
gällde vad som sagts; då torde skrivarna ha fäst större avseende vid den 
språkliga formuleringen än i andra mål med muntligt processförfarande. Till 
den specifika frågan om mitt eget materials reliabilitet för analyser av munt-
ligt språkbruk återkommer jag senare i 4.4. 

3.3 Historisk pragmatik 
Det forskningsfält som går under beteckningen historisk pragmatik inleddes 
med samlingsvolymen Historical Pragmatics (red. Jucker 1995), i vilken 
inledningen utgör en programförklaring. En provisorisk och neutral defini-
tion av begreppet är att historisk pragmatik sätter språkbruk i historiska 
kontexter i fokus och undersöker hur betydelse skapas, menar Taavitsainen 
& Fitzmaurice (2007:13). Den ägnar sig åt empiriska lingvistiska studier av 
autentiskt språkbruk i historisk tid. Inom fältet finns flera inriktningar. 

Den diakrona pragmatiken intresserar sig för språkförändringar och inde-
las i form-to-function-mapping respektive function-to-form-mapping. Den 
förra kartläggningen arbetar med semasiologiska förändringar och undersö-
ker hur språkformer som förblir konstanta ändrar semantisk innebörd. Den 
senare kartläggningen är onomasiologisk och ställer frågor om hur en kon-
stant språklig funktion uttrycks med nya former (Taavitsainen & Fitzmaurice 
2007:14–15). Dessa två inriktningar arbetar med ett mikroperspektiv. 

Korpuslingvistiken, som undersöker språkformer i stora, väldefinierade 
textmassor, har haft problem att arbeta med det onomasiologiska perspekti-
vet på mikronivå, eftersom en given funktion måste identifieras före en sök-
ning efter den motsvarande språkliga formen. Det blir tidskrävande och föga 
ändamålsenligt för korpusmetodologin. Än större blir komplikationerna med 
att tillämpa korpuslingvistikens metoder vid forskningsfrågor på makronivå, 
som till exempel den diakrona utvecklingen av talakter (Taavitsainen & 
Fitzmaurice 2007:17–18). 

Ett makroperspektiv intar den andra huvudinriktningen av historisk prag-
matik som går under beteckningen pragmafilologi och arbetar med huvud-
sakligen synkrona beskrivningar och studier av pragmatiska aspekter på 
historiska texter i deras sociokulturella sammanhang (Taavitsainen & Fitz-
maurice 2007:13–14). Det är detta perspektiv som Brinton (2001:139) väljer 
att kalla för historical discourse analysis proper. Till den inriktningen hör 
min avhandling om verbala förolämpningar som talakter. Den intar både ett 
onomasiologiskt och semasiologiskt perspektiv och placerar analysen i en 
sociohistorisk kontext. Den ingår i ett funktionalistiskt forskningsparadigm 
som studerar talakter i språkbruk till skillnad från ett strukturalistiskt forsk-
ningsparadigm med fokus på språk som system och kod (Schiffrin 1994:21). 
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Just talakter undersöks av Arnovick (1999), som i en metodologisk inled-
ning om språkfunktioners utveckling i engelsk språkhistoria påpekar att en-
dast fyra av ett tjugotal artiklar i samlingsvolymen Historical Pragmatics 
anlade det onomasiologiska perspektivet function-to-form-mapping. Hon 
refererar vidare till en ståndpunkt bland språkforskare att talaktsteorin saknar 
tillämpbarhet i språkhistoriska undersökningar, eftersom talarintentioner i 
förgången tid skulle vara omöjliga att rekonstruera (Arnovick 1999:11–12). I 
sju enskilda fall visar hon hur dessa emellertid är möjliga att skatta och re-
konstruera. 

Samlingsvolymen Speech Acts in the History of English (red. Jucker & 
Taavitsainen 2008) innehåller flera studier av en rad olika talakter i ett eng-
elskt språkhistoriskt textmaterial. De ger prov på skilda undersökningsmeto-
der men har alla en gemensam talaktsteoretisk utgångspunkt. 

3.4 Talaktsteori 
Talakt som begrepp myntades av den tyske psykologen och språkvetaren 
Karl Bühler 1934 när han beskrev tal som handling. Talaktsteorin, som är ett 
viktigt inslag i språkfilosofisk och pragmatisk forskning, har två grundidéer. 
Den ena är just att yttranden av alla slag kan vara handlingar och den andra 
är att en skillnad måste göras mellan ett yttrandes betydelse och dess an-
vändningssätt (Sbisà 1995:496). 

Filosofen John L. Austin uppmärksammade på 1940-talet så kallade per-
formativa yttranden, som har formen av ett påstående men som inte beskri-
ver utan utför en handling under förutsättning att verbet yttrats i första per-
son, presens, indikativ aktiv form. Ett exempel på detta är Jag lovar att 
komma i morgon. Meningen har språkligt en påståendeform, men har funk-
tionen att vara ett löfte. Med verbfrasen jag lovar i en annan personform och 
i ett annat tempus skulle yttrandet däremot utgöra en berättelse. De verb som 
kan användas på det här sättet kallade Austin performativa verb. Med ut-
gångspunkt bland annat i denna idé om performativa yttranden utvecklade 
han under början av 1950-talet talaktsteorin (Sbisà 1995:496–497). 

Austin formulerade de talaktsteoretiska begreppen lokution, illokution och 
perlokution, som jag utreder inledningsvis. Därefter följer en redogörelse för 
en taxonomi som klassificerar olika typer av talakter. Den utvecklades av 
Austins lärjunge John Searle. Sist diskuteras kortfattat två olika inriktningar 
inom talaktsteoretisk forskning, en kognitiv språkfilosofisk inriktning och en 
inriktning som tar intryck av talakternas sociala kontext. 
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3.4.1 Lokut, illokut och perlokut akt  
Austin presenterade i sin bok How to do things with words (1975:94–108) 
tre beståndsdelar i talakten, nämligen den lokuta, illokuta och perlokuta ak-
ten. 

Den lokuta akten är sägandet, explikaturen. Den lokuta akten består i sig 
av flera aspekter eller moment som Austin också kallar för akter. En akt är 
valet av språkformer för ett yttrande. Det fysiska yttrandet är också en akt 
med val av intonation, volym och tonhöjd. En annan lokut akt är att använda 
de yttrade orden med en viss betydelse. När vi återger någons yttrande i di-
rekt anföring fokuserar vi på den lokuta aktens form. Återger vi någons tal i 
indirekt anföring, sätts fokus i stället på den lokuta aktens betydelse (Sbisà 
1995:498). 

För det andra består talakter av den illokuta akten. Vi kan referera till il-
lokutioner med verb som råda, lova, påstå, fråga, tacka, protestera och så 
vidare. Då betonar vi det sätt en talare använder sitt yttrande på, den hand-
ling talaren utför med sitt yttrande. Austin kallar det för det illokuta syftet i 
motsats till den lokuta betydelsen. Dessa akter utförs enligt konventioner i 
språkgemenskapen. Den illokuta akten ska säkerställa att yttrandets lokuta 
betydelse och illokuta kraft uppfattas av lyssnaren och den kan inbjuda eller 
uppfordra till en särskild handling, verbal eller icke-verbal (Sbisà 1995:498). 

Det illokuta syftet i en talares yttrande måste uppfattas av lyssnare och 
talaktsteorin har behandlat frågan om hur talare indikerar eller uttrycker 
illokution. Austin (1975:73–76) förde modus, modalverb, intonation, adverb, 
konnektiver och icke-språkliga faktorer som gester och andra kännetecken i 
talsituationen till listan av så kallade illokutionsindikatorer. Konceptet med 
illokutionsindikatorer söker formella element i språket som signalerar en 
särskild illokution. Det kan till exempel vara en frågeformad sats som indi-
kerar en frågas illokuta syfte. Morfologiska och syntaktiska drag kan be-
stämma illokutioner. Studiet av talakter kan alltså inte skiljas från studiet av 
grammatisk struktur (Bertuccelli Papi 2000:60). När det gäller förolämp-
ningar som innehåller en explicit pejorativ personbeteckning hör växlingen 
artikellöshet/indefinit artikel och växlingen du/din, i/edra före invektivet till 
illokutionsindikatorerna som möjligtvis modulerar den förolämpande kraften 
(jfr Falk 2006:33–37). 

Intonationen räknade Austin alltså som en illokutionsindikator vid till ex-
empel frågor. Intonationen tillhör egentligen den lokuta akten, den fysiska 
produktionen av yttrandet, men indikerar en illokution, till exempel en fråga. 
Talaktens olika akter samverkar alltså i kommunikationen. 

För det tredje har en talakt konsekvenser för lyssnarens handlingar, tankar 
och känslor. Talaren kan anses ha framkallat en reaktion med sitt yttrande 
och har då genomfört en perlokut akt. Perlokuta akter kan vara övertyga, 
övertala, väcka intresse. Den perlokuta akten är inte helt beroende av kon-
ventionella omständigheter utan av det faktiska uppnåendet av ett särskilt 
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kommunikativt mål. En perlokut akt kan även utföras utan talarens avsikt. 
Man kan exempelvis förolämpa någon oavsiktligt. Talaktsverb som beskri-
ver perlokuta akter kan inte användas performativt i första person, presens, 
indikativ aktiv form (Sbisà 1995:499). Konstruktionen *jag förolämpar dig 
fungerar inte som en förolämpning medan uttrycket jag lovar att komma  
kan fungera som ett löfte. 

3.4.2 Olika klasser av talakter 
En klassificering av talakterna finns redan hos Austin (1975:148–164). Den 
indelningen fick en revision av Austins elev, den amerikanske språkfilosofen 
John R. Searle, och det är den senares modell och terminologi som har fått 
spridning inom talaktsforskningen. Min presentation av taxonomin och in-
delningsgrunderna utgår från redogörelsen av Searle (1976:2–7). Han ur-
skiljer fem klasser av talakter som måste förstås utifrån en rad indelnings-
grunder. Inte mindre än tolv olika dimensioner bestämmer Searles taxonomi 
och tre av dem är viktigast. Dessa tre presenterar jag först något utförligare 
än de nio övriga. Därefter introducerar jag de fem klasserna. Efter genom-
gången av dessa följer en redogörelse för de nio övriga dimensionerna som 
beskriver varianter av talakter inom de fem klasserna. 

Tre dimensioner är alltså grundläggande för indelningen av talakter i klas-
ser. Den första dimensionen är syftet med talakten, den andra gäller relatio-
nen mellan verkligheten och talaktens propositionella innehåll. Den tredje 
viktiga dimensionen är talarens psykologiska tillstånd. 

Syftet med en talakt kallar Searle för illocutionary point. Det finns fem 
sådana grundläggande syften som utgör indelningsgrund för de fem klas-
serna av talakter. En beskrivning har det illokuta syftet att framställa hur 
något är; framställningen kan vara sann eller falsk, relevant eller irrelevant. 
En order har som talakt ett annat illokut syfte, nämligen det att adressaten 
ska göra något. 

Den andra dimensionen gäller förhållandet mellan talakten och verklig-
heten. Några talakter, eller snarare deras proposition, beskriver verkligheten, 
medan andra talakter vill att verkligheten ska anpassa sig till propositionen i 
talakten. Till den förra typen hör påståenden, till den senare exempelvis 
uppmaningar. Searle kallar denna dimension för direction of fit. Talakter 
som påståenden har en anpassning word-to-world. Orden anpassas till verk-
ligheten. Uppmaningar å andra sidan har anpassningen world-to-word, då 
talaren vill att verkligheten ska anpassas till orden. Denna andra dimension 
som gäller verklighetens förhållande till propositionen i det sagda är alltid en 
konsekvens av den första dimensionen med talaktens syfte. 

Den tredje dimensionen kallar Searle för sincerity condition och den 
gäller talarens psykologiska attityd eller tillstånd i förhållande till sin talakts 
propositionella innehåll, om talakten uttrycker ’tro’, ’önskan’, ’avsikt’ eller 
’behag’. Talakten påstående har ’tro’, eller ’övertygelse’, som uppriktighets-
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betingelse. Den som påstår något har den mentala attityden ’tro’ i förhål-
lande till propositionen i sin talakt. Den som uppmanar någon till något har 
’önskan’ som mental attityd till propositionen i sin talakt. Den som lovar 
något har ’avsikt’ som mental attityd. 

Skillnader i dessa tre dimensioner eller betingelser ligger till grund för 
talaktstaxonomin i vilken Searle (1976:10–16) urskiljer fem klasser. Den 
första är representativer, talakter med ett propositionellt innehåll som vanli-
gen är sant eller falskt. Till klassen hör till exempel påståenden. Syftet med 
de representativa talakterna är att talaren förbinder sig att propositionen 
stämmer. Talarens mentala tillstånd är ’tro’ och ’övertygelse’. Förhållandet 
mellan ord och verklighet är att orden anpassas till verkligheten. Förutom 
påståenden hör också beskrivningar till denna klass. 

Direktiver har som avsikt att få adressaten att utföra en verbal eller fysisk 
handling. Verkligheten ska anpassas till talaktens propositionella innehåll, 
som är att den tilltalade ska utföra en framtida handling. Talarens mentala 
tillstånd är ’önskan’ eller ’vilja’. För direktiver finns modus imperativ som 
illokutionsindikator. Exempel på direktiva talakter är uppmaningar och or-
der. 

Kommissiver är talakter där talaren i varierande grad förbinder sig att ut-
föra en fysisk eller verbal handling. Det är det illokuta syftet. Anpassnings-
riktningen är från verklighet till propositionen i talakten. Propositionen är att 
talaren utför en framtida handling. Talarens mentala tillstånd är ’avsikt’. Till 
denna klass hör löften men också hot. 

Expressiver är talakter som uttrycker talarens psykologiska tillstånd eller 
attityd till den tredje dimensionen sincerity condition. Till denna klass hör 
hälsningar, ursäkter, gratulationer, kondoleanser. De expressiva talakterna 
har enligt Searle ingen direction of fit. Den som utför en expressiv talakt 
försöker inte att anpassa verkligheten till sina ord och inte heller försöker 
talaren att matcha sina ord med verkligheten. Den som ber om ursäkt för att 
ha spillt kaffe på bordsduken försöker inte påstå att han/hon spillt kaffe på 
bordsduken, och inte heller är syftet med talakten att se till att kaffe spills på 
bordsduken. Det propositionella innehållet i det som uttryckts i den expres-
siva talakten är snarare presupponerat. Det tillstånd, den händelse eller den 
egenskap till vilken talaren i den expressiva talakten uttrycker sin attityd är 
relaterat till talaren eller den tilltalade. 

Deklarationer uttalar sådant som blir verklighet i och med yttrandet. Till 
klassen hör talakter som anställa, avskeda, döpa, arrestera, döma. Yttranden 
som du är avskedad eller jag avgår är lyckade tillkännagivanden när det 
propositionella innehållet överensstämmer med verkligheten. Direction of fit 
blir här både words-to-world och world-to-words. 

Den illokuta akten är den grundläggande enheten i mänsklig språklig 
kommunikation och det illokuta syftet blir den huvudsakliga idé som styr 
klassificeringen av talakter. Enkelt uttryckt formulerar Searle sin taxonomi 
på följande sätt: 
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If we adopt illocutionary point as the basic notion on which to classify uses 
of language, then there are a rather limited number of basic things we do with 
language: we tell people how things are, we try to get them to do things, we 
commit ourselves to doing things, we express our feelings and attitudes and 
we bring about changes through our utterances. Often, we do more than one 
of these at once in the same utterance. (Searle 1976:22–23) 

Som framgår av citatet, som på ett allmänt plan sammanfattar de fem klas-
serna av talakter, så menar Searle att ett och samma yttrande kan innehålla 
flera olika talakter. Det är en synpunkt som jag delar och tillämpar i min 
analys av yttranden i det historiska källmaterialet. Hur ett yttrande ska av-
gränsas i mitt material och hur det förhåller sig till talakten förolämpning 
redovisar jag i 5.2. 

För att förstå variationen av talakter inom de fem klasserna räknar Searle 
med ytterligare nio dimensioner eller betingelser. Den fjärde dimensionen är 
styrkan i syftet, en styrka som jag fortsättningsvis kallar för illokut kraft. Det 
illokuta syftet är en del av men inte identiskt med en talakts illokuta kraft. 
Det resonemanget är viktigt i min avhandling. Förolämpningar har ett 
gemensamt illokut syfte, att kränka någons självkänsla eller sociala anse-
ende, men genomförs med varierande styrka. I gruppen av direktiver kan den 
illokuta kraften variera vilket avspeglas i en rad talaktsverb: att uppmana, 
befalla, utmana, anmoda, begära, förmana, kräva med flera talakter (jfr 
8.5.1). Den femte dimensionen i Searles modell säger att skillnader i sam-
talsdeltagarnas status och sociala position påverkar talakternas illokuta kraft. 
Styrkan i en förolämpning definieras i avhandlingen bland annat utifrån en 
talarattityd som kommer till uttryck i olika inom- och utomspråkliga om-
ständigheter (se 8.3). 

Den sjätte dimensionen rör skillnader i talarnas intressen, om talakten är 
till deras eller någon av deras fördel eller nackdel. Detta påverkar taxono-
min. Till klassen av representativer hör exempelvis många talakter med 
samma illokuta syfte att talaren uttalar sig om sanningen i en uttryckt propo-
sition. Hit hör talakten att skryta och att beklaga sig med olika illokut kraft 
beroende på talarens intressen i förhållande till propositionen i talakten. Till 
kommissiverna hör exempelvis att lova och att hota. De har båda samma 
illokuta syfte, men åtskiljs beroende på den sjätte betingelsen om talarens 
och den tilltalades intressen. Det propositionella innehållet i talakten löfte är 
till fördel för den tilltalade medan propositionen i ett hot är till den tilltalades 
nackdel. I denna sjätte dimension förstår vi skillnaden mellan expressiva 
talakter som lyckönskningar respektive kondoleanser. 

Den sjunde dimensionen gäller olikheter i talaktens relation till andra tal-
akter i samtalet. Dimensionen tycks gälla talakter i något förhållande till 
påståenden. Här behandlas metapragmatiska yttranden, till exempel talakter 
som invändningar eller slutsatser. I min undersökning finns ett par sådana 
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talakter som relaterar till förolämpningen som talakt: ifrågasättanden och 
förnekelser (se 8.4.1). 

Den åttonde dimensionen gäller olika förhållanden i talaktens propositio-
nella innehåll som bestäms av illokutionsindikatorer. Till illokutionsindika-
torerna hör bland annat verbens tempusformer. Förutsägelse är en talakt som 
måste gälla framtiden och formuleras i framtidstempus. Rapport är en talakt 
som gäller dåtid eller nutid och formuleras i dåtids- eller nutidstempus. Den 
nionde dimensionen handlar om skillnaden mellan de handlingar som alltid 
är talakter och de handlingar som kan vara talakter, men inte nödvändigtvis 
behöver framföras som talakter. Bedöma, dra slutsatser och uppskatta är 
sådana handlingar som kan genomföras med eller utan verbalt uttryck. 

Den tionde dimensionen rör det faktum att vissa talakter måste uttalas av 
en talare med en viss position i en samhällelig institution för att lyckas. Det 
gäller exempelvis deklarationer som att döpa ett barn och att döma någon 
skyldig till ett brott. För att arresteringen som talakt ska lyckas måste talaren 
tillhöra en polisiär myndighet. Andra talakter som påståenden, uppmaningar 
och förolämpningar kan en språkbrukare utföra enbart med språkliga regler 
utan att ha en särskild roll i en samhällsinstitution. 

Den elfte dimensionen gäller olikheter mellan talakter som har ett motsva-
rande talaktsverb som kan användas performativt i första person singular 
presens och talakter som inte har den möjligheten, till exempel de ovan 
nämnda jag lovar att komma respektive *jag förolämpar dig. 

Den tolfte dimensionen handlar om stil – i vilket stilläge talakten genom-
förs. Här ger Searle exempel på de representativa talakterna tillkännage och 
anförtro. De har båda samma illokuta syfte, men i det förra fallet genomförs 
talakten formellt och officiellt i ett publikt meddelande till flera lyssnare 
eller läsare, i det andra fallet genomförs talakten privat och i enskildhet. 

Klassificeringen har förstås betydelse också i en historisk talaktsanalys. 
Samlingsvolymen Speech Acts in the History of English (red. Jucker & Taa-
vitsainen 2008) strukturerar de enskilda undersökningarna dels i klasserna 
direktiver och kommissiver, som undersöker talakter som uppmaningar och 
befallningar å ena sidan och löften å den andra, dels i expressiver som väl-
gångsönskningar, komplimanger och ursäkter. Jag använder mig också av 
Searles (1976) taxonomi i analysen av förolämpningar och andra talakter. 

3.4.3 Kognitiv aktivitet och social interaktion 
Searle har föreslagit en indelning i direkta och indirekta talakter, där de förra 
utförs med yttranden som innehåller illokutionsindikatorer, medan de senare 
förstås av lyssnaren genom inferens. I den inferentiella modellen fokuserar 
analysen på lyssnarens kognitiva aktivitet och forskaren försöker att rekon-
struera talarintentioner (Sbisà 1995:504). I Searles talaktsteori läggs inte 
tonvikt på sociala konventioner för att förstå illokutioner, utan uppmärksam-
heten riktas i stället mot intentioner, gynnsamma kommunikationsbetingelser 
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och mentala attityder, de tre viktigaste betingelserna i klassificeringen som 
jag presenterade i 3.4.2. Med begreppet kontext avses då en kognitiv kontext 
med gemensamma uppfattningar och presuppositioner. Man undersöker drag 
i den mänskliga tankeverksamheten som är övergripande och universella 
utan social och historisk variation (Bertuccelli Papi 2000:62–63). Searle 
framhäver inte sociala variabler i sin klassificering av illokuta akter utan 
ställer snarare talarintentionen i fokus och betonar inte den perlokuta effek-
ten. Med Searle flyttas talaktsteorins fokus från handling och social inter-
aktion till den mänskliga tankeverksamheten. Man kan säga att Searle har 
lämnat språkfilosofin och ägnat sitt intresse åt kognitiv filosofi (Sbisà 
1995:17–18). 

Även om det propositionella innehållet och den grammatiska strukturen 
hålls konstanta, kan den illokuta kraften i yttrandet ändå variera beroende på 
kontext, social miljö och samtalsdeltagare. Utförandet av en illokut akt är 
beroende av utomspråkliga faktorer som sociala konventioner, miljöer samt 
relationen mellan talare och lyssnare. Illokution intar en position mellan 
semantik och pragmatik. I den talaktsteori som följer Austins tradition un-
dersöks den sociohistoriska kontexten som förutsättning för att kunna klar-
göra konventioner i språkbruket (Bertuccelli Papi 2000:62). 

Talaktsteorin har alltså sitt ursprung inom filosofi med viktiga verk av 
Austin och Searle, som arbetade utifrån abstraktioner och konstruerade ytt-
randen. Senare talaktsteoretiska studier har arbetat empiriskt med enkätstu-
dier av modersmålstalares språkkänsla (jfr Jucker & Taavitsainen 2000:68). 
Kritiken från modern samtalsanalys mot talaktsteori som alltför filosofisk 
och teoretisk har dock kvarstått enligt Norrby (2004:68–69). En utförlig, 
varierad och värderingsfri redovisning av hur ett talaktsteoretiskt förhåll-
ningssätt ändå kan tillämpas på autentiskt nutida samtalsmaterial ger Schiff-
rin (1994:49–96). Min avhandling arbetar inte heller med teoretiskt konstru-
erade exempel utan med ett autentiskt textmaterial som återger verkliga 
språkhandlingar i en sociohistorisk kontext. 

3.5 Kommunikationsetnografi 
Dell Hymes (1972) har utarbetat en sociolingvistisk metod att undersöka 
språkets relation till sociala kategorier med syfte att förklara språkets bety-
delse i mänskligt liv. Den har sitt ursprung inom lingvistik och antropologi. 
Han gör en programförklaring som understryker behovet av tydliga taxono-
mier och av undersökningar som testar taxonomiernas hållbarhet. Modellen 
gäller en funktionell klassifikation av språkbruk (Hymes 1972:42). Den har 
sin grund i antropologisk lingvistik, gäller nutidsstudier och har inspirerat 
den inriktning inom språkforskning som kallas kommunikationsetnografi 
(Schiffrin 1994:137–144). Modellen kan enligt min mening även appliceras 
på ett historiskt-pragmatiskt studium eftersom källmaterialet för avhand-
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lingen inte isolerar de förbjudna talakterna i en enbart kognitiv analys utan 
presenterar dem i en sociohistorisk kontext. Man skulle kunna hävda att 
domstolarna i Uppsala på 1630-talet med sina metoder när det gällde rann-
sakningen av språkbrott arbetade på ett sätt som liknar en kommunikations-
etnografisk undersökning. 

3.5.1 Språksociala enheter 
Inför utformningen av sin taxonomi definierar Hymes (1972) några grund-
läggande teoretiska begrepp, som är språksociala enheter. Bland dessa finns 
just talakt och på en högre nivå i taxonomin även talhändelse, talsituation 
och talgemenskap (s. 53–57). Hymes, som studerade indianspråk i Nordame-
rika (Silverstein 2010:933–939), illustrerar nivåerna i sin taxonomi med 
exempel från sina egna lingvistiska studier och andra antropologiska under-
sökningar av bland annat ursprungsbefolkningars kommunikation. Jag väljer 
här emellertid att först beskriva modellen generellt utan Hymes exempel och 
sedan belysa modellen med några talsituationer i domstolsprotokollen från 
1630-talets Uppsala som presenterades kort i kapitel 2. 

På den högsta nivån i Hymes modell återfinns alltså talgemenskapen. En 
talgemenskap delar språkbruksregler. Brukare av ett och samma språk, 
svenska till exempel, skulle kunna tillhöra olika talgemenskaper i Hymes 
modell. Hypotetiskt kan vi anta att Uppsala bestod av två talgemenskaper, 
dels av borgarna som levde och verkade i en huvudsakligen muntlig kultur, 
dels av de alltigenom litterata akademikerna. Min undersökning fokuserar på 
en enda talakt, förolämpningen, och tar inte ställning till allt språkbruk i 
Uppsalas talgemenskaper på 1630-talet. Ett annat begrepp som jag använder 
i avhandlingen är diskursgemenskap som betecknar den juridiska professio-
nella kommunikationen i tal och skrift (jfr Swales 1990:44–45). Av resulta-
ten i kapitel 6 framgår det med tydlighet att stadsrätten och universitetsrätten 
utgjorde två olika diskursgemenskaper. Diskursgemenskap som begrepp hör 
inte till Hymes modell. 

På den lägsta nivån i modellen placerar Hymes (1972) talakterna vilka ut-
gör de mest grundläggande enheterna i mänsklig kommunikation. Talakterna 
får egentligen inte någon tydlig definition av Hymes. De tycks vara grund-
läggande enheter i olika turer i ett samtal och kan studeras paradigmatiskt 
som olika typer av talakter eller syntagmatiskt som en sekvens i ett samtal 
(Schiffrin 1994:142). På talaktsnivån använder jag mig i min analys av 
Austins (1975) definitioner och Searles (1976) klassifikationer. 

De två återstående begreppen, mellannivåerna i Hymes indelning, är där-
emot avgörande i den historiska talaktsanalys som jag har genomfört. Den 
överordnade enheten av de två är talsituationen. Talsituationer är sociala 
situationer som associeras med ett visst språkbruk i en talgemenskap. Tal-
situation som term passar mina syften eftersom undersökningen riktar in sig 
på talat språk i skriftliga källor. Talsituationen kan innehålla både verbala 
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och icke-verbala händelser. Den underordnade enheten i talsituationen är 
talhändelsen. En talhändelse är en begränsad, huvudsakligen verbal aktivitet 
som är en del av någon talsituation. Dessa talhändelser kan i sin tur bestå av 
flera talakter, men ibland också av en enda talakt. En typ av talakt kan före-
komma i olika talhändelser och en typ av talhändelse kan förekomma i olika 
talsituationer. I kapitel 2 redogjorde jag för hur en och samma talakt, föro-
lämpningen, kunde förekomma i olika talsituationer. Att skilja talhändelser 
från talakter och talsituationer i de domstolsprotokoll som utgör avhandling-
ens källmaterial är en komplicerad uppgift. Det gäller framför allt när text-
erna saknar beteckningar för de olika talsituationerna och talhändelserna. 
Den förolämpande talakten har däremot en stor uppsättning av benämningar, 
för vilka jag redogör i 5.6. 

Den historiska bakgrund jag tecknade i kapitel 2 innehåller uppgifter om 
en rad talsituationer där förolämpningar förekom i 1630-talets Uppsala. Den 
första situationen som jag i korthet berört i avsnitt 2.1.1 är med min egen 
beteckning en tullkontroll. Tullkontrollen är en situation med både verbala 
och icke-verbala händelser definierbar som talsituation med stöd av proto-
kollets uppgifter om sociala omständigheter. Att det verkligen är en situation 
som också innehåller språklig kommunikation förstår man av textens 
metaspråkliga beskrivning av en verbal kränkning med ett talaktsverb eller 
återgivning av en sådan med ett invektiv eller en något längre anföring.  

Talhändelsen är svårast att definiera. Den ska vara en begränsad, huvud-
sakligen verbal enhet i talsituationen. Vid brist på uppgifter i materialet om 
talhändelsens benämning kallar jag den helt enkelt för verbal konflikt. Ver-
bala konflikter förekommer i många olika talsituationer, men inte alla ver-
bala konflikter innehåller förolämpningar. Jag förstår talhändelsen i första 
hand som en sekvens av talakter som föregår eller följer på en förolämpning. 
Talhändelsen blir då möjlig att analysera när domstolsprotokollet namnger 
andra talakter än en enda förolämpning eller återger andra yttranden i direkt 
eller indirekt anföring i ett sammanhang med förolämpningen. Dessa andra 
anföringar kan då analyseras som talakter utifrån en talaktsteoretisk defini-
tion med kriterier som jag återgav i avsnitt 3.4.2. 

Verbala konflikter förekom även vid rättegången, en talsituation som 
framträder tydligt i materialet. Talsituationen kallas i ingresserna till rådhus-
rättens protokoll för att hålla rådstuga. I rådstugan genomfördes sällan tal-
akten förolämpning. Där återgav man förolämpningar som del av en brotts-
utredning. I talsituationen rådstuga fanns flera talhändelser. Dessa är tydli-
gare språksociala enheter tack vare rättsprocessens enhetligare former. Ge-
nom att analysera textstrukturen i protokollsnotiserna går det att urskilja 
rättegångssituationens olika talhändelser, som till exempel målsägarens sak-
framställning, vittnesförhör, doms avkunnande. De består var och en för sig 
av en eller flera talakter. Den analysen genomför jag i avsnitt 5.1. 

Talhändelse och talsituation är vad Hymes kallar språksociala enheter. 
För min avhandling vill jag tolka begreppen så att talhändelsen är en språk-
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social enhet med betoning på det språkliga och att talsituationen är en språk-
social enhet med betoning på de sociala omständigheterna. Analysen av tal-
händelser gäller i min avhandling främst en inomspråklig kontext i ett socialt 
sammanhang och analysen av talsituationen gäller främst en utomspråklig 
social kontext med olika deltagare. Talsituationens deltagare är också tydliga 
i materialet med rollangivelser, yrkesbeteckningar eller tydligt beskrivna 
aktiviteter. 

Uppställningen i figur 3 med fyra exempel på talsituationer som 
presenterades i kapitel 2 får åskådliggöra förhållandet mellan talsituation, 
talhändelse och talakt enligt den kommunikationsetnografiska modellen. 

 
 Talsituationer 
 Marknad Häktning Källarbesök Deposition 
Deltagare 1 köpare brottsmisstänkt kroggäst depositor 
Deltagare 2 säljare byfogde källarsven recentior  
Talhändelse köpslagan verbal konflikt kreditköp av öl skämtsamt förhör 
Talakt förolämpning förolämpning förolämpning förolämpning 

Figur 3. Situationer med talhändelser som kan innehålla förolämpningar. 

Marknaden, särskilt distingsmarknaden i Uppsala, utgjorde en talsituation 
med många verbala och icke-verbala handlingar. Då uppstod ibland verbala 
konflikter, företrädesvis vid den del av marknadssituationen som jag med 
stöd av uppgifter från protokollen kan kalla för köpslagan. Talhändelsens 
eventuella namn är inte av betydelse. Inte heller förhållandet mellan denna 
talhändelse och andra talhändelser i talsituationen är möjligt att utreda i 
protokollmaterialet. Det som är intressant i analysen av köpslagan är just 
förolämpningens förhållande till andra identifierbara talakter. 

En annan talsituation från den historiska bakgrundsteckningen i kapitel 2 
är en häktning med stadstjänstemannen byfogden och en brottsmisstänkt 
stadsbo som motpart i kommunikationen. I just ett sådant fall blir nivåindel-
ningen oklar. Är häktningen en talsituation med flera avgränsade talhändel-
ser? Eller är häktningen i sig en talhändelse? Jag utgår ifrån att häktningen är 
en talsituation som omfattar flera rumsligt avgränsade talhändelser med vari-
erande kombinationer av samtalsdeltagare på rådhuset, ute i staden, på råd-
huset igen och slutligen i stadshäktet. Den del av kommunikationskedjan 
som innehåller förolämpningen kallar jag helt enkelt för verbal konflikt. 

Två talsituationer som förekom främst i studentvärlden återfinns också i 
figur 3. Vid källarbesök, en situation med icke-verbala och verbala hand-
lingar, kunde försök att köpa öl på kredit, en särskild talhändelse, leda till 
konflikter med förolämpningar som följd. Depositionen, invigningsceremo-
nin, var en talsituation som innehöll flera verbala och icke-verbala hand-
lingar. Dessa reglerades i universitetets konstitutioner (se 2.1.3.2). En talhän-
delse i depositionen utgjordes av ett förhör med frågor på skämt. Recentiorn, 
den nyantagne studenten, fick enligt konstitutionerna inte förolämpas. Att en 
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sådan regel över huvud fanns är ett tecken på att förolämpningar verkligen 
förekom i detta sammanhang och att en särskild regel behövdes för att stävja 
språkmissbruket. 

3.5.2 SPEAKING-modellen 
För att möjliggöra en indelning av talakter, talhändelser och talsituationer i 
olika talgemenskaper presenterar Hymes (1972) en kommunikationsetnogra-
fisk modell som hjälpmedel för klassifikationen. Han etiketterar av minnes-
tekniska skäl sin modell med akronymen SPEAKING ’att tala’ där varje bok-
stav är initialen för åtta olika inom- och utomspråkliga variabler i språk-
bruksanalysen. Hymes menar alltså att dessa variabler ska beaktas på alla 
nivåer i den språksociala taxonomin. Variablerna presenterar jag först kort i 
denna lista: 

 
 S står för Setting och Scene och beaktar tid, rum och situation för 

språkbruket. 
 P står för Participants och beskriver deltagarna och deras roll-

tilldelning. 
 E står för Ends och undersöker språkbrukets syften och resultat. 
 A står för Act sequence och betecknar talsituationens, talhändel-

sens och/eller talaktens form och innehåll. 
 K står för Key och beaktar ton och stil. 
 I står för Instrumentalities och beskriver kommunikationens kanal 

och register, med vilka medel kommunikation förs och i vilken 
språkvarietet. 

 N står för Norms. 
 G står för Genres. 

De olika variablerna kan många gånger vara svåra att åtskilja, särskilt i ett 
historiskt och kortfattat källmaterial. Den första variabeln, S-variabeln, gäller 
företrädesvis talsituationens nivå. I mitt material är det viktigt att göra skill-
nad mellan rättegångssituationen, det vill säga rådstugan eller konsistorie-
mötet, och en primär talsituation som utspelat sig på en annan plats vid en 
tidigare tidpunkt, till exempel en tullkontroll, restskatteuppbörd, disputation 
eller ett kornutöl (se 4.3). 

Till P-variabeln deltagare hör sociala kategorier. En deltagare i den pri-
mära talsituationen tullkontroll i mitt utvalda exempel är tullskrivare. Det är 
hans roll i situationen. Den yrkesbeteckningen förekommer i materialet. Den 
andra parten kan vara bonde och även kategoriseras socialt som sådan i mitt 
material. I talsituationen tullkontroll har han en icke namngiven roll som 
varutransportör. När dessa två står inför rätta i ett ärende om verbala kränk-
ningar har de helt andra deltagarroller i den för dem nya talsituationen. Det 
förhållandet belyser jag i min materialredovisning i avsnitt 4.3. Deltagarna i 
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olika sociala kategorier på ett allmännare plan i min undersökning presente-
rar jag något utförligare i avsnitt 3.6. En kategorisering av förolämparna i 
olika sociala grupper genomför jag i 8.1. 

E-variabeln för språkbrukets syften och effekter gäller i en analys av föro-
lämpningar talaktens illokuta kraft och perlokuta effekt. Resultatet av den 
analysen redovisar jag i kapitel 8. Men variabeln är tillämpbar även på andra 
nivåer i taxonomin, som på talhändelser och talsituationer. Syften och resul-
tat för språkbruk i en talsituation, som exempelvis tullkontrollen, gäller 
utomspråkliga företeelser i stadsmiljön på 1630-talet som att kontrollera 
varuinförsel och ta ut accis ’tullavgift’ för den. I en rättegångssituation är 
syftet med språkbruket att skipa rätt, i avhandlingens materialurval framför 
allt vid brott mot språklagarna. 

A-variabeln gäller språklig form och betydelse. På talaktsnivå motsvarar 
Hymes variabel act sequence främst begreppet lokut akt inom talaktsteorin. 
Formen och betydelsen för talakterna redovisar jag i kapitel 7. 

A-variabeln om språkbrukets form och betydelse har också relevans för 
en analys av de talhändelser som jag kallar verbala konflikter. Hur är den 
samtalssekvens formad som innehåller en förolämpning? Vilken form och 
vilket innehåll har de talakter som föregås eller följs av en förolämpning? En 
berättigad fråga är om det över huvud taget går att fastställa samtalssekven-
ser i talhändelser på grundval av källmaterialet. Jag menar att det är möjligt 
till viss del, vilket jag redogör för i avsnitt 5.5. Talaktssekvenser i talhändel-
ser med förolämpningar behandlar jag i kapitel 8. 

I Hymes kommunikationsetnografiska modell ska A-variabeln också 
kunna tillämpas på talsituationer. Hur ser form och innehåll ut i en rätte-
gångssituation? Sekvensen av talakter och talhändelser i en sådan formalise-
rad talsituation är möjlig att avläsa i protokollsnotisernas struktur. Det fram-
går i avsnitt 5.1. 

K-variabeln i Hymes modell gäller ton och stil i kommunikationen. För 
förolämpningen som talakt är tonen inherent negativ, aggressiv och pejora-
tiv. Rättegångarna genomfördes huvudsakligen i en annan mer distanserad 
och analyserande ton och stil. När en negativ och kränkande stil återgavs i en 
rättegångssituation som enligt ett starkt formaliserat mönster skulle skipa 
rätt, uppstod kontraster i kommunikationens stil och ton, vilket också fram-
går av protokollsnotiserna (se 4.3 och 9.2). 

Instrumentalities, I-variabeln, gäller kanal och register i kommunika-
tionen. Förolämpningarna i 1630-talets Uppsala uttrycktes muntligt och på 
svenska. Endast undantagsvis förekom, av materialet att döma, förolämp-
ningar i skrift eller på latin (se 8.2). 

Normerna för kommunikationen och normerna för att tolka den fram-
kommer i de samtal som deltagarna för i rättegångssituationen om det föro-
lämpande språkmissbruket. Den medeltida stadslagen manifesterade en norm 
för verbala kränkningar (se 2.3) och förhandlingarna i domstolarna visar en 
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tillämpning av den normen. Det är rättsinstansernas egen analys av talakten 
förolämpning (se kapitel 6). 

Hymes (1972:65) menar att G-variabeln genre eller samtalstyp ofta sam-
manfaller med talhändelse, men ändå måste analyseras separat. Som exem-
pel anför han talhändelsen predikan, som kan framföras i en annan talsitua-
tion än gudstjänsten för att tjäna inte ett allvarligt, utan ett humoristiskt syfte. 
I 1600-talets Uppsala kunde studenterna laborera med en sådan typ av genre-
brott och exempelvis hålla en likpredikan på gatan utanför någons hus (KP 
I:240). Sådana ”malplacerade” talhändelser är emellertid sällan återgivna i 
materialet och utgör inte heller exempel på en förolämpning på talaktsnivå i 
min analys. 

Variabeln genre, liksom I-variabeln kanal och register, anser jag vara vik-
tigast att ta hänsyn till då det gäller att förstå de skillnader i kommunika-
tionsbetingelser som uppstår när en förolämpning som uttalats i en affekte-
rad genre/samtalstyp ska återges, inte sällan i olika versioner, av flera olika 
samtalsparter i deras roller som rättsdeltagare i en institutionaliserad talsitu-
ation, i en genre med helt andra former. Denna offentliga muntliga samtals-
typ överfördes sedan av en skrivare till en tredje genre i en annan kommuni-
kationskanal, skrift, säkerligen först som hastiga mötesanteckningar och 
därefter som renskrivna protokoll, vilka bevarats till eftervärlden. Dessa 
kommunikationslager behandlar jag utförligare i min materialredovisning i 
avsnitt 4.3. 

3.6 Historisk sociolingvistik 
När förolämpningarna studeras i talsituationer utifrån Hymes SPEAKING-
modell i min avhandling och samtalsämne, aktivitet, språkbruksnormer och 
deltagare beaktas blir den också sociolingvistisk till sin karaktär. Kan då de 
språkliga aktörer som kommer till tals i protokollen från 1630-talets Uppsala 
över huvud taget fungera som informanter i en sociolingvistisk språkhisto-
risk undersökning? Jag menar att det är möjligt, fastän attribueringen av 
språkformer till språkbrukare klassificerade enligt olika sociolingvistiska 
variabler är behäftad med särskilda problem. 

För historisk sociolingvistik är utomspråkliga faktorer som situation och 
talaridentitet viktiga för att ge mening åt språklig variation och förändring. 
Mitt källmaterial, med alla dess brister och inkonsekvenser, kan ligga till 
grund för en sociolingvistisk undersökning med tre oberoende variabler: 
talsituation, kön och social klass. Talsituationen kan blottlägga flera orsaker 
till att man förolämpade varandra på 1600-talet. Variabeln kön kan tydlig-
göra stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt beteende samtidigt 
som den säger något om könsbundna språkbruksmönster. 

Variabeln social klass är den mest mångfasetterade med horisontella och 
vertikala perspektiv. Att student utgör ett tydligt värde på variabeln är upp-
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enbart. Det vertikala perspektivet i studenthierarkin med adelsstudenter, 
borgarsöner och bondpojkar går inte urskilja utan omfattande personforsk-
ning. Den akademiska lärarkåren, tillsammans med prästerskapet, kan man 
sammanföra till en social klass som har samlingsbeteckningen läsmästare i 
materialet. Formellt var borgare de som ägde gård och burskap i staden. Men 
även här fanns en tydlig vertikal hierarki från fattiga hantverkare till för-
mögna köpmän. En komplikation är att akademin också hade egna hantver-
kare som inte helt utan problem kan betecknas som borgare. En social klass 
utgjordes emellertid av hantverkare och köpmän. En social klass är bönder. 
En annan social kategori är tjänstefolk som kan vara vaktknektar, drängar, 
pigor, gesäller, lärlingar – naturligtvis också de med en vertikal hierarki. 
Hustrur och änkor hörde till mannens sociala klass. 

De kvantitativa beräkningar som genomförs i avhandlingens analyser till-
låter sällan statistiska signifikansberäkningar eftersom de förolämpningar 
som anmäldes till rätten och antecknades i protokollet inte utgör något sta-
tistiskt godtagbart urval. Vi har över huvud taget inte en fullständig bild av 
Uppsalas befolkning på 1630-talet. Olika bevarade skattelängder ger endast 
delvis en rättvisande uppfattning av befolkningsunderlaget. Vi kan på goda 
grunder anta att de muntliga drag av förolämpning som vi finner i källmate-
rialet förekom i än större utsträckning i det muntliga umgänget. Historikerna 
Jarrick & Söderberg (1998) konstaterar med referens till kämnärsprotokollen 
från Stockholm på 1600-talet och 1700-talet följande: 

Det könsordnade förtalsmönster som domboksmaterialet hjälper oss att re-
konstruera ger bara en svag återklang av den okvädinskakofoni som dagar 
och nätter kunde höras mellan och inom huvudstadens väggar. Ty folk in-
ledde naturligtvis inte process varje gång de nåddes av sårande skvaller eller 
möttes av nedsättande ord. (Jarrick & Söderberg 1998:165) 

Historisk sociolingvistik har utgått ifrån att nutida teorier om språk och 
språkanvändning kan överföras till tidigare perioder i språkhistorien. Ro-
maine (1982) argumenterade i sin banbrytande bok om historisk socioling-
vistik för en princip om enhetlighet, att de krafter som verkar på och i språ-
ket idag var desamma i gångna tider. En diskussion om Romaines uniformi-
tetshypotes för Gregersen (2010) med tyngdpunkt på frågan om förhållandet 
mellan föränderligt uttal och oföränderlig skriftbild samt mot bakgrund av 
sina egna sociolingvistiska undersökningar med ljudinspelningar. Nordberg 
(2007) visar att språkförändringar i nutid kan förklaras med allmänkulturella 
strömningar och mentala fenomen som inte låter sig mätas på samma sätt 
som traditionella sociala variabler. Än svårare blir det naturligtvis att finna 
dessa kulturella och mentala faktorer i ett historiskt material. ”Sociolingvi-
stikens viktigaste bidrag till språkhistorien är väl just framlyftandet av varia-
tion som det normala och omärkta tillståndet”, skriver Nordberg (2007:103). 
Det är denna variations beständighet när det gäller förolämpningar i den 
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tudelade universitetsstaden Uppsala på 1630-talet som jag har undersökt i 
min avhandling. 

För den historiska pragmatiken som måste skilja mellan språkstruktur och 
språkbruk blir Romaines enhetlighetsprincip komplicerad att tillämpa. Om vi 
antar att språkstrukturer fungerar identiskt oavsett tidsperiod och kultur, 
måste vi ställa frågan om detsamma gäller för språkbruket: Manifesterar sig 
språkbruk identiskt oavsett tid och kultur? Utifrån ett talaktsteoretiskt per-
spektiv kan pragmatiken inte acceptera en enhetlighetsprincip. En direkt 
parallellitet i form och funktion kan inte antas. Kulturavhängiga tolkningar 
behövs för talakter som exempelvis förolämpningar (Taavitsainen & Fitz-
maurice 2007:16). 



 60 

4 Material och metod 

I detta kapitel presenterar jag inledningsvis hela källmaterialets karaktär, 
struktur, innehåll, omfattning och form. I avsnitt 4.2 redovisar jag urvals-
principerna och besvarar validitetsfrågan om hur analysen kan avgöra huru-
vida den verkligen studerar talakter som är förolämpningar. De skrivna pro-
tokollstexterna som uttryck för flera lager av kommunikation behandlas i 
avsnitt 4.3 med stöd av en kommunikationsetnografisk modell och 4.4 utre-
der problemet med materialets reliabilitet som underlag för studier av munt-
ligt språkbruk i historisk tid. Slutsatserna av den samlade källkritiska 
granskningen blir att rättsprotokollen från 1600-talet kan bilda underlag för 
ett studium av muntlig kommunikation i ett äldre skede av svenskans ut-
veckling. Därefter följer i 4.5 en beskrivning av den talaktsteoretiska analys-
modell för förolämpningar som Jucker & Taavitsainen (2000:74) föreslår för 
historisk pragmatik. Deras modell är utgångspunkt för den metod jag ut-
vecklat och anpassat till källmaterialet och som jag avslutningsvis redogör 
för i 4.6. 

4.1 Källmaterialet 
Källmaterialet till avhandlingen har excerperats från två skilda serier av 
rättsprotokoll från 1630-talets Uppsala: Rådhusrättens domböcker (RR) och 
universitetets konsistorieprotokoll (KP). Förkortningarna inom parentes an-
vänds vid källangivelser av textexempel i avhandlingen. Rådhusrättens dom-
böcker, som kallas tänkebok för denna period, finns i handskrifter som jag 
skrivit av. Konsistorieprotokollen har givits ut i tryck av Hans Sallander och 
jag har använt den tryckta utgåvan som källmaterial. 

Inledningsvis i 4.1.1 klassificerar jag textmaterialet som en av flera skrift-
händelser i en kommunikationsetnografisk modell. Källmaterialets över-
gripande struktur förklaras med begreppen tänkebok, protokoll, notis i 4.1.2. 
Därefter redovisas antalet protokoll som jag genomläst i sökningen efter 
förolämpningar. Det ger en grov uppfattning om samtliga texters omfång 
inom vilket undersökningsmaterialet har hämtats. Konsistorieprotokollen 
presenteras sedan i 4.1.4 med tonvikt på utgåvans ederingsprinciper som 
framträder i avhandlingens exempel från konsistoriet. Jag redovisar princip-
erna för min avskrift av de manus som innehåller stadsrättens protokoll efter 
en materialbibliografisk presentation av dem och deras samlingsband, efter-
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som dessa principer också kan avläsas i återgivningen av exempel i avhand-
lingen. Vad gäller editionsfilologisk och textkritisk terminologi stöder jag 
mig på Henrikson 2007. 

4.1.1 Texten som skrifthändelse 
När det gäller källtextens plats i en kommunikationsetnografisk klassifice-
ring betraktar jag den som en skrifthändelse som tillkommit i en skrivsitua-
tion för en särskild diskursgemenskap, nämligen den juridiska. Termen har 
en särskild innebörd i historisk och modern skriftbruksforskning (se Carl-
quist 2007:36–40). Jag använder skrifthändelse som ett parallellt begrepp till 
talhändelse i Hymes modell för språksociala enheter (se 3.5.1). 

De notisutdrag som återfinns i avhandlingen är ett sista lager text i en se-
rie av textversioner. Hur detta textlager förhåller sig till tidigare versioner av 
skriven text åskådliggör jag i figur 4 som placerar texterna, skrifthändel-
serna, i de kommunikationsetnografiska kategorierna Genre, Scene/Setting 
och Participants, G-, S- och P-variablerna hos Hymes (se 3.5.2). Den första 
kategorin gäller skrifthändelsen eller texttypen, den andra skrivsituationens 
tid och rum och den tredje kategorin avser deltagare i skrifthändelsen och 
består av skrivare respektive läsare. 
 
Genre Scene/Setting Participants 
Skrifthändelse Skrivsituation Skrivare Läsare 
tryckt text i nutid  utgivare, forskare forskare 
manus i renskrift  efter rättegång  stadsskrivare, notarie rådhusrätt, konsistorium 
mötesanteckningar under rättegång stadsskrivare, notarie stadsskrivare, notarie 
inlaga  före rättegång rättspart  rådhusrätt, konsistorium 

Figur 4. Skrifthändelser i olika stadier. 

Den protokollstext som möter läsaren i avhandlingens numrerade exempel är 
en tryckt variant av de manus som återfinns i arkivet eller på biblioteket. 
Min avskrift och Sallanders textkritiska utgåva upprättades flera hundra år 
efter att manuskripten skrevs rent och infogades i en dombok. Den variant av 
texterna som återges i avhandlingen är tillrättalagd enligt de principer som 
presenteras i 4.1.4 och 4.1.6. Textexemplen i avhandlingen som tagits från 
konsistorieprotokollen innehåller till exempel kursiverad text som markerar 
upplösta förkortningar. Textutdragen i avhandlingen har också fetmarkerade 
partier som jag vill lyfta fram och kommentera i min analys. I textutdragen 
återfinns dessutom hakparenteser med Sallanders kommentarer eller med 
mina betydelseförklaringar. 

Den text som utgör källmaterial är de renskrivna manus som stadsskriva-
ren och akademinotarierna färdigställde längre eller kortare tid efter rätte-
gångssituationen. De färdigställdes enligt rättspraxis, enligt den juridiska 
diskursgemenskapens normer på 1630-talet. De dokumenterade rättsbeslut 
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och utgjorde referensmaterial i framtida juridiska bedömningar i enskilda 
ärenden. Läsarna fanns inom den egna organisationen, magistraten eller kon-
sistoriet. Andra läsare i den juridiska diskursgemenskapen kunde vara hov-
rätten som mottog en kopia av renskriften från rådhusrätten eller universi-
tetskanslern som åtminstone en gång under perioden besökte konsistoriet och 
granskade dess protokoll. 

Det material som möter oss idag i avhandlingen har i jämförelse med ma-
nuskriptet på 1630-talet stora kommunikationsetnografiska skillnader vad 
gäller situation, deltagare, syften, form och språkbruksnorm enligt Hymes 
SPEAKING-modell. Jag har till exempel andra syften och andra normer för 
min läsning av texten än de ursprungliga adressaterna. 

De manuskript som möter textutgivaren eller språkforskaren på bibliote-
ket eller i arkivet är inte det första skriftliga kommunikationslagret från den 
talsituation som är rättegångssituationen. Det har föregåtts av de mötes-
anteckningar som rättens protokollförare skrev som minnesstöd åt sig själv 
under rättegången inför renskriften som skedde i skrivarens enskildhet. 
Dessa mötesanteckningar var den första skriftliga dokumentationen av den 
muntliga rättsprocessen. Men de var förmodligen inte den första skriftliga 
dokumentationen av det förolämpande språkmissbruk som det förhandlades 
om i rättegångssituationen. I rättegången förekom skriftliga inlagor som 
någon rättspart låtit upprätta med rätten som adressat. Någon enstaka gång 
från undersökningsperioden finns en sådan inlaga återgiven i sin helhet i 
konsistorieprotokollet. Jag antar också att rätten själv förde anteckningar om 
det angivna språkmissbruket under sin förundersökning av ärendena. Det 
antagandet grundar jag på resultat som redovisas i 6.2.1. 

4.1.2 Notis, protokoll, tänkebok 
Källmaterialet för min undersökning består alltså av protokoll förda vid 
muntliga förhandlingar i institutioner som skulle skipa rätt i vitt skilda ären-
den. Protokollens redovisning av ett enskilt ärende utgör en avgränsad text 
som till tema, avsikt och komposition bildar en enhet (Ledin 1999:12). 
Denna enhet kallar jag för notis. Notiserna från ett enskilt sammanträde bil-
dar tillsammans ett protokoll. Protokollen samlades i särskilda band, som av 
skrivarna kallades tänkebok respektive Liber actorum publicorum consistorii 
academici Upsaliensis. Dessa benämningar på banden betecknar ett innehåll 
och skulle i enlighet med klassifikationerna i Ledin 1999:37 avse ett för-
packningsformat. För att beteckna dessa texters genre väljer jag termerna 
rättsprotokoll, domstolsprotokoll eller för universitetets del konsistoriepro-
tokoll, varmed jag avser deras syfte och funktion i institutionernas verksam-
het. Rättsprotokollens kommunikativa mål var att nedteckna rättsskipningen 
inom en juridisk diskursgemenskap. 

Notiserna uppvisar stor variation med avseende på innehåll, eftersom in-
stanserna behandlade en rad vitt skilda ärenden. En språklig och strukturell 
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analys av skilda notiser i rättsprotokollen från de olika institutionerna skulle 
också kunna blottlägga tydliga skillnader i exempelvis lexikalt register, 
syntax, metatext och disposition. Genren har en variation i textmönster. 
Konsistoriets protokoll uppvisar i jämförelse med stadsrättens protokoll 
bland annat en mer komplicerad syntaktisk struktur, troligen under påverkan 
av den akademiska världens latin. Den kodväxling till latin som förekommer 
i akademins i övrigt på svenska skrivna texter saknas huvudsakligen i stads-
rättens tänkeböcker från 1630-talet. 

4.1.3 Protokollens antal 
I tabell 1 visas en översikt av antalet bevarade protokoll i de bägge rätts-
instanserna. De två första åren av undersökningsperioden har rådhusrätten 
och konsistoriet haft ungefär lika många protokollförda möten, men därefter 
uppvisar instanserna större skillnader i mängden bevarade protokoll. 
Tabell 1. Antal bevarade protokoll per år i källmaterialet. 

År Rådhusrätten Konsistoriet 

1630 39 40
1631 36 42
1632 22 41
1633 34 23
1634 34 –
1635 25 2
1636 26 43
1637 31 64
1638 23 57
1639 22 48
Totalt 292 360

Konsistoriet tycks ha sammanträtt betydligt oftare än rådhusrätten redan 
tidigt under 1630-talet. Trots en lucka i protokollserien för perioden mellan 
14 maj 1633 och 19 december 1635 har konsistoriet efterlämnat en avgjort 
större mängd protokoll från 1630-talet än rådhusrätten. Protokollen varierar i 
antal per år från 40 år 1630 till som mest 64 år 1637. Totalt för perioden 
finns 360 protokoll. 

I rådhusets tänkeböcker för 1630-talet fördes rådstugurättens och käm-
närsrättens protokoll i löpande följd. Protokollens antal per år varierar från 
22 till 39. Det är omöjligt att avgöra om det finns luckor av den typen att 
stadssekreteraren har underlåtit att renskriva något sammanträdesprotokoll. 
Sammanlagt för perioden finns 292 protokoll. 

Alla 652 protokoll har genomlästs men endast de notiser som rör ärenden 
med förolämpningar har jag fört till materialurvalet för avhandlingen. Många 
av dessa ärenden, särskilt de i konsistorieprotokollen, behandlades i två eller 
flera notiser. Min undersökning gäller totalt 101 ärenden i rådhusrätten och 



 64 

78 ärenden i konsistoriet. Hur de fördelar sig årsvis och på olika ärendetyper 
framgår i avsnitt 6.1. 

4.1.4 Ederingsprinciper för de tryckta konsistorieprotokollen 
Konsistorieprotokollen från 1630-talet återfinns i två volymer av en tryckt 
utgåva som gavs ut inför Uppsala universitets 500-årsjubileum. För käll-
angivelser till dessa två volymer används förkortningarna KP I och KP II i 
avhandlingen. Hela utgåvan av konsistorieprotokoll innefattar alla bevarade 
protokoll 1624–1699 och uppgår till totalt 22 välfyllda band. Utgivaren Hans 
Sallander har i förordet till den första volymen redogjort för ederingsprinci-
perna i korthet. 

Handskrifternas inkonsekventa bruk av stora bokstäver har moderniserats. 
I övrigt har bokstavstrohet eftersträvats förutom att <v> och <w> i vokalisk 
ställning återgivits med <u> och att <j> i samma ställning återgivits med <i> 
utom i månadernas namn där <ij> behållits. Handskrifternas varierande in-
terpunktion har normaliserats lätt. Handskrifternas marginalanteckningar har 
uteslutits i den tryckta utgåvan, uppenbara stavfel har i några fall rättats och 
dubbelskrivningar, så kallade dittografier, av ord har inte återgivits utan att 
dessa korrektioner fått någon särskild anmärkning i utgåvan. Förkortningar 
har upplösts och återges med kursiv stil. Dessa ederingsprinciper gäller alltså 
för de exempel från konsistorieprotokollen som återges i denna avhandling. 
Utgåvan av konsistorieprotokollen saknar textkritisk apparat och kommenta-
rer men har försetts med person-, sak- och ortregister. Utgåvans avsaknad av 
textkritisk apparat har vad jag kan bedöma ingen avgörande effekt på tal-
aktsanalysen. På en enda punkt, i fråga om utgåvans lätt normaliserade inter-
punktion, måste jag göra en reservation för min egen analys i avsnitt 5.4.2, 
eftersom jag inte konsekvent har jämfört utgåvans interpunktion med manu-
skriptens. Handskrifterna förvaras på Uppsala universitetsbiblioteks hand-
skriftsavdelning. 

4.1.5 Materialbibliografisk analys av tänkeböckerna 
Uppsala stads domböcker återfinns i Uppsala rådhusrätts och magistrats 
arkiv i huvudserien för domböcker med signum AIa. 1630-talets protokoll 
finns samlade i volym 1 och 2 i denna serie. Båda banden är inbundna i 
omslag av pergament i folioformat med måtten 21×32 centimeter. Papperet 
är tjockt lumppapper. Texten är en renskrift i brunt bläck och har jämna 
marginaler. Utanför det gyllene snittet avslutas i huvudsak varje sida av en 
kustod, förutsatt att sidan inte avslutar ett protokoll. Kustod i dessa manu-
skript är ett ord på en sidas bottenmarginal vilket anger nästa sidas första ord 
(jfr Henrikson 2007:150). Den första volymen AIa:1 är paginerad, men den 
andra volymen AIa:2 saknar såväl paginering som foliering. Det blir tydligt i 
källangivelserna för avhandlingens exempel från dessa volymer. För AIa:1, 
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som innefattar protokoll från åren 1630–1634, kan jag ange sidnummer, men 
för AIa:2 har inte detta varit möjligt. Där anges i stället sammanträdesdatum 
i form av årtal samt numeriska angivelser av månad och dag i obruten följd. 

Den första volymen har en bläckpåskrift på ryggen vilken emellertid är 
överklistrad med en arkiveringsetikett. Bandets framsida har en bläckpåskrift 
Vbsala Stadz tänkiebook på Åhr 1630 [en följd av oläsliga årsangivelser] 
1634 eftt [?] Christ [?]. Skriften på bandets framsida är delvis nött och för-
bleknad. Också på den andra volymen är ryggen försedd med en arkivetikett 
och det är omöjligt att avgöra om det finns en ryggtitel. På bandets framsida 
finns en påskrift i brunt bläck: Vbsala stadz Tänckie book på åhr 1635 1636 
1637 1638 1639 1640 1641 1642. [sic] 1643. På detta pergamentbands bak-
sida finns rester av rött lack. Att enskilda år anges i en följd kan tyda på att 
banden existerat redan 1630 respektive 1635 som volymer, vilka fungerat 
som stadsskrivarens anteckningsbok för de renskrivna protokollstexterna. Ett 
annat alternativ är att lösa ark med enskilda protokoll i efterhand bundits in. 
En noggrannare kritisk bibliografisk analys skulle kunna ge svar på frågan. 

Från perioden finns i arkivet även en volym 3 i serien AIa. Den täcker pe-
rioden 1635–1639 och tycks vara en kopia av AIa:2 som innefattar åren 
1635–1643. Volymerna i arkivserien förvaras på Landsarkivet i Uppsala 
(ULA). De har digitaliserats från äldre mikrofilmskopior och kan mot abon-
nemangsavgift läsas på nätet på hemsidan för SVAR, Svensk arkivinforma-
tion vid Riksarkivet (www.svar.ra.se). 

4.1.6 Principer för avskrift av manuskripten 
Jag har själv skrivit av de protokollsnotiser i tänkeböckerna som svarat mot 
urvalskriterierna (som anges i avsnitt 4.2) och jag har haft ambitionen att 
vara bokstavstrogen. Inga moderniseringar, normaliseringar, upplösningar av 
förkortningar eller korrekturer har genomförts. Vid avskriften har det ibland 
varit svårt att avgöra om ett tecken har varit majuskel eller minuskel, det vill 
säga stor eller liten bokstav i handskrift. Dittografier, felaktig upprepning av 
ord, och haplografier, felaktig utelämning av ord, har återgivits utan juster-
ingar och noterats med sic eller tänkt supplering inom hakparentes. Vid fall 
av uppenbara felstavningar har jag inom hakparentes markerat att felstav-
ningen förekommer i handskriften. Just den textkritiska apparaten har införts 
så att jag i efterhand inte skall missledas att tro att dittografin, haplografin 
eller stavningsvarianten skapats av misstag i min avskrivning. Avskriften är 
inte helt diplomatarisk. Handskriftens radbrytningar har inte följts eller note-
rats textkritiskt. Marginalanteckningar i handskriften har förts in i min av-
skrift. Marginalanteckningar som är tillägg till handskriftens löptext placera-
des i löptexten med hjälp av något lokaliseringstecken som skrivaren har 
använt. Dessa anteckningar har jag fört till avskriftens löptext utan återgiv-
ning av lokaliseringstecknet men med bibehållande av de tilläggstecken som 
finns i domböckernas marginaler: /:i marginalen tillagd text:/. Dessa skilje-
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tecken återfinns ibland inne i löptexten som ett slags parenteser. Om text 
mellan tecknen /: och :/ är en marginalanteckning eller ett parentetiskt in-
skott i manuskriptets brödtext framgår ej av min avskrift. 

I volymen AIa:1 (1630–1634) finns alltså en paginering. Sidbrytningar i 
löpande notistext från den volymen kan avläsas genom angivelse av sid-
nummer inom hakparentes i löptexten i avhandlingens exempel. Sidbryt-
ningar i volymen AIa:2 markerar jag med uppgiften sidbrytning inom 
hakparentes. I sådana exempel i avhandlingen har jag utelämnat kustoden 
som annars endast skulle vara en onödig upprepning i textåtergivningen. 

Interpunktionen i rådhusrättens texter har jag inte normaliserat. Det inne-
bär att de exempel som återfinns i avhandlingen har varierande interpunktion 
och kan avslutas med olika skiljetecken. Siffror i handskrifterna följs ibland 
av en punkt, ibland inte. 

4.2 Urvalsprinciper 
Jag har sökläst i samtliga protokollsnotiser från 1630-talet efter relevant 
textmaterial för en historisk talaktsanalys av förolämpningar. Sökningen, ur-
valet och registreringen har jag utfört på följande sätt i olika steg. 

 
 All text i samtliga notiser från brottmål om kränkande språkbruk 

har förts till materialurvalet. Även notiser från andra ärenden, till 
exempel våldsbrott och administrativa ärenden som innehållit ett 
domslut som gäller kränkande språkbruk, har samlats in i sin hel-
het. 

 Jag har sedan identifierat alla invektiv som återgivits i de utvalda 
notiserna och förtecknat dem. Samtidigt har jag i notisurvalet 
identifierat alla talaktsverb och fraser som betecknat det förolämp-
ande språkbruk som utreds i ärendena samt förtecknat dessa 
metaspråkliga uttryck. 

 Med stöd av de två förteckningarna över återgivna invektiv 
respektive över talaktsbeskrivande metaspråk har jag genomfört 
en andra sökläsning i alla andra protokollsnotiser från ärenden 
som inte väckts på grund av verbala kränkningar och inte heller 
innehåller något domslut som rör verbalinjurier eller förtal. När 
dessa andra notiser haft belägg på tidigare insamlade invektiv eller 
metaspråkliga uttryck för förolämpningar har även dessa förts till 
materialurvalet. 

 Med stöd av den samlade bild som en kommunikationsetnografisk 
analys av talsituationerna i texturvalet ger från första och andra 
sökläsningen och med stöd av definitionen för vad en förolämp-
ning är (se 1.1) har jag i en tredje sökläsning samlat in några få 
exempel som saknar såväl ett invektiv som ett metaspråkligt ut-
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tryck för en förolämpning, men som i övrigt uppvisar flera ge-
mensamma faktorer med förolämpningssituationerna från den för-
sta och andra sökningen i olika SPEAKING-variabler. 

När lagreferens och uppgift om straffet återfinns i protokollstexten utgör de 
en validitetssäkring för dataurvalet till talaktsanalysen. Men sökningen efter 
verbala förolämpningar i domboksmaterialet har alltså inte begränsat sig till 
endast de rättsärenden som primärt handlar om verbala ärekränkningsbrott, 
utan beaktar även andra ärendetyper. 

När negativa personbeteckningar återges i notiser utan straff för okvä-
dinsord som påföljd har dessa notiser förts till dataurvalet. Jag menar att en 
tydlig indikation på förolämpning finns om det ostraffade okvädinsordet har 
lett till straff i andra ärenden. Visserligen kan det negativt laddade person-
betecknande substantivet ha haft en allmän denotativ funktion, men om text-
en i övrigt skildrar en konfliktfylld och aggressiv situation kan hypotesen om 
att ordet är en förolämpning anses mer valid. Om notistextens referat inne-
håller ett talaktsverb för förolämpning stärker det också validiteten i mate-
rialurvalet. 

Även andra personbeskrivningar med pejorativ innebörd, som inte någon 
annanstans i dataurvalet förekommit med efterföljande straff, kan hypotetiskt 
räknas till talaktsanalysen av förolämpningar när det återgivits i konflikt-
fyllda och aggressiva talhändelser som liknar de talhändelser och talsitua-
tioner i materialurvalet som innehåller straffade okvädinsord. I sådana fall 
kan den illokuta kraften i ordet ha varit förolämpande och just för den sakens 
skull ha återgivits i protokollsnotisen. Förutom urvalskriterierna okvädinsord 
och talaktsverb har alltså notisernas information om talhändelserna och tal-
situationerna varit vägledande vid mitt materialurval. 

De protokollsnotiser som på detta sätt förts till min materialsamling upp-
visar varierande grad av information om talaktens utförande. De mest infor-
mativa textställena finns för ärenden där åtalspunkten är just något ärekränk-
ningsbrott och där flera olika talaktsverb förekommer och betecknar en och 
samma talakt. De informationsrikaste notiserna ger dessutom flera varie-
rande språkprov på förolämpningen i form av direkt anföring av kärandens, 
svarandens och vittnens utsagor i rätten om talakten. En informationsrik text 
återger vidare rättsdeltagarnas diskussion om förolämpningens lokuta akt, 
illokuta kraft och perlokuta effekt och återger rättens förhandling i form av 
ett tydligt formulerat domskäl. De mest informativa textställena avslutas 
också med ett domslut med en explicit lagreferens och en uppgift om bötes-
beloppets storlek. 

Den lägsta nivån av information har en excerperad protokollsnotis som 
med ett talaktsverb refererar till en kränkning men inte anger någon form 
eller betydelse för förolämpningen. Då kan naturligtvis ingen fullständig 
pragmatisk analys genomföras. Men texten kan i sådana fall utan återgivning 
av förolämpningens form och betydelse ändå ge upplysningar om talarattityd 
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eller mottagarreaktion från talsituationen och har därför bokförts i min mate-
rialsamling. Ett sådant textställe kan trots sina brister för en formell analys 
av förolämpningen ändå ge kommunikationsetnografisk information om 
talsituationens tid, rum och deltagare, alltså om förolämpningarnas sociala 
variation. De minst informativa textställena ger endast ett sådant deskriptivt 
talaktsverb utan någon anföring av talaktens ordalydelse. Sådana talaktsverb 
utför inte förolämpningen utan beskriver den (se 5.5). 

Urvalsmetoden förtecknar alltså talaktsverb som metaspråkligt betecknar 
angrepp och kränkning i muntlig eller skriftlig form. Taavitsainen & Jucker 
(2007) föreslår just en sådan metod för sökning efter förolämpningar. Ge-
nom att söka i definitionsfältet i två digitaliserade historiska ordböcker på 
sökordet insult kunde de fånga in en mängd verb inom det semantiska fältet 
’verbal aggression’ (s. 116–117). Med den uppsättningen verb kunde de 
genomföra sökningar i olika större historiska korpusar. I det äldre medeltida 
materialet återfann de deskriptiva talaktsverb utan någon tillhörande återgiv-
ning av den expressiva aggressiva talaktens ordalydelse (s. 121–122). För 
det tidigmoderna engelska materialet förekom inte heller någon frekvent 
återgivning av förolämpningens form i samband med det deskriptiva talakts-
verbet (s. 125). Det var först i korpusar med skönlitteratur från 1800-talet 
som sökmetoden med talaktsverb i det semantiska fältet ’verbal aggression’ 
gav rika exempel på den förolämpande talaktens ordalydelse (s. 130). På 
grund av svårigheten med att fastställa en valid relation mellan en viss sats-
typ och en språkhandling är korpuslingvistiska metoder svåra att tillämpa i 
historiska talaktsanalyser. För en historisk undersökning måste man även 
avföra en del metoder som pragmatikens talaktsanalyser använder för nutida 
språkbruk, påpekar Taavitsainen & Jucker (2007:107). 

Historical investigations cannot use any of the standard techniques of speech 
act analysis, such as the researcher’s own intuition or the various methods of 
tapping native-speaker intuitions mentioned above. They rely entirely on 
printed data and require painstaking philological analysis. 

4.3 Kommunikationslager i källmaterialet 
Den noggranna filologiska analys som Taavitsainen & Jucker (2007:107) 
anvisar för historiska undersökningar av talakter ska jag inleda med en kri-
tisk granskning av källmaterialet. Eftersom domstolsprotokollens notiser är 
skrifthändelser som ska ligga till grund för en analys av muntligt språkbruk 
blir frågan: Hur är förhållandet mellan texten och de talsituationer som den 
beskriver och återger? 

Mot bakgrund av resonemanget i Hymes 1972 vill jag mena att konsisto-
rieprotokollen och tänkeböckernas protokoll bär vittnesbörd om flera tal-
situationer, talhändelser och talakter. En närstudie av texten som skrifthän-
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delse visar att den innehåller flera representativa talakter i skrift som gör 
påståenden dels om rättegångssituationens talakter och talhändelser, dels om 
den förolämpande talsituationens talakter och talhändelser. Texten skildrar 
alltså dels rättegångssituationen, dels den förolämpande talsituation som 
föregått och föranlett rättegången. I rättegångssituationen diskuteras en föro-
lämpande situation, som jag fortsättningsvis refererar till som den primära 
talsituationen. 

Texterna refererar till skilda talsituationer och består därmed av olika 
kommunikationslager. Förhållandet åskådliggörs med hjälp av Hymes 
SPEAKING-modell i figur 5 med alla kommunikationsetnografiska kategorier 
och de två talsituationerna i jämförelse. I figuren tjänar just förolämpningen 
som exempel på en av flera tänkbara talakter i den primära talsituationen. 

 
Kategori Primär talsituation Rättegångssituation 
Setting, Scene i staden utanför rättssalen i rättssalen efter kallelse 
Participants förolämpare/förolämpad m.fl. svarande/kärande m.fl. 
Ends att förolämpa m.fl. att skipa rätt 
Act sequence förolämpning m.fl. rättsprocessens talhändelser 
Key vardaglig, vulgär formell, språkanalytisk 
Instrumentalities muntlig muntlig 
Norm allmänspråklig processrättslig, legal 
Genre vardagssamtal rättsförhandling 

Figur 5. Kommunikationslager från två skilda talsituationer. 

För den första kategorin, S-variabeln, använder Hymes (1972:60) två termer: 
Setting och Scene. Med den första åsyftas de konkreta omständigheterna tid 
och rum, med den andra den psykologiska miljön. Den primära talsituatio-
nens rum är i stadsmiljön generellt var som helst och när som helst. Till rät-
tegången har en kallelse, en stämning, utfärdats till en bestämd tid och plats. 
Den utspelar sig specifikt inom rådstugans eller konsistoriesalens fyra väg-
gar. Det förändrar den psykologiska miljön till en mer institutionaliserad 
inrättning. I förhållande till den psykologiska miljön kan talakter bedömas 
som mer eller mindre rimliga. Rättegångssituationen som del av en sam-
hällsinstitution kan genomföra deklarationer, talakter som åtala och döma 
(jfr 3.4.2). 

Den primära, många gånger vardagliga talsituationen har bestått av åtmin-
stone två samtalsdeltagare, nämligen en förolämpare och en förolämpad. I 
rättegångssituationen är dessa samtalsdeltagare svarande och kärande. Det är 
deras huvudsakliga talarroller där. I den primära talsituationen har de huvud-
sakliga talarrollerna troligtvis inte varit att förolämpa och att bli förolämpad, 
men i rättegången var just den talakten huvudsak, i varje fall i ärekränk-
ningsärenden. 

Den primära talsituationen var inte nödvändigtvis vardaglig. Den kunde 
också vara offentlig eller institutionell. Det gällde då möten mellan magi-
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stratens respektive konsistoriets tjänstemän på uppdrag i staden och stadens 
invånare i deras vardagliga miljöer. Dessa förhållanden förändrade också 
den psykologiska miljön och skapade en annan värderingsskala för föro-
lämpningarnas illokuta kraft. För språkmissbruket i möten mellan civila och 
tjänstemän hade stadslagen också särskilda föreskrifter (se 2.3). 

Både den primära talsituationen och rättegången hade förstås andra delta-
gare än antagonisterna. Deras roller skiftade beroende på situation. Åhörarna 
i stadsmiljön blev vittnen i rättegångssalen. Handelsmän, hantverkare och 
professorer från staden och akademin agerade borgmästare, rådmän och 
konsistorieledamöter i rättegångarna. De skulle med svarande, kärande och 
vittnen göra en juridisk bedömning av det förolämpande språkmissbruket. 
De skulle så att säga genomföra en talaktsanalys. Både den primära talsitua-
tionen och rättegångssituationen var konfliktladdade. I vissa fall har någon 
rättspart genomfört talakten förolämpning under rättegången och protokollet 
har noterat att förolämpningar uttalats. Då sammanfaller rättegångssituation 
och primär talsituation för min analys av just den förolämpningen. Även för 
sådana talhändelser med språkmissbruk under rättegångsförhandlingen inne-
höll stadslagen föreskrifter (se 2.3.2). 

Rättegångssituationens syfte och resultat (kategori E i Hymes modell) är 
att fastlägga skuld, skipa rätt och straffa den skyldige. Syftet är att förhandla 
om förolämpnings form, betydelse, styrka, orsak och effekt. Domstolarnas 
värdering av förolämpningarna är den samtida juridiska analysen av talakt-
ens illokuta kraft. Samtalet om de förbjudna talakterna och värderingen av 
dem kallar jag för den juridiska diskursen (se kapitel 6). De många olika 
primära talsituationerna uppvisar inte ett lika enhetligt syfte som rättegång-
arna. Det går emellertid att urskilja ett gemensamt drag i de varierande pri-
mära talsituationerna, nämligen att någon har förolämpat sin samtalspartner. 

För de vitt skilda primära talsituationernas act sequence, deras form och 
innehåll, är det likaledes möjligt att se ett gemensamt drag, nämligen att den 
innehåller en talhändelse med åtminstone en förolämpande talakt. Som sen-
tida läsare av domstolsprotokollen är det däremot betydligt enklare att göra 
sig en föreställning om rättegångssituationens form och innehåll, eftersom 
texternas struktur återspeglar kronologin i den formaliserade och institutio-
naliserade domstolsförhandlingen. Rättsprocessens olika steg, som ibland är 
namngivna i källmaterialet, är talhändelser. I någon av rättsprocessens tal-
händelser skulle svaranden inte utföra sin förolämpande talakt en gång till 
utan snarare beskriva eller återge den från den primära talsituationen. Föro-
lämpningen som utgjorde rättssak beskrevs och återgavs även i rättegångs-
situationens andra talhändelser av den person som föredrog ärendet, av 
käranden och av vittnena. Skrivarna registrerade sedan en eller flera varian-
ter av förolämpningen i protokollstexten i olika språkliga former, med ett 
eller flera separata invektiv eller något utförligare med indirekta anföringar 
eller direkta repliker (se 5.4). 
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Den primära talsituationens ton och stil var vardaglig och möjligtvis vul-
gär. Det vardagliga tonfallet och de vulgära skällsorden återgavs av olika 
parter i den formella rättegångssituationen, där deltagarna analyserade 
språkmissbruket. Båda talsituationerna var huvudsakligen muntliga. Mer 
sällan framfördes en förolämpning i skrift (jfr 8.2). Den muntliga rätts-
processen kompletterades däremot någon gång med skriftliga dokument och 
skrivarna förde mötesanteckningar. 

Normerna för den primära talsituationen var säkerligen de allmänspråk-
liga för en huvudsakligen vardaglig kommunikation. För rättegångssitua-
tionen var normen formaliserad och styrd av den medeltida lagen och pro-
cessrättslig praxis under 1630-talet. Genren eller samtalstypen rättsförhand-
ling med sina regler skapade förväntningar hos deltagarna om hur de skulle 
samtala och i vilken ordning. I den primära talsituationen var samtalsdeltag-
arnas roller inte lika institutionaliserade. 

Språkbrukarna inför rätta i 1630-talets Uppsala hanterade två skilda tal-
situationer. Protokollskrivarna hanterade två skilda talsituationer. Den beva-
rade protokollstexten återspeglar flera kommunikationslager så till vida att 
den förmedlar språkbruk från olika talsituationer. 1600-talets genrekonven-
tioner för rättsprotokoll kunde hantera detta. Protokollsnotisernas markering 
av rättsprocessens talhändelser samt metaspråkliga beteckningar och återgiv-
ningar av den primära talsituationens förolämpande talakter med språkprov 
redovisas i kapitel 5. 

Som framgår av figur 5, särskilt i kategorierna E för syften och resultat 
samt i kategorin A för form och innehåll, exemplifieras den primära talsitua-
tionen med endast en talakt, nämligen förolämpningen som för mig har varit 
urvalskriteriet i protokollsserierna. Men förolämpningen är endast en av flera 
talakter som ingått i en talhändelse, en verbal konflikt. Vilka var de andra 
talakterna? Antecknades de också i protokollen? Det är frågor som ställs i 
den historiska talaktsanalysen. Studiet av de verbala konflikterna i dessa 
varierande talsituationer är en syntagmatisk analys av talakten förolämpning 
i förhållande till andra talakter i talhändelsen. 

4.4 Materialets reliabilitet 
Hur trovärdigt är då källmaterialet för språkforskningen när det gäller att 
verklighetstroget återge muntligt språk i en tid då en modern språkveten-
skaps inspelnings- och transkriptionsmetoder saknades? Uttryckte sig folk på 
gatan verkligen på det sätt som skrivarna återgav språkbruket i protokollen? 
Frågan berördes redan tidigare i forskningsöversikten (avsnitt 3.2.3) men jag 
ska förtydliga den här specifikt i förhållande till mitt material. Det gäller tre 
trovärdighetsaspekter av vilka den första behandlas utförligast med stöd av 
sju frågor. Den andra trovärdighetsaspekten tar kortfattat fasta på tidsavstån-
det mellan den primära talsituationen, den återgivande talsituationen (rätte-
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gången) och protokollstexten. I korthet berör jag också avslutningsvis som 
tredje aspekt förhållandet mellan språklig återgivningsform vid rättegången 
respektive i domstolsprotokollet. 

Den första aspekten gäller trovärdigheten i återgivningen av muntligt 
språkbruk med hänsyn till den primära talsituationens, till rättegångssitua-
tionens, till språkrapportörernas och till språkrapportens karaktär. Till frågan 
om språkrapporteringens trovärdighet kan man alltså beakta flera faktorer i 
kommunikationskontexten. Min genomgång grundar sig på framställningen i 
Short m.fl. (2002:349–353). De har med stöd av ett korpusmaterial bestå-
ende av nutida fiktionslitteratur, biografier och tidningstext av varierande stil 
undersökt dessa texttypers rapportering av tal, tanke och annan text. Deras 
syfte är att med undersökningen av olika slag av anföring i de skilda text-
typerna förtydliga och argumentera för the notion of faithfulness ’trovärdig-
hetsbegreppet’ inom forskningsfältet lingvistisk stilistik. Jag gör ett urval av 
deras faktorer som påverkar graden av verklighetstrogen rapportering av tal i 
en skriftlig framställning och formulerar frågor som är relevanta för trovär-
dighetsanalysen av muntliga yttranden i avhandlingens domstolsmaterial. 
Viktigt att komma ihåg inför genomgången av frågorna är att domstolspro-
tokollens notiser huvudsakligen är en skriftlig institutionell rapport av flera 
muntliga rapporter från en primär talsituation och att dessa rapporter har 
framförts i en institutionell kontext. 

Den första frågan blir: Vilken tillgång hade meddelarna till talsituatio-
nerna som de rapporterade ifrån? Rättsparterna och vittnena i ett förolämp-
ningsärende hade alla varit närvarande i den primära talsituationen. På så vis 
hade de haft direkt tillgång till den vid tillfället. Då hade de sagt och hört 
något. Men vid de primära talsituationerna fördes inga minnesanteckningar. 
Minnet sätter gränser för vad man förmår komma ihåg. Vid rättegångssitua-
tionen hade parterna indirekt tillgång till den primära talsituationen genom 
sina egna minnesbilder. 

Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning rättsparterna och vittnena 
hade direkt tillgång till talrapporteringssituationen i rätten. Av några notiser 
framgår det att de inte var närvarande under vissa delar av ärendets behand-
ling. Vi får anta att deras rapporter till viss del påverkades av rättens frågor 
och av andra rättsdeltagares rapporter. För protokollföraren var hela rätte-
gångssituationen direkt tillgänglig. Han förde mötesanteckningar om det som 
sades där. Det är vad Culpeper & Kytö (2010) kallar för recorded speech. 
Han hörde vad rättsparter och vittnen rapporterade av ordväxlingar från en 
primär talsituation som han själv inte varit med om. Bara på det sättet fick 
skrivaren tillgång till rapporter från den primära talsituationen. Dessa rap-
porter är med Culpeper & Kytös (2010) terminologi re-constructed speech. 

Den andra frågan om trovärdigheten i det återgivna muntliga språkbruket 
är: Vilken vikt för meddelaren har ordalydelsen i hans eller hennes redogö-
relse? Ordalydelsen i språkrapporterna i rättegångar om förolämpningar hade 
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avgörande juridisk betydelse. Det var parterna, vittnena, rådmännen, profes-
sorerna och protokollförarna medvetna om. 

Den tredje frågan: Vilken trovärdighet har talsituationen och textgenren i 
vilka de muntliga yttrandena återges? Domstolarna var samhällsinstitutioner 
och de formaliserade rättegångarna var i sig en trovärdighetsprövning av det 
språkmissbruk som rapporterades. Protokollen som text kunde läsas och 
kontrolleras av andra deltagare i domstolen eller av en högre juridisk instans. 
Svaret på den tredje frågan blir att rättegångssituationen och dess skriftliga 
rapport har en god trovärdighet. 

Den fjärde frågan: I vilken del av texten förekommer det anförda munt-
liga yttrandet? Domstolsprotokollen kan ange flera varianter av en föro-
lämpning i ett och samma ärende. Notistexternas inledning innehåller ofta en 
kort föredragning av ärendet och ger där ett sammandrag av förolämpning-
ens form, till exempel en enskild pejorativ personbeteckning. I senare delar 
av notistexten som återger sakframställningar och förhör kan längre anför-
ingar förekomma. De kan anses mer trovärdiga än inledningen, enligt min 
hypotes att ju utförligare textåtergivningen är desto trovärdigare är sakinne-
hållet. 

Den femte trovärdighetsfrågan är: Hur minnesmöjliga är de primära tal-
situationerna som återges? Vid den institutionella rättegångssituationen var 
det självfallet relevant för samtalsdeltagarna att vara uppmärksamma på 
egnas och andras yttranden. Svårare lär det ha varit för språkrapportörer att 
minnas ord som fällts under berusning ute i nattens mörker. 

Den sjätte frågan: Vilken social status och personlighet har den eller de 
som återger någons muntliga yttrande? Vilken attityd har de till den juridiska 
sakfrågan och till andra personer? Rättsparternas attityd är avgörande i en 
analys av trovärdigheten hos rapporterade yttranden. Viktigt att komma ihåg 
är att de två antagonisterna hade skilda intressen att bevaka under sakfram-
ställningen och förhöret. De ville var och en ha rätt i sin egen sak: grund för 
anklagelsen om förolämpning eller skuldfrihet från den. Svarande riskerade 
straff. Svarande och kärande och vittnen kunde ha olika minnesbilder av den 
primära talsituationen och de gjorde ett urval utifrån sina egna intressen i 
saken när de svarade på rättens frågor. Vittnena hade med all säkerhet loja-
litetsband som sträckte sig utanför själva sakfrågan, studenter med studenter, 
borgare med borgare. På dessa grunder avgjorde sedan rätten trovärdigheten 
i rapporteringarna. Protokollföraren hade en viktig uppgift vid rättegången 
att notera den språkliga förolämpningen som var rättsinnehållet. Hans soci-
ala status och professionella attityd till rättegången säkrar trovärdigheten av 
det återgivna samtalet i protokollet. 

En sjunde fråga i trovärdighetsanalysen blir: Vilken social status och per-
sonlighet har den person vars förolämpande yttrande återges? Social status 
och personlighet hos de personer som uttalat sig förolämpande kan ha bety-
delse för trovärdigheten i rapporteringen av deras tal. I materialet återkom-
mer vissa personer med en stridbar personlighet och aggressiv attityd till sin 
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omgivning. De har en hög grad av social status eller en särskilt låg status. 
Kanske blir det tal som rapporteras från deras munnar mer minnesvärt för de 
personer som förolämpas av dem och som rapporterar språkmissbruket inför 
rätta? 

Tre exempel på talsituationer av varierande karaktär som presenterades 
redan i kapitel 2 får till sist konkretisera resonemanget kring språkrapporte-
ringens trovärdighet. Situationerna har ställts upp i figur 6. Yttre betingelser 
i dessa situationer styr förstås rättens bedömning av trovärdigheten i språk-
rapporteringen. Talsituationernas deltagare av varierande social, känslomäs-
sig och mental status påverkar också den juridiska bedömningen av språk-
rapporteringens trovärdighet. 

 
 Talsituation 
Deltagare Disputation Restskatteuppbörd Kornutöl 
Part 1 professor stadstjänsteman 1 förstaårsstudent 
Part 2 adjunkt skattskyldig senareårsstudent 
Åhörare dekan, publik stadstjänsteman 2, granne landskapskamrater 

Figur 6. Talsituationer med olika trovärdighet för språkrapporteringen. 

Den första situationen i figuren är en disputation. Disputationens formalise-
rade struktur med institutionella talarroller inför en månghövdad uppmärk-
sam publik i någon konsistoriesal gav sannolikt hög trovärdighet i språk-
rapporteringen därifrån. Den andra situationen, restskatteuppbörden, är fort-
farande institutionell men utspelar sig i en vardaglig miljö hemma hos den 
skattskyldige. Språkrapporteringen från möten mellan privatpersoner och 
stadstjänstemän ute i de förras gårdar och hem försvårade säkerligen trovär-
dighetsanalysen då vittnen bestod av andra familjemedlemmar och godvil-
liga eller motvilliga grannar. I sådana situationer fanns ofta två eller fler 
stadstjänstemän på plats, sannolikt delvis för att säkerställa ett mer varierat 
vittnesläge och en mer balanserad trovärdighetsanalys vid eventuell konflikt 
som kunde leda till rättegång. 

Till sist kan vi föreställa oss att trovärdigheten i språkrapporteringen från 
konflikter vid så kallade kornutöl, invigningsfester där alla unga män var 
starkt berusade, sjunker avsevärt. Jag utgår ifrån att rättsinstanserna och 
deras skrivare redan har genomfört värderingen av trovärdigheten i språk-
rapporteringen från skilda situationer av varierande karaktär med personer av 
olika social status. I språkbruksanalysen studerar jag texterna i sin egen rätt, 
tar dem så att säga på orden, och garderar mig inte mot någon viss språk-
rapportör från särskilt osäkra talsituationer. 

En helt annan aspekt på materialets trovärdighet som källa vid analyser av 
muntligt språkbruk i äldre tid gäller, som jag förutskickade inledningsvis i 
avsnittet, tidsavståndet mellan den primära talsituationen och rättegången re-
spektive mellan rättegången och renskriften av protokollet. Bakgrundskapit-
let (avsnitt 2.2) berörde protokollföringen, där förseningar av renskriften 
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förekom i såväl rådhusrätten som konsistoriet. I vissa fall kom förolämp-
ningsärendet till rätten med stor fördröjning, ibland flera månader och år 
efter att förolämpningen yttrats. 

Trots dessa brister i trovärdighet med fördröjning finns det också flera 
fördelar med materialet vad gäller det temporala förhållandet mellan talsitu-
ation och nedskrift, fördelar som styrker språkprovens autenticitet. Både 
konsistoriet och rådhusrätten sammanträdde tidvis med täta intervall. Det 
finns förolämpningsärenden som kom till rätten samma dag som brottet be-
gicks (jfr Falk 2008:9). Ibland refereras till förolämpningar som skett i rät-
tens lokaler. Då har ändå en konceptversion av texten troligtvis upprättats i 
nära eller mycket nära anslutning till talsituationen. 

Man ska enligt min mening inte utgå ifrån att en bevarad renskriven pro-
tokollsnotis är den enda anteckning som har funnits av en konfliktfylld tal-
situation. Vi vet att konceptversioner har skrivits under förhandlingarna. 
Från andra tidsperioder har de bevarats till eftervärlden. Inte heller dessa 
konceptversioner torde ha varit de första nedteckningarna av de förolämp-
ningar som jag redovisar i avhandlingen. Det finns anledning att tro att föro-
lämpningarna har antecknats i ett skede före konceptversionerna, i ett för-
undersökningsarbete av rätten, vilket går att avläsa vid en analys av den juri-
diska diskursen (se 6.2.1). 

En tredje aspekt på materialets trovärdighet gäller avslutningsvis de rent 
språkliga teknikerna för återgivning av muntlighet i protokollen. Vilka de är 
redovisar jag i 5.4. Av dem är det den direkta anföringen som förmedlar 
störst autenticitet (jfr Short m.fl. 2002). Kan man verkligen i efterhand utgå 
från att en direkt replik i protokollet också hade uttalats som en direkt replik 
i rättegångssituationen? Kanske hade konfliktparterna snarare uttalat sig om 
sin verbala konflikt med indirekta anföringar eller vagare referat? Vad vi 
som sentida läsare ändå kan hävda är att domstolsprotokollen ger sig ut för 
att rapportera muntligt språkbruk sanningsenligt med olika presentationstek-
niker (jfr Culpeper & Kytö 2010:81–82). I protokollens skriftliga rapport av 
återgivet muntligt språk ska avhandlingen analysera specifikt en talakt, föro-
lämpningen, som är socialt och juridiskt avgörande för i stort sett alla språk-
rapportörer. 

4.5 Jucker & Taavitsainens förslag till analysmodell 
Materialredovisningen har i de föregående avsnitten klarlagt materialets 
talsituationer utifrån ett kommunikationsetnografiskt perspektiv. I detta av-
snitt ska uppmärksamheten riktas på talakten förolämpning som materialet 
beskriver och återger. Hymes (1972) föreslår SPEAKING-modellen för såväl 
talsituationer som talakter, men avhandlingens syfte är att studera talakterna 
främst med talaktsteoretisk utgångspunkt och med en semantisk och prag-
matisk inriktning. 



 76 

Förolämpningen som talakt är en pragmatisk enhet som är diffus och 
komplicerad att beskriva. Den är en funktionell språklig enhet. Jucker & 
Taavitsainen (2000:74) föreslår en analysmodell för den historiska pragma-
tiken. De vill definiera förolämpningar i en pragmatisk egenskapsrymd 
(pragmatic space) med fem olika nivåer. Dessa nivåer beskriver de i flera 
dimensioner. De återkommer till modellen också i Taavitsainen & Jucker 
2008:6–7. Modellen med sin engelska terminologi presenteras här i figur 7. 

 
Formal level: ritual, rule governed  creative 
 typified  ad hoc 
Semantics: truth-conditional  performative 
Context dependence: conventional  particular 
Speaker attitude: ludic  aggressive 
 intentional  unintentional 
 irony  sincerity 
Reaction: reaction in kind  denial, violence, silence 

Figur 7. Förolämpningars multidimensionella egenskapsrymd. 

Förolämpningens formella nivå kan enligt förslaget beskrivas i två dimen-
sioner, med poler som modellförslagets skapare har valt med förolämpningar 
i bland annat medeltida engelskspråkig litteratur som utgångspunkt. Den ena 
dimensionen avgränsas av polerna rituell (regelstyrd) och kreativ, den andra 
av typifierad kontra ad hoc. För att avgöra hur rituell en förolämpning är till 
sin form måste analysen ha tillgång till fakta om talsituationen och känna till 
flera andra talsituationer med förolämpningar. Den rituella förolämpningens 
motpol utgör i den här modellen den kreativa förolämpningen med bely-
sande exempel i modellkommentaren från komiska avsnitt i Shakespeares 
dramatik. Andra exempel på rituella förolämpningar är de språklekar, soun-
ding, bland Harlems afroamerikanska tonårspojkar som Labov (1972) stude-
rade. Ett problem som uppstår vid modellens applicering på Labovs under-
sökning är att de kreativa uttrycken ingalunda står i motsats till det rituella i 
förolämpningens form. Det är snarare så att de kreativa formuleringarna 
förstärker, förtydligar och förbättrar den rituella språkleken. Ritualen är att 
formulera sig kreativt. 

Förolämpningens semantik analyseras inom en enda dimension: san-
ningsbetingad–performativ. Den första polen gäller förolämpningar med 
relevant sanningsvärde som skulle vara bevisbara inför rätta, medan den 
andra dimensionen gäller förolämpningar som kränker någons anseende men 
vars propositionella innehåll inte kan bevisas eller motbevisas (Jucker & 
Taavitsainen 2000:75). Dimension är tydlig också i den medeltida stads-
lagens exempel på olika okvädinsord (avsnitt 2.3.1). Också i ett historiskt 
svenskt material går det alltså att tillämpa den här polariteten. Denna seman-
tiska dimension tycks vara universell för förolämpningar. 
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I Jucker & Taavitsainens modell anges nivån kontextberoende. På den ni-
vån undersöker analysen om yttrandet i en viss given situationskontext har 
en konventionell illokut kraft eller om det får en särskild kränkande inne-
börd. Mitt material redovisar några talsituationer där en helt neutral person- 
eller yrkesbeteckning som konventionellt inte är nedvärderande ändå speci-
fikt i kontexten fungerar som förolämpning varför också dessa beteckningar 
återfinns i listorna över invektiv i kapitel 7. Jag menar emellertid att kontext-
nivån inte kan utgöra en självständig analysnivå. Talsituationen måste alltid, 
på varje annan analysnivå, beaktas i en pragmatisk analys. För att avgöra om 
ett förolämpande yttrande till sitt semantiska innehåll är sanningsbetingat 
eller performativt måste den pragmatiska analysen ändå ha tillgång till fakta 
om talsituationen, eftersom nedvärderande personbeteckningar kan användas 
med olika betydelsenyanser: sanningsbetingat eller performativt. Det visar 
också min analys av förolämpningarnas form och betydelse (se kapitel 7). 

Talarattityden klarlägger förolämparens avsikter och därmed också tal-
aktens illokuta kraft. Här föreslår Jucker & Taavitsainen (2000) inte mindre 
än tre dimensioner. Är förolämpningen skämtsam eller aggressiv, oavsiktlig 
eller avsiktlig, ironisk eller allvarlig? Dessa tre dimensioner har, liksom 
dimensionerna på den formella nivån, aktualiserats vid analysen av föro-
lämpningar i ett skönlitterärt engelskspråkigt källmaterial. I rättsprotokollen 
från 1630-talets Uppsala förekommer till exempel skämtsamma och ironiska 
förolämpningar mycket sällan. 

Reaktionen är den nivå i modellförslaget som analyserar måltavlans reak-
tion och uttalar därmed också något om förolämpningens perlokution. Reak-
tionen kan å ena sidan vara en motskymf och å andra sidan bestå av en för-
nekelse av yttrandet, fysiskt våld eller tystnad. De reaktioner som modell-
förslaget i Jucker & Taavitsainen 2000:74 anger finns också i domstols-
materialet från 1630-talets Uppsala. I deras förslag ställs motskymfen som 
reaction in kind i motsats till alla andra, både verbala och icke-verbala, re-
aktioner. 

De fem nivåerna med olika dimensioner i Juckers & Taavitsainens förslag 
till modell bildar vad de kallar en multimodal pragmatic space och ska alltså 
möjliggöra en språklig analys av talakten. Parallellerna till Hymes 
SPEAKING-modell är inte svåra att finna (se avsnitt 3.5). I Juckers & 
Taavitsainens förslag motsvaras formnivån och semantiken av den kategori 
som hos Hymes benämns Act sequence. I en talaktsteoretisk klassificering 
motsvaras nivåerna främst av den lokuta akten. Nivån kontextberoende mot-
svaras av kategorierna Setting och Participants hos Hymes. Nivåerna talar-
attityd och reaktioner har sin motsvarighet hos Hymes i kategorierna Key 
och Ends. Talaktsteorin fokuserar vid dessa aspekter på förolämpningens 
illokuta kraft och perlokuta effekt. Modellförslaget inom historisk pragmatik 
anknyter alltså såväl till kommunikationsetnografi som till talaktsteori. 

Materialurvalet som fått belysa tillämpningen av modellförslaget spänner 
från äldsta tiders engelskspråkiga versifierade litteratur över rättsprotokoll 
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från 1600-talet till nutida chatsidor på datanätet. Dimensionerna på de olika 
nivåerna bestäms till stor del av det material Jucker & Taavitsainen (2000) 
använt. Förolämpningen är emellertid en talakt som realiseras på olika sätt 
både synkront och diakront. Dess underliggande språksociala funktion varie-
rar också mellan talgemenskaper och tidsepoker. Förolämpningarna i mitt 
mer begränsade material, de stundtals relativt kortfattade domstolsprotokol-
len, måste analyseras med en reviderad och förenklad modell. 

4.6 Min analysmodell 
Den analysmodell som jag tillämpar på mitt material har sitt ursprung i mo-
dellen som föreslagits av Jucker & Taavitsainen 2000. Min revidering av 
deras modell innebär att nivån kontextberoende inte analyseras separat. 
Källmaterialets redogörelse för talsituationernas kontext är nämligen avgö-
rande för analysen av alla andra nivåer i en pragmatisk modell. Namnen på 
de olika nivåerna översätts till svenska. Dimensionerna på de olika nivåerna 
får avgränsas av poler som med större relevans fångar egenskaper hos föro-
lämpningarna i källmaterialet. Min modell presenteras i figur 8. 

 
Form: frekvent invektiv  icke-frekvent invektiv 
Betydelse: sanningsbetingad  performativ 
Talarattityd: försvårande  förmildrande 
Reaktion: verbal  icke-verbal 

Figur 8. Avhandlingens analysmodell för förolämpningar. 

På den formella nivån analyseras förekomsten av enskilda negativa person-
beteckningar i förolämpningen i dimensionen frekvent invektiv–icke-frekvent 
invektiv. Domstolsprotokollen, liksom lagarna om okvädinsord, ägnar de 
enskilda negativa personbeteckningarna särskild uppmärksamhet, och i en 
kvantitativ analys framkommer ett tydligt mönster av frekventa skällsord och 
av sådana skällsord som förekommer enstaka gånger under perioden. Mönst-
ret är bekant från historisk svensk forskning om okvädinsord (jfr Jarrick & 
Söderberg 1998:126–127, 152–153) och från korpusstudier av fornengelsk 
text (Chapman 2008:4–5). 

På den semantiska nivån, som jag kallar för förolämpningens betydelse, 
analyseras om de förolämpande uttrycken har ett sanningsbetingat proposi-
tionellt innehåll eller om deras innebörd är mer performativ. Okvädinsorden 
kunde användas för substantiella beskyllningar eller som allmänna tillmälen. 
Här kan den medeltida stadslagens mordhbrænnare ’mordbrännare’ respek-
tive hundsiuioson ’son av en hynda’ tjäna som exempel på vardera motpol 
för dimensionen. Den semantiska analysen uttalar något både om den lokuta 
akten och om den illokuta kraften i förolämpningen. Analysen av de första 
två nivåerna, förolämpningens form och betydelse, redovisas i kapitel 7. 



 79

På nivån talarattityd tar min analys fasta på rättens bedömning av förmild-
rande respektive försvårande omständigheter när språkbrottet begicks. De 
anges med frekvens i protokollen. Dessa specifika omständigheter som 
källmaterialet anger kan tänkas modulera förolämpningarnas varierande 
illokuta kraft. De får utgöra dimensionen som avgränsas av polerna försvå-
rande och förmildrande i figur 8. Analysen på denna nivå gäller alltså främst 
förolämpningens illokuta kraft. Att den varierade avsevärt kommer tydligt 
till uttryck redan i den breda straffskala som tillämpades i stadsrätten (se 
6.3.1). 

På reaktionsnivån räknar jag med dimensionen verbal kontra icke-verbal. 
För dessa ändpunkter urskiljs i källmaterialet sedan flera olika underkatego-
rier, vilket framkommer i kapitel 8 som är en redovisning av talarattityd och 
reaktion. 

Min analysmodell är i jämförelse med det tidigare förslaget inom histo-
risk pragmatik förenklad genom ett förminskat antal nivåer respektive di-
mensioner. Analysen på nivåerna form och betydelse är huvudsakligen den 
paradigmatiska delen av talaktsanalysen. Men den pragmatiska undersök-
ningen av talakten förolämpning i de talsituationer som återges i domstols-
protokollen förblir inte renodlat paradigmatisk. Nivåerna talarattityd och 
reaktion handlar om en syntagmatisk analys av förolämpningarna i förhål-
lande till andra talakter i en talhändelse med en förolämpare och en föroläm-
pad. Förolämpningar i 1630-talets Uppsala har uppenbarligen föregåtts av 
någon verbal eller icke-verbal handling. De har en orsak. Men de har också, 
som analysmodellerna visar, en effekt. De leder till en verbal eller icke-ver-
bal reaktion hos en adressat. Förolämpningen föregås möjligtvis av en talakt 
och den följs möjligtvis av en talakt. Finns sådan information i materialet så 
möjliggörs en syntagmatisk analys av en serie talakter. Den serien av talakter 
betraktar jag som talhändelse. Resultatet av analysen redovisas i 8.3 och 8.4. 

Analysen av talhändelsen är en analys av en språksocial enhet med beto-
ning på det språkliga. Den syntagmatiska delen av talaktsanalysen är alltså 
en undersökning av förolämpningarnas inomspråkliga samtalskontext. I 
vilka talhändelser och tillsammans med vilka andra talakter förekommer 
förolämpningarna? Möjligheterna för analysen att besvara den frågan förut-
sätter att materialet namnger eller åtminstone beskriver talsituationer så att 
andra talakter förutom förolämpningar kan urskiljas. Hur benämns de andra 
talakterna i materialet? Får talhändelsen någon benämning i materialet? Vi 
kan hypotetiskt utgå från att talhändelserna i vilka förolämpningar förekom-
mer är olika verbala konflikter. När materialet saknar namn för talhändelsen 
kallar jag helt enkelt serien med talakter som innehåller en förolämpning för 
verbal konflikt. Metoden för att analysera talhändelsen är talaktsteoretisk 
och kommunikationsetnografisk. 

Förolämpningarna placeras i olika talsituationer i min analys. Talsituatio-
nen är en språksocial enhet med betoning på det sociala. Vilken information 
ger källmaterialet om Hymes kategorier som tid, rum, deltagare samt kanal 
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och register? Vad har variationen i dessa huvudsakligen utomspråkliga vari-
abler för effekt på förolämpningen som talakt? Vilka skillnader finns i tal-
situationer med förolämpande språkbruk mellan borgare och akademiker 
eller mellan män och kvinnor? Talaktsanalysen kan i detta tredje steg be-
traktas som språkhistorisk sociolingvistik. Analysen presenteras i 8.1. 

Alla tre språksociala enheter, talakten, talhändelsen och talsituationen, 
analyseras i avhandlingen. Talakten förolämpning står i avhandlingens fokus 
i de närmast följande kapitlen; talhändelser och talsituationer behandlas sär-
skilt i kapitel 8. 
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5 Textstruktur, språkprov och metaspråk 

Detta kapitel visar dels hur domstolsprotokollen är strukturerade och hur de 
registrerar förolämpningar, dels hur en talaktsanalys kan genomföras med 
stöd av materialet. Kapitlet inleds med en analys av textstrukturen i en pro-
tokollsnotis om språkbrott från vardera rådhusrätten och konsistoriet. Redo-
visningen av resultat i avhandlingen sker i princip genomgående med denna 
uppdelning i de två institutionernas registrering och behandling av föroläm-
pande språkbruk. Avsnittet om textstrukturen belyser rättegångssituationens 
struktur med inslag av språkrapportering från en primär talsituation. Min 
redogörelse behandlar förhållandet mellan kommunikationslagren primär 
talsituation, rättegång och protokollstext. 

I avsnitt 5.2 följer en avgränsning av analysenheterna förolämpning, ytt-
rande och invektiv. Där klargörs hur yttranden kontextualiseras i materialet 
och hur talakten förolämpning förhåller sig till ett sådant yttrande och vilken 
betydelse invektiven har i materialet och i min analys. Jag redovisar därefter 
i 5.3 hur förolämpningarnas förekomst i materialet har beräknats. I avsnitt 
5.4 redogör jag för olika strategier i domstolsprotokollen för att registrera 
förolämpningar och urskiljer sex kategorier. Till avsnittet hör en allmän 
översikt av direkt och indirekt anföring. I 5.5 visar jag hur även proto-
kollsnotiser utan något språkprov kan ge sådan kommunikationsetnografisk 
information att förolämpningen kan analyseras i en sekvens av talakter i en 
talhändelse. Sedan följer i avsnitt 5.6 en genomgång av protokollens 
metaspråk för kränkande talakter och konfliktfyllda talhändelser. Det av-
snittet redovisar för materialets metaspråk, för de lexikala och syntaktiska 
konstruktioner som beskriver kränkande språkbruk. En sammanfattning och 
diskussion avslutar kapitlet. 

5.1 Notisernas textstruktur 
Protokollsnotisernas textstruktur visar ett relativt enhetligt mönster som ger 
en inblick i rättsprocessen. Notiserna i båda serierna har en kort inledning 
som är språkligt formaliserad med återkommande uttryck för de talakter som 
rättsdeltagarna genomför. Efter den korta inledningen följer en längre eller 
kortare text med en sakframställning, där parterna för sin talan och yttrar sig 
om vad motparten anför (Bergström m.fl. 2002:162). Sakframställningen är 
alltså med Hymes terminologi en talhändelse. Rättegången som helhet är en 
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talsituation. I den senare delen av textpartier som innehåller sakframställ-
ningen kan bevis i form av muntliga eller skriftliga vittnesuppgifter framläg-
gas och någon motivering för ett domslut formuleras. I denna del av notisen 
skiljer sig serierna åt i fråga om utförligheten i referatet av rättsförhand-
lingen, vilket kommer att framgå av den följande redogörelsen. Till sist föl-
jer en språkligt formaliserad avslutning på notisen, som jag antar motsvarar 
det aktuella målets processrättsliga avslutning. Detta mönster ska här åskåd-
liggöras i två utdrag från ärenden med verbalinjurier i de skilda rättsinstan-
serna. Protokollsnotisen från rådhusrätten återges i ett sammanhang med 
numrering inom hakparentes för olika delar i notisstrukturen, medan den 
betydligt längre notisen från konsistoriet av praktiska skäl återges i skilda 
exempelutdrag med interfolierade kommentarer. Till frågan om textstruktur 
hör också refereringen och återgivningen av förolämpningar. Jag visar därför 
med dessa två exempel också hur en talaktsteoretiskt inspirerad analys av 
språklig interaktion kan tillämpas på materialet. 

5.1.1 Stadsnotisernas textstruktur 
Det förolämpningsärende jag valt som exempel från stadsprotokollet är en 
notis av medellängd från serien. Den visar en struktur i vilken rättegångs-
situationens talhändelser kan avläsas. Strukturen kommenteras med stöd av 
mina numreringar inom fetmarkerad hakparentes. Till strukturkommentaren 
hör också en hakparentes med förkortningen DA som betyder ’direkt anför-
ing’. Vid strukturanalysen kommenterar jag först den valda notisen specifikt 
och därefter generiska varianter i andra notiser från stadsrätten. I notisen har 
dessutom vissa ord och fraser fetmarkerats som stöd för den talaktsanalys 
som jag genomför i den senare delen av avsnittet. När dessa ord och fraser 
från exemplen kommenteras av mig i analysen upprepas de i allmänhet i en 
moderniserad variant i kursiv stil. Denna princip med fetmarkering av käll-
text som ska kommenteras och en upprepning av denna med en normaliserad 
variant i kursiv stil i mina kommentarer gäller för hela avhandlingen. 

Inledningen i exempel (1) nedan från rådhusrätten har av mig markerats 
med [1] och innehåller en presentation av parterna och den rättsliga huvud-
frågan. Notisen inleds med frasen kom för rätta NAMN 1 och klagade till 
NAMN 2. Det framkommer av ingressformuleringen att den förolämpade är 
kärande och har en tydlig motpart, en svarande, i sitt mål. Dessa parter före-
träder sig själva i rätten. Inledningen ger processrättslig information. Måls-
ägarbiträden och försvarsadvokater förekommer i regel inte under perioden. 

Efter presentationen av parterna i exemplets inledning anges åtalspunkten, 
det verbala brottet förolämpning, som betecknas med talaktsverbet skälla i 
frasen skälla ngn för en + INVEKTIV. De separata invektiven i förolämp-
ningen är en skälm och tjuv. Notisinledningen i detta exempel ger till sist 
upplysning om ett vittne till språkbrottet. 
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Samma Dagh 
(1) [1] Kom för retta Johan Nilsson Stadzuachtmestare och klagade till Matz 

Nilsson skinnare i fierdingen, at han hade skält honom för en skälm och 
Tiuf i Hindrick Franssons Byfogdens åhörande. [2a] Saken haffuer sig så 
tilldragit, att förbe:de Johan Nilsson och Lars Ericksson tullskrifuare hade 
warit några resor hoss Matz Nilss: och kreffdt honom wgnspenningar som 
restade Nempelig 6 mk och indhet haffua fått. Nu hade dhe åter warit hoss 
Matz Nilsson den 4 Januarij näst förlijdin och krefde och råkad Matz indhet 
hemma tå pantade dhe ett paar stöfflor hoss honom och satte dhem hoss 
Jacob Mattss: litet dher iffrå. [2b] När Matz kom heem sade hans hustru för 
honom, att dhe hade pantat hans stöfflor bort, tå blev han wreed och lop ut 
på gatun och [2c] suor och sade, [DA] huar är den Skälmen och tiuffuen 
iag skall skära hiertat vdhur honom, thet hörde Hindrik Fransson som stod 
och klappade på Oloff Håkonssons port där näst, dhet Hindrik och med sin 
eed wittnade sant wara. 
[3a] Sakfältes Mats Nilss: [3b] för skälzorden [3c] till__12. mk (RR AIa:2, 
16370107) 

Andra notisers inledning kan utelämna frasen kom för rätta och börja med 
talaktsverbet för målsägarens klagan. Talaktsverbet för den juridiska hand-
lingen är alltid framförställt subjektet i satsen. Den stående frasen i ingressen 
blir klagade KÄRANDENS NAMN till SVARANDENS NAMN det/att/om. Någon 
gång har talaktsverbet klagade ersatts med varianterna klagade sig eller be-
klagade sig. Notisrubriken i rådhusrätten är så gott som alltid tidsuttrycket 
samma dag, som fallet är i (1). Det uttrycket utelämnar jag huvudsakligen 
vid notisinledningar fortsättningsvis i avhandlingens exempel. 

I några andra inledningar finns formuleringar i passiv form som antyder 
en annan rättsprocess: hades för rätta/tilltaltes SVARANDENS NAMN. I sådana 
fall anges inte någon tydlig enskild målsägare, utan förolämparen tilltalas av 
en icke angiven åklagare eller magistraten själv. I vissa notisinledningar 
antyds snarare ett förhör än ett åtal i fraser som hades till förhör/kom till 
förhör/tillspordes. 

Efter notisinledningarna i stadsprotokollen följer en textdel som återger 
parternas sakframställning i rättsprocessen. I sakframställningen återger båda 
parter fakta i målet och svarar på motpartens uppgifter (Bergström m.fl. 
2002). Till sakframställningen räknar jag här även bevisning i form av vitt-
nesuppgifter. 

Sakframställningen i det valda exemplet har av mig markerats med [2a], 
[2b] och [2c] för att tydligare kunna belysa tre olika urskiljbara delar i no-
tistexten och därmed i rättsprocessen. Sakframställningen inleds i exemplet 
med frasen saken haver sig så tilldragit. Den konstruktionen är en konven-
tionaliserad inledare för sakframställningar i stadsskrivarens protokoll. En 
mer kortfattad startmarkör för sakframställningen i andra notiser är adverbet 
således eller ett ännu kortare så. 

Protokollet klargör inte tydligt vem som har meddelat informationen i hu-
vuddelen av notistexten. Mitt antagande är att sakframställningen i [2a] byg-
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ger på målsägarens, den förolämpades, berättelse. Av uppgifter om den pri-
mära talsituationen att döma tycks sakframställningen fortsätta med svaran-
dens, förolämparens, information som markerats med ett framförställt [2b]. 
Möjligtvis kan informationen ha förmedlats av ett vittne i svarandens hem, 
där språkbrottet begåtts, kanske av svarandens hustru. I en tredje del av den 
huvudsakliga texten, efter parternas sakframställning, framförs bevisning 
med en vittnesuppgift som markerats med ett framförställt [2c]. 

Vem som redogjort för vad i den kortfattade sakframställningen är ofta 
omöjligt att fastlägga med säkerhet. Den kan vara en refererande samman-
ställning av båda parters och flera vittnens uppgifter. Vittnesuppgiften har 
skrivaren formulerat som direkt anföring, markerat av mig med ett framför-
ställt [DA]. Den direkta anföringen, som innehåller det yttrande som utgör 
språkbrottet, föregås av ett anförande yttrandeverb sade och avgränsas i den 
löpande texten av skiljetecken som i modern text uppfattas som komma-
tecken. För konstruktionen direkt anföring följer en redogörelse i avsnitt 
5.4.2. 

I den utvalda notisen har skrivaren alltså separerat invektiven skälm och 
tjuv i [1] och senare i [2c] återgivit förolämpningen i en direkt replik: Var är 
den skälmen och tjuven? Jag skall skära hjärtat utur honom. På detta sätt är 
många notiser i stadsprotokollen strukturerade med separerade invektiv i den 
formaliserade inledningen och med utförligare återgivningar av språkbrottet 
i den följande sakframställningen. Den direkta anföringen formuleras av 
skrivaren i texten, såsom yttrandet återgivits muntligt i rättegången av vitt-
net, som hävdar att förolämparen uttryckt sig på det sättet i den primära tal-
situationen. Det är mina antaganden (jfr 4.4). 

Notisernas avslutning är på samma sätt som inledningen starkt konventio-
naliserad. Avslutningen består i (1) liksom i många andra notisavslutningar 
av tre delar, av dom, domskäl och domslut. Domen är rättens huvudsakliga 
beslut om den svarandes skuld i sakfrågan. Domskälet är en motivering av 
följderna av domen. Dessa följder är domslutet (se Bergström m.fl. 2002:42–
43). 

En fällande dom för svaranden, i exemplet markerad med ett framförställt 
[3a], formuleras i passiv form med det performativa talaktsverbet sakfälldes. 
Med verbet har rätten avgjort saken i målet. Fällande domar markeras i 
stadsrätten huvudsakligen med sakfälldes. Avkunnandet av domen är en 
talakt som tillhör gruppen deklarationer i Searles (1976) taxonomi (jfr 3.4.2). 
Några få gånger inleds rättens dom med ett kausalt därför i direkt anslutning 
till sakframställningen. I de fall då rätten inte fattar ett beslut i skuldfrågan 
och en fällande dom uteblir, kan den i stället agera medlare i konflikten eller 
hänskjuta förhandlingen till ett kommande möte. Sådan frånvaro av dom och 
överenskommelse om medling, reglering eller remittering av ärendet kan i 
notisavslutningarna markeras med verbet avsades. 

Ett domskäl i [3b] formuleras kortfattat med frasen för skällsorden. Det 
anger endast grunden till domen utan någon motivering. I domskälsangivel-
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sen kan möjligtvis även en referens till lagrummet anges. Eftersom den föro-
lämpade i detta fall har utfört ett uppdrag i stadens tjänst skulle man ha kun-
nat tänka sig en referens till Rådstugubalkens kapitel 32, som anger dubbel 
bot för språkbrottslingen (se 2.3.2). Den paragrafen varken refereras i texten 
eller tillämpas i domslutet som återges sist i notisen, markerat med [3c]. 
Domslutet består av ett straff om 12 mark, som är ett vanligt förekommande 
bötesbelopp. 

Notistextens avslutning är formaliserad med konventionaliserade fraser 
som återkommer i andra notisavslutningar. De ger intressant information om 
domstolarnas resonemang kring ärekränkningar. De varierande straffen i de 
fällande domarna ger uttryck för domstolarnas bedömning av olika föro-
lämpningars styrka. Den juridiska diskursen kan sägas motsvara en analys av 
talaktens illokuta kraft. Straffen för ärekränkningsbrotten redovisas i 6.3. 
Domstolarnas resonemang och andra avgöranden behandlas utförligare i 6.4.  

Den medellånga notistexten ger med sin struktur information om rätts-
processen, det vill säga om talhändelser i den institutionella talsituationen. 
Den ger information om juridiska talakter som klaga, vittna med ed, sakfälla. 
Den ger dessutom vittnesbörd om den primära talsituationens talhändelser 
och talakter, vilket kan ligga till grund för en historisk talaktsanalys. 

De två direkt anförda meningarna i DA är återgivna som ett enda yttrande 
i ett textuellt sammanhang utan andra refererande inskott. Yttrandet föregås 
av anföringssatsen svor och sade i [2c]. Det första verbet är ett talaktsverb 
och det andra är ett allmänt yttrandeverb. Svordomen återfinns inte i det 
anförda yttrandet. Den första meningen är syntaktiskt en frågeordsfråga som 
innehåller invektiv i ett ordpar med dubbel bestämd form: Var är den skälm-
en och tjuven. Frågan är en förolämpning. Invektivfrasens syntaktiska form 
är demonstrativ, men eftersom uttrycket gäller en frånvarande person, har 
det pragmatiskt snarare en avståndstagande, nedsättande funktion. Talakten 
benämns i notisinledningen som att skälla någon, och får ytterligare en be-
nämning i [3b], nämligen skällsord. Men yttrandet i direkt anföring fortsätter 
med en utsaga, jag skall skära hjärtat utur honom, som inte får någon 
metaspråklig beteckning i notisen. Förolämparen uttalar emellertid sin avsikt 
att tillfoga den omtalade fysisk skada. Det är en kommissiv talakt där föro-
lämparen förbinder sig att utföra en handling mot en tilltalad eller omtalad, 
en handling som är till den senares nackdel (jfr 3.4.2). Vi kallar den talakten 
för ett hot. Den citerade personen utför två talakter i ett yttrande: en föro-
lämpning och ett hot. Hotet beaktas inte vidare i notisen eftersom proposi-
tionen i talakten inte har blivit verklighet. Hotet har uppenbarligen inte satts i 
verket mot käranden i målet. Med ett enda yttrande har svaranden utfört flera 
talakter: svurit, frågat, förolämpat och hotat. Förolämpningen uttrycks ge-
nom ordparet med invektiven. Det är den minimala enheten för en förolämp-
ning som också framhävs i [1]. Den är straffbar, vilket inte svordomen är och 
egentligen inte heller hotet som inte förverkligats. 
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Av den korta notisen kan man i [2b] utläsa att det återgivna yttrandet 
fällts i vrede: då blev han vred. I talhändelsen finns ingen samtalspartner 
angiven men i [2a] framgår av talaktsverbet krävt att förolämpningen före-
gåtts i den över tid utdragna talsituationen med restskatteuppbörd av talakten 
krav. Den har misslyckats, vilket framgår av frasen intet hava fått. Den tal-
händelsen har följts av ytterligare en talhändelse med ett krav åtföljt av en 
icke-verbal handling, en förpantning av förolämparens stövlar. Av proto-
kollsnotisen går det alltså inte att utläsa samtalsturer som i en dramadialog 
men väl att se en följd av talakter. Det går inte att utföra en egentlig samtals-
analys, men väl att göra en syntagmatisk analys av förolämpningen som 
talakt i en talhändelse och talsituation. Talakten förolämpning utförs inte i 
(1) som tilltal i en direkt konfrontation med antagonisten utan som en vred-
gad och hotfull fråga ut i gatan. Den uppfattas av ett vittne som meddelar 
adressaten som i sin tur anmäler den förbjudna talakten till rätten. 

5.1.2 Konsistorienotisernas textstruktur 
Konsistorieprotokollen är generellt utförligare än rådhusprotokollen i alla 
delar av notiser som behandlar verbalinjurier, men följer i huvudsak samma 
struktur. Följande notis som återges i sin helhet i olika avsnitt får belysa 
konsistoriets utförligare protokollföring. Den analyseras här i sex åtskilda 
delar med exempelnumrering. 

De metaspråkliga angivelser i notisen som rör språkliga handlingar i rät-
tegångssituationen har fetmarkerats av mig och kommenteras särskilt i ana-
lysen. Den återgivning av tal som texten gör har jag markerat med förkort-
ningen IA inom hakparentes för indirekt anföring och med DA för direkt 
anföring. Förkortningarna föregår protokollnotisens återgivning av yttranden 
från såväl rättegångssituationen som den primära talsituationen. 

Ordningen på mina kommentarer efter varje notisdel följer mönstret som 
jag tillämpade i föregående avsnitt. Först kommenteras textstrukturen speci-
fikt för exemplet, därefter textstrukturen generiskt för övriga konsistorienoti-
ser och sist textdelens möjligheter att utgöra grund för en historisk talakts-
analys. 

(2) 2. Framkom Acad. wachtmästare och klagadhe, att Johannes Arvidi* och 
Beniamin Wesmannus, item Ericus Prytz haffwa honom öffwerijlat nu fre-
dagz afftonen nästförlidhen, klockan widh pas 9. (KP II:22) 

Inledningen liknar rådhusrättsnotisens inledning med ett rörelseverb i kom-
bination med ett talaktsverb för målsägarens aktivitet i rättegångsprocessen: 
framkom och klagade. Här anges också de tre åtalade studenternas namn 
(tecknet * anger utgivarens fotnot: ”Sannolikt felskrivning för Johannes Bir-
geri”). 
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Inledningarnas talaktsverb visar att en målsägare väcker talan mot en sva-
rande. Konsistoriets talaktsverb för målsägarens talan formulerades i prete-
ritum eller presens och är lika formaliserade som rådhusrättens men uppvisar 
en något större variation. Dessa talaktsverb och talaktsfraser är (i infinitiv): 
anklaga, andraga ett klagomål, anställa en [sic] klagomål, begära rätt på 
ngn, beklaga, berätta, besvära sig över, klaga, säga. Variationen kan upp-
fattas som en antydan om skiftande illokut kraft i målsägarens talan. I konsi-
storiet kan den part som kommer till rätten berätta något och den berättelsen 
inleder en sakframställning. I ett fall har jag noterat frasen då kom 
KÄRANDENS NAMN sägandes. Den talakten tycks ha en mycket dämpad illo-
kut kraft i den juridiska diskursen. Variationen av uttryck kan kanske också 
förklaras av att konsistoriet växlade notarier (se 2.2.2). 

Dessa talaktsverb för målsägarens rättsliga verksamhet kan i konsistoriets 
inledningar föregås av ett rörelseverb som i (2). Rörelseverb som antecknats 
i notiserna är framkomma, framträda, komma för consistorio, inkomma, in-
träda. Även dessa verb formuleras antingen i preteritum eller i presens. Ord-
följden är densamma som i rådhuset, nämligen med predikatsverbet före 
subjektet, som vanligtvis utgörs av målsägarens namn. 

I de fall då en målsägare inte väckt talan kan en misstänkt kallas till kon-
sistoriet på samma sätt som rådhusrätten själv kunde stämma någon. Verben 
formuleras då i konsistoriet, liksom i rådhusrätten, i passiv form, oftast utan 
angiven agent. Den syntaktiska konstruktionen är ett opersonligt drag. Ver-
ben framställas, inställas eller framkallas, som anger att en part infinner sig i 
rättssalen på konsistoriets uppmaning, kan kombineras med verben ankla-
gas, förhöras, tillfrågas, tillsägas eller tilltalas och formuleras i preteritum 
eller presens. Talaktsverbet tillfrågas och det metaspråkliga uttrycket förhö-
ras i inledningar signalerar att talhändelsen är ett förhör inom rättegångssitu-
ationen och inte en formell stämning. Vid någon inledning konstaterar konsi-
storiet att ingen är anklagad, men en av professorerna utses till anklagare och 
misstänkta framställs (KP I:193). Inledningarna i konsistorieprotokollen 
tyder på en informellare ärendelista i konsistoriet i jämförelse med rådhus-
rätten. En inledning antyder till och med en slumpmässig ärendegång: ”Tal-
tes incidenter [’tillfälligtvis’] om” (KP I:202). 

Vid granskningen av ingresserna framkommer att flera notiser inleds med 
frasen ”Berättar magn. [magnificus] Rector” varpå en kortare redogörelse av 
ärendet följer. Därefter framställs, inställs eller framkallas parterna i målet. 
Det är tydligt att rektor som sitter ordförande i konsistoriet föredrar ärendet 
för sina kolleger innan parterna kallas in. Rektors föredragning utgör notis-
inledningen och de ovan nämnda verben i passiv markerar övergången till 
parternas sakframställning. 

Textstrukturanalysen ger en bild av rättsprocessen men vad säger den 
korta inledningen i (2) om den primära talsituation som föranlett rätte-
gången? Den anger att tre studenter på något sätt har angripit universitetets 
vaktpersonal. Tidsangivelsen visar att avståndet mellan den primära talsitua-
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tionen och rättegångssituationen uppgår till högst en vecka. Det framgår 
emellertid inte tydligt av inledningens verb överila om det förmenta brottet 
avser en fysisk eller verbal handling. 

Inledningens övergång till notisens sakframställning är inte alltid tydligt 
markerad. I den valda notisen med akademivaktmästaren som målsägare gör 
notarien ingen övergångsmarkering med nytt stycke, men början av målsäga-
rens sakframställning signaleras med bindeordet ty, som framkommer i nästa 
textavsnitt i (3) nedan. Målsägarens, eller i varje fall notariens, direkta och 
indirekta anföringar av sina egna och andras yttranden från den primära tal-
situationen har markeringar inom hakparentes med numreringar i löpande 
följd. Den fetmarkerade anföringssatsen mitt i utdraget refererar till målsäga-
rens yttrande i rättegångssituationen. 

(3) Ty när Joh. Arvidi* itt roop widh Oluff Sifferssons port ropadhe, sade till 
honom wachtmästaren, [DA1] I ähra lustiga? ther till han swaradhe, [DA2] 
Hwi icke, iagh kan inthet troo, att nogon ther öffwer förargas? Kan man icke 
få gåå lustigh? Och medh thet samma stegh för:dhe Joh. till wachtm. och 
wille slå honom en örfijl, och mante honom [IA1] at slotz med sigh, om han 
wore bättre än dhen eller dhen. Sädan sadhe wachtm. [IA2] att Beniamin 
stälte och sigh medh thet samma till honom, och fördhe honom skamliga ordh 
uppå, kallandes honom lappare, belghund, cuion, fick och ther hoos i honom 
och sadhe, [DA3] thet wore wäll giordt giffwa tigh en örfijl, och medh thet 
samma satte Beniamin wachtmestaren medh macht nedh på itt gatebodz lock. 
Ther näst haffwer Ericus Prytz kommit och sagdt, [DA4] när tu går siellff 
fämpte [’i grupp med andra’], så slår tu små poikar, men nu wore wäll giordt 
tigh alt om kring igen för sådant wäll banka. 

Sakframställningen innehåller en platsangivelse, vid Olof Sifferssons port, 
för den primära talsituationen före återgivningen av två yttranden i direkt 
anföring, som jag markerat med DA1 och DA2 inom hakparentes. Därefter 
följer ett yttrande i indirekt anföring, noterat av mig med IA1. Vilka kon-
struktioner jag räknar till indirekta anföringar redogör jag för i avsnitt 5.4.3. 
Anföringarna föregås av anföringssatser och avgränsas grafiskt med olika 
skiljetecken. Anföringsverben i utdraget är säga, svara respektive mana. 
Mellan DA2 och anföringssatsen till IA1, och mante honom, finns ett refere-
rande inskott som inte är en anföring: Och med det samma steg förut nämnde 
Johan till vaktmästaren och ville slå honom en örfil. Alla tre anföringar är 
sannolikt målsägarens framställning i rättegångsförhandlingen av sitt eget 
yttrande, DA1, och av motpartens yttranden, DA2 och IA1, från den primära 
talsituationen. 

Det av mig fetmarkerade anföringssatsen, sedan sade vaktmästaren, tycks 
vara notariens referering, som hänför sig till målsägarens yttrande i rätte-
gångsförhandlingen och inte till den primära talsituationen. IA2 är en in-
direkt anföring av vaktmästarens berättelse i rätten om den andra studentens 
fysiska och verbala handlingar mot honom. Den indirekta anföringen inne-
håller en deskriptiv talaktsfras för förolämpningar, förde honom skamliga 



 89

ord uppå och ett allmännare yttrandeverb, kallandes, följt av tre invektiv i en 
följd: lappare, bälghund, cujon. Först i den senare delen av målsägarens 
sakframställning betonas alltså språkbrottet med talaktsfrasen förde honom 
skamliga ord uppå och kallandes honom + INVEKTIV. 

Därefter följer ytterligare två direkta anföringar, som framställs som måls-
ägarens formulering av den andre och tredje studentens yttranden, markerade 
med DA3 och DA4. Dessa anföringar inleds med anföringsverbet säga, ett 
allmänt yttrandeverb som inte ger någon tydlig upplysning om yttrandets 
illokution. Den kortare anföringen DA3 avslutas med ett kommatecken och 
följs av ett refererande inskott om den andra studentens fysiska handling mot 
målsägaren: och med det samma satte Benjamin vaktmästaren med makt 
[’kraftfullt’] ned på ett gatubodslock. Den längre anföringen DA4 föregås av 
ett refererande inskott och ett anföringsverb: därnäst haver Ericus Prytz 
kommit och sagt. 

Med stöd av notistexten går det att genomföra en historisk talaktsanalys. 
Varje anföring motsvarar ett i notisen kontextualiserat yttrande. Varje ytt-
rande kan innehålla en eller flera talakter. Av sakframställningens början 
framgår det att en student har ropat vid en borgares hus. Vaktmästaren reage-
rar på det med yttrandet i DA1: I ära lustiga? Yttrandeverbet säga anför 
lokutionen, yttrandets språkliga form, men uttrycker inte i sig någon entydig 
illokution. Den anförda meningen har inte en frågesats omvända ordföljd, 
men förses ändå grafiskt med ett frågetecken av skrivaren och det följande 
yttrandet anförs i konsekvens med frågetecknet av talaktsverbet svarade. 
Svaret i DA2 inleds av en icke satsformad frågemening, vi [’varför’] icke, 
avgränsad i notisen med ett kommatecken och följd av en satsformad mening 
avslutad med ett frågetecken: jag kan intet tro att någon däröver förargas? 
Direkt därpå följer i DA2 en fråga: Kan man icke få gå lustig?  

I korthet kan den historiska pragmatiken resonera på följande sätt i tal-
aktsanalysen. DA1 är syntaktiskt ingen fråga. Kanske signalerar frågetecknet 
efter DA1 en stigande prosodi. Men det är inte en fråga i bemärkelsen att den 
skulle begära upplysning om något obekant. DA1 söker inte information om 
huruvida propositionen i yttrandet, ’ni är lustiga’, är sann eller falsk. Det är 
snarare vaktmästarens kommentar till studentens nattliga rop. DA2, svaret, 
ger inte heller någon tydlig information om propositionen i DA1. Svaret, 
som inleds och avslutas med en negerad motfråga, tycks presupponera att 
DA1 är en kritik av förargelseväckande beteende och en uppmaning att upp-
höra med detta. Tre negativa presuppositioner icke–inte–icke eskalerar kon-
flikten och tydliggör ett motsatsförhållande i talarnas ståndpunkter. Den 
känsloladdade konflikten framträder också i samtalstemat, i det emotionella 
motsatsparet ’lustighet’–’förargelse’. Och så stiger studenten närmare sin 
antagonist och vill ge honom en örfil, enligt vaktmästarens sakframställning. 

Det tredje anföringsverbet, manade, vid IA1 tyder på att studenten utför 
en direktiv talakt, att yttrandet i den indirekta anföringen vill förmå adressa-
ten att utföra en fysisk handling, att inleda ett slagsmål. Den talakten be-
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kräftar och förstärker konflikten. Men i detta textavsnitt anges inte någon 
verbal förolämpning. Först i IA2 anger vaktmästaren att den andra studenten 
i gruppen kommit fram till honom och förolämpat honom med tre invektiv. 
De tre invektiven återfinns i en indirekt anföring, IA2, av vaktmästarens 
berättelse i rätten och de är separerade, möjligtvis frikopplade från ett utför-
ligare yttrande i den primära talsituationen eller verkligen uttalade i en snabb 
följd utan avbrott. De integreras i varje fall inte i den efterföljande DA3, det 
yttrande som tillskrivs förolämparen. Texten anger att förolämparen tar tag i 
den förolämpade, fick och därhos [’därtill’] i honom, och förstärker därmed 
den verbala förolämpningen med en icke-verbal ärekränkning som kallas 
realinjurie (se 1.1). 

DA3 är vad vi kan kalla ett förtäckt hot, ett hot som förstås genom infe-
rens. Det är en indirekt talakt (se 3.4.3). Ett direkt hot är en kommissiv talakt 
där talaren förbinder sig att utföra en fysisk handling som är till nackdel för 
mottagaren. I ett direkt hot skulle formuleringen kunna vara jag skall giva 
dig en örfil. Men det förtäckta hotet i DA3 är en indirekt talakt med en posi-
tiv värdering av fysiskt våld: det vore väl gjort giva dig en örfil. Talakten 
följs av ytterligare en realinjurie mot den redan fysiskt och verbalt kränkte 
vaktmästaren. Han lyfts upp på en nedfälld bodlucka. Då anspelar den tredje 
studenten i DA4 på adressatens feghet, vilket överensstämmer med innebör-
den av invektivet cujon (se tabell 21 i 7.1.2). DA4 innehåller också ett för-
täckt hot. Båda yttrandena DA3 och DA4 uttrycker en positiv värdering, 
det/nu vore väl gjort, av propositionen att utöva fysisk våld mot den person 
som tilltalas. Inget i texten tyder emellertid på att den positivt värderade 
örfilningen eller bankningen kommit till stånd. 

Sedan fortsätter denna konsistorienotis med sakframställningen i ett nytt 
stycke med motpartens svar där alla tre svarande får komma till tals. Tal-
aktsverben och subjekten är här fetmarkerade av mig. (Patronymikonet på 
latin inom hakparentes med frågetecken är utgivarens tillägg.) 

(4) Johan. Birgeri [Arvidi?] excuseradhe sigh, och sadhe, [DA5] iagh ropadhe 
sachta [’svagt’], doch skreck iagh inthet, ey rördhe iagh min handh widh ho-
nom, men thet iagh honom kalladhe war sådant, som ingen macht påligger, 
thet kom till aff stoor hastighet. Beniamin bekiändhe [IA3] sigh haffwa sla-
git honom i gatbodhlocket, doch inthet mehra giordt åt honom. Men Ericus 
Prytz nekadhe [IA4] sigh hwarken haffwa tagit i honom denna gången, eller 
nogra skälsordh honom påfördt. 

De tre svarandes talaktsverb betecknar deras olika talakter i rättegångssitua-
tionen. Man skulle kunna föreställa sig att verben användes performativt av 
alla tre svarandena: jag excuserar mig, jag bekänner, jag nekar. Men tal-
aktsverben kan lika väl vara skrivarens klassifikation och benämning av 
deras yttranden. Talaktsverben och anföringarna strukturerar notisen och 
låter studenterna komma till tals i samma ordning som de omtalades av 
målsägaren i den föregående notisdelen. De tidigare direkta anföringarna i 
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notisen, DA1–4 i (3), gällde yttranden i den primära talsituationen, men DA5 
gäller den första studentens yttrande i rättegångsförhandlingen. De två föl-
jande svarandenas talakter återges i indirekt anföring, IA3 och IA4, med en 
för modern svenska ovanlig satsförkortande syntax (reflexivpronomen + 
infinitiv). 

Utförligast återges i (4) den förste talarens yttrande, som betecknas som 
ett urskuldande, excuserade sig, i anföringssatsen till DA5. Det innehåller 
hans diskussion om sin talhandlings lokuta akt, att han ropat svagt men inte 
skrikit, och illokuta kraft, som han kallar för makt. Han ska ha kallat sin 
antagonist något i hastigt mod, vilket enligt honom bör ses som en förmild-
rande omständighet. Denna första student har emellertid inte yttrat några 
invektiv enligt målsägarens sakframställning i det föregående. 

Den andra studenten bekänner i IA3 den fysiska kränkningen som refere-
rades efter DA3 i (3) ovan, men nämner inte de verbala kränkningarna eller 
det förtäckta hotet som målsägaren redogjorde för i sin sakframställning. 
Den tredje studenten förnekar i IA4 såväl våld som skällsord. Några sådana 
skällsord har inte heller återgivits i DA4 från målsägarens tidigare framställ-
ning i (3). Det förtäckta hotet om våld i DA4 har enligt studentens utsaga i 
IA4 inte fullföljts. Målsägarens och de svarandes uppgifter överensstämmer 
alltså inte helt. 

Därefter följer i just denna notis en exkurs från huvudfrågan. Den återges 
i eget stycke och är ett avsnitt i rättsförhandlingen där en ledamot och före 
detta ordförande i konsistoriet påminner en av de svarande om ett brott som 
denne begått tidigare. Studenten förringar betydelsen av det tidigare brottet i 
IA7. 

(5) Tå påminte M. Martinus Gestrinius Beniamin, dhen loffwen han giordhe i 
höst förledhin, när han tå för Consistorio war, att swara för sådana sina otij-
digheter och slagsmål, säiandes [IA5] bättre wara bliffwa nampnkunnigh ge-
nom sin flijt i sina studier, ähn för sådant hoos sina præceptores [’hand-
ledare’]. Och ther hoos honom åtspör [IA6] huru han the bötespenningar aff-
läggia kan, som honom pådömdes yterst i sin rectorat, all dhen stundh han sin 
loffwen, som han tå giordhe, inthet skiöter att hålla? Tå mente Beniamin 
[IA7] detta inthet så högdt wara. Men [IA8] att Ven. Consist. wille skonligen 
aff honom the förra bötespenningarna exeqvera [’utkräva’], badh han ödmiu-
keligen och ganska flitligen. Till hwilket Domini Profess. sadhe: [DA6] Fin-
ner man edher wara frugi studiosum [’duglig till studier’], så kan man ther 
medh omgåå [’förfara’] så widt som man seer edher nå och räckia, men elies 
moste man stricto iure [’med högsta rätten’] medh edher handla. 

Notisavsnittet är huvudsakligen en förhandling mellan en av de svarande och 
konsistoriet om ett tidigare begånget brott och böters erläggande för det i 
IA6 , kombinerat med en förmaning till studieflit i IA5. Även i detta parti 
visar textstrukturen med indirekta och direkta anföringar att notisen återger 
en muntlig förhandling i rättegångssituationen. Anföringsverben kan vara ett 
enkelt yttrandeverb säga men andra varianter visar språkbrukarnas, eller i 
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varje fall skrivarens, medvetenhet om talakter och muntliga yttranden: på-
minde sägandes, åtspör, bad, sade. Anföringssatsernas tempus varierar 
mellan presens (åtspör) och preteritum (påminde). Som reaktion på studen-
tens ödmjuka bön i IA8 avger professorerna gemensamt ett yttrande åter-
givet i DA6 med tilltalspronomen i oblik form: eder. Skrivaren låter profes-
sorerna referera till sig själva i sin myndighetsutövning med det opersonliga 
pronomenet man. 

Efter denna avvikelse från huvudfrågan återgår protokollsnotisen till må-
let och ledamöterna får uttala sig om hur fallet ska avgöras. Här har texten en 
utpräglad karaktär av diskussionsprotokoll. 

(6) När nu detta så afflupit war begiärte Rector Magn. hwars och ens särskilta 
betänkiandhe om denna wachtmästarens käremål, till hwilket swarades som 
fölier: 

Vota: M. Erici Brun. [DA7] Oansedt the för oqwädens ordh skule böta 
effter c. 32. Rådst. B. S.L., likwäll mädan actor [’målsägaren’] inthet kan al-
deles them wäll öffwertygha, ähr mitt betänkiandhe att the sittia i prubban i 4 
dagar, och sädan flitigt förwaras [’varnas’], att om the wachtmästaren nogot 
röra, skole the hårt straffadhe warda. 

M. Laur. Fornel. [DA8] All dhen stundh the honom haffwa medh slem 
[’skymflig’] mun öffwerfallit på gatan, som likwäll ähr persona publica, sy-
nes migh billigt [’rimligt’] wara, att hwar thera böter 7 dr kopparmynt, och 
sädhan sitter i prubban i 4 dagar. 

M. Laur. Stigz. [DA9] Mitt betänkiandhe ähr, att the incarcereras [’inter-
neras’] till thet ringaste i 4 dagar, och sädan giffwa theste mindre penningar. 

M. Isra. Bring. Giffwa inga penningar, och sittia 8 dagar i prubban. 
M. Mart. Nycop. [DA10] Såsom thet en stoor iniuria [’förolämpning’] ähr, 

honom, som likwäll persona publica ähr, medh slemma och ondha ordh öff-
werijla, alltså ähr min meningh att hwar thera böter 2 dr kopparmynt. 2. Sittia 
i prubban 4 dagar. 3. Och om the inga penningar haffwa, moste the medh 
kroppen böta, och således i 8 dagar i prubban sittia. 

D. Loccenii. [DA11] Mitt betänkiandhe ähr, att hwar thera moste uthläg-
gia 2 dr kopparm. Och sädhan incarcereras i 4 dagar. 

D. Sidenii [DA12] wille man ius strictum observera [’följa lagens före-
skrift’], skule the wäll penningar böta, men min mening ähr, att the pæna 
corporali [’med kroppsstraff’] alt detta försona. 

Professorernas bedömning återges med uttryck som min mening, mitt be-
tänkande, synes mig billigt och är alltså syntaktiskt självständiga direkta 
anföringar. I endast ett professorsyttrande saknas språkliga bevis för en an-
föring. Infinitiverna efter namnet Bring är snarast att betrakta som ett referat 
formulerat av skrivaren. Professorerna diskuterar straffet och relaterar i för-
sta hand till den verbala förolämpningen. Ingen kommentar fälls om de för-
täckta hoten. Endast i DA7 återfinns en antydan den fysiska kränkningen. 

Genomgången av professorernas mening om domslutet kallas för att om-
rösta i följande notisdel i (7). Den talhändelsens avslutning markeras med ett 
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konkluderande således. Därpå följer en talhändelse att diskutera tillsammans 
och fatta ett gemensamt beslut. Den har också en beteckning: konsultera. 

(7) När nu såledhes omröstat war, consulteradhe Domini Profess. om detta, 
och funno billigdt wara, att hwar thera 2 dr kopparm. böter, och sädan sittia 
i prubban i 4 dagar. Inkallades therföre parterne, och them pronuncie-
radhe Rector Magn. Sententien och Ven. Consist. Doom, förwarandes 
[’varnande’] them flitigt, [IA9] 1. Att the inthet röra widh honom, som ähr 
persona publica, hwar the finnas, och ther medh kunna beslagne wardha, 
skole the strax relegeradhe wardha. 2. Att the sigh om nychterhet och stilla 
leffwerne beflita och wijnläggia. (KP II:222–223) 

I textnotisens avslutning framgår att parterna har varit utvisade under om-
röstningen och konsultationen. Konsistoriet kallar in parterna, rektor som 
domare meddelar dem domen, vilket framgår av frasen pronuncierade rector 
magn. sententien och ven. Consist. Dom. Förutom det överenskomna bötes- 
och fängelsestraffet lägger rektor till två punkter i domen. För det första 
uttalas i IA9 en varning om relegering i fall de upprepar sitt brott. För det 
andra innehåller tillägget en uppfostrande maning till stilla och nyktert le-
verne. 

I DA7, i (6) tidigare, kan en lagreferens noteras, som anger dubbelt bot 
för förolämpning mot officiell person. En sådan lagreferens saknades i ex-
emplet från stadsprotokollet (5.1.1). Det faktiska domslutet i detta mål blir 
dels böter om 2 daler kopparmynt, vilket motsvarar 8 mark, dels fängelse i 
fyra dagar för var och en av de svarande, alltså även för de två svarande som 
inte beslagits med något förolämpande uttryck. 

Avslutningarna i konsistorieprotokollen använder inte verbet sakfälldes, 
som är rådhusrättens standardformulering vid fällande domar i språkbrott. I 
stället använder notarierna i allmänhet talaktsverben slöts, blev slutat, be-
slöts, blev beslutit med kausala uttryck som därför, för den skull. Andra ut-
tryck för notisens avslutning med fällande dom är avsäga dom, eller det lati-
niserade pronunciera sententiam professorum och varianter därav, som 
framgår av (7). En åtalad kan bekomma sin dom. 

Intressant att notera är talaktsverbet förvara ’varna’ för tilläggspunkterna 
i domen. Det är en talakt som informerar dels om ytterligare straff, en relege-
ring, dels om vad de dömda ska göra för att undvika tilläggsstraffet. Det är 
konsistoriets sätt att utdela villkorliga straff. En utförlig analys av denna 
juridiska diskurs följer i kapitel 6. Talakten som kallas förvara utreds i 6.4.3. 

Konsistorieprotokollen är i allmänhet fylligare än rådhusprotokollen. Alla 
rättsdeltagares yttranden är också utförligare och tydligare avgränsade från 
varandra. Det är lättare att avgöra i konsistorieprotokollen vem som sagt vad 
när yttranden återges i direkt eller indirekt anföring. Det förenklar en histo-
risk talaktsanalys och gör det enklare att följa rättsförhandlingens gång. Jag 
utgår ifrån att textstrukturen i huvudsak följer rättsprocessens kronologiska 
utveckling. 
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5.2 Yttrande, förolämpning och invektiv 
I detta avsnitt ska jag redogöra för analysenheterna yttrande, förolämpning 
och invektiv samt belysa hur de förhåller sig till varandra i min undersök-
ning. Med förolämpning avser jag ett yttrande eller en del av ett yttrande 
som kränker en persons självkänsla eller sociala anseende (se avsnitt 1.1) 
och som kan excerperas ur domboksmaterialet enligt urvalskriterierna i me-
todredogörelsen (avsnitt 4.2). 

Termen yttrande används av Searle (1976) för talaktsteorin. Min använd-
ning av yttrande tar stöd i definitionen av yttranden hos Schiffrin (1994:39–
41) att ett yttrande är en kontextualiserad språkbruksenhet. Protokollet som 
skrifthändelse kan kontextualisera yttrandet som språkbruksenhet på olika 
sätt. Det avgörande är att protokollstexten avgränsar yttrandet i förhållande 
till andra yttranden i en talhändelse. Hur avgränsningen av yttranden i kon-
texten fastställs visar jag med (8). 

(8) Dhe wore hos Christopher Krukomakare i fierdingen och drucke dher någre 
kannor öll, Der begynthe dhe trätta om samma sak sin emellom, Och sade 
Petter till Mårdhen, [DA1] tu hafuer iu loffuat migh halfparten att in-
skeppa, och nu får iagh iche en tunna inskeppa, tu hafuer handlat moot 
migh som en skelm, Din falska räff, du är lika god med skepparen som 
loffuar och indhet holler. Sade Mårdhen, [DA2] war tu en skelm till dess 
tu bewijsar migh något skalmstycke. (RR AIa:1, s. 32) 

Vad förolämparen Petter sagt till den förolämpade Mårten formuleras av 
skrivaren som ett enda långt yttrande, som återges i DA1, den första fetmar-
kerade textdelen i (8). Petter kan förstås mycket väl ha sagt allt detta i ett 
svep i ett utbrott av ilska, som en tur i ett samtal, men det är inte helt omöj-
ligt att skrivaren sammanfogat flera samtalsturer till ett enda yttrande. Den 
förolämpade Mårten avger enligt notistexten också ett yttrande, en motskymf 
på förolämpningen, som här återfinns i DA2, den andra fetmarkerade text-
delen. Den motskymfen kan ha yttrats efter ett enda långt yttrande av Petter 
som i DA1, men kanske har Mårtens motskymf kommit som en följd av 
Petters första förolämpande fras som en skälm och så har Mårtens motskymf 
följts av Petters förolämpningsfras din falska räv. Det långa yttrande som 
tillskrivs förolämparen Petter är återgivet som ett direkt citat med två föro-
lämpande uttryck, du haver handlat mot mig som en skälm och en vokativ-
fras, din falska räv. Yttrandet innehåller alltså två minimala enheter som är 
förolämpande. Jag betraktar dem som en enda förolämpning, eftersom de 
återgivits i ett enda yttrande. Det förolämpande yttrandet följs av en föro-
lämpning i retur, av en motskymf från den förolämpade personen. Talhän-
delsen innehåller två förolämpande yttranden. 

En avgränsad direkt anföring är ett yttrande. DA1 är i min analys alltså 
yttrande 1 och DA2 är yttrande 2. Direkta anföringar är ett sätt för notistex-
ten att återge yttranden. Yttrande 1 och yttrande 2 innehåller var sin föro-
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lämpning. Talarna har genomfört en skymf och en motskymf. I den tidigare 
textstrukturanalysen i 5.1.2 identifierades flera indirekta anföringar. Varje 
sådan indirekt anföring motsvaras av ett yttrande i min analys. I material-
urvalet finns också exempel som saknar anföringar och endast innehåller en 
metaspråklig beteckning. Då motsvarar den metaspråkliga beteckningen ett 
förolämpande yttrande. 

Med ett yttrande kan en talare utföra en eller flera talakter. Det framgick 
vid analysen av exemplet i 5.1.1 där flera talakter utförs i ett yttrande: svära, 
fråga, förolämpa och hota. Schiffrin (1994:61–91) visar utförligt och överty-
gande hur ett yttrande i en talhändelse kan innehålla olika talakter. Liksom 
exemplet i 5.1.1 innehåller flera talakter kan man i en talaktsanalys belägga 
fler talakter i DA1 i (8). De två förolämpande uttrycken (som en skälm, din 
falska räv) föregås och följs i yttrandet av två utsagor. Den första är en re-
presentativ talakt, ett påstående om verkligheten: du haver ju lovat mig halv-
parten att inskeppa, och nu får jag icke en tunna inskeppa. Den innehåller 
den pragmatiska partikeln ju som signalerar ett missnöje från talaren. Den 
andra utsagan, som följer efter de förolämpande uttrycken, är ett ironiskt 
värdeomdöme om antagonisten och en frånvarande person: du är lika god 
med skepparen som lovar och intet håller. De två utsagorna handlar om en 
kommissiv talakt lova vars proposition inte har blivit verklighet. Löftet har 
inte infriats; det har brutits. Om ett yttrande innehåller flera talakter så är det 
förolämpningen som är den huvudsakliga talakten i den paradigmatiska 
analysen. Hur förolämpningen förhåller sig till andra talakter i samma ytt-
rande eller andra yttranden i materialet hör till den syntagmatiska analysen. 

Båda anföringarna i (8) är yttranden som innehåller förolämpningar och 
båda förolämpningarna, skymfen och motskymfen, innehåller invektiv, pejo-
rativa personbeteckningar. Att en förolämpning innehåller invektiv är vanligt 
i mitt material. Den första förolämpningen innehåller två invektiv, vilket 
innebär att förhållandet mellan förolämpning och invektiv inte är ett-till-ett. 
Förhållandet mellan talakten förolämpning och den lexikala enheten invektiv 
kan belysas med följande exempel. 

(9) Sade Giösta, [DA] han är nogh så mychit skyllig mig som iagh honom, och 
haffuer Doctaren röffuat ifrå mig några stockar som iagh hade Liggiandes 
widh Ladeby. Doctaren hade begärat samma stockar till läns både muntlig 
och skrifftelig, och effter iag iche wille loffua honom, hade han lickwell låtit 
taga stockarnar ifrå mig huilcket iagh holler indhet bättre än för röfferij. 
Och effter doctarens Cappellan her Anders hörde sådana skälzord på docta-
ren, gick han strax nider af Råådhuset och berettade doctaren det. 
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Samma Dagh 
Lät höglärde Docter Lars Wallius, genom sin Cappellan Her Anders tillfråga 
Giösta Larsson [IA] Huarföre att han nu här för rätthen hade skält ho-
nom för en Röffuare. (RR AIa:1, s. 214) 

Förolämparen i (9) har betecknat en persons handlingar med verb och ver-
balsubstantiv, röva, röveri, och därmed undvikit invektiv under rådsmötet 
där yttrandet har fällts. Det är min tolkning. Det långa yttrandet DA återgivet 
som direkt anföring uppfattas av mottagaren som en verbal kränkning, vilket 
framgår av den metaspråkliga beteckningen skällsord. Det innebär att jag 
tolkat det långa yttrandet i direkt anföring som en förolämpning, trots att det 
alltså saknar ett invektiv. 

Protokollstexten återger den förolämpade personens respons på den in-
vektivlösa förolämpningen. Responsen är ett yttrande återgivet med indirekt 
anföring (IA) och innehåller invektivet rövare. Det svaret har jag självfallet 
inte betraktat som en motskymf i analysen utan som del av ett ifrågasättande 
av den huvudsakliga förolämpningen. En utförligare analys av sådana ver-
bala responser följer i avsnitt 8.4.1. Den verbala responsen innehåller ett 
invektiv som, så att säga, utgör den förolämpades sammanfattande tolkning 
av förolämpningen. Det förolämpande yttrandet återges i protokollet som 
direkt anföring utan invektiv, den verbala responsen återges med en indirekt 
anföring som innehåller ett invektiv. Den indirekta anföringen återger också 
ett yttrande. Detta och några andra exempel i materialet visar att de föroläm-
pade i talhändelsen kan omtolka kränkande yttranden till invektiv eller ange 
dem som sådana. Också de invektiv som uttrycks i den förolämpades reak-
tion och har nedtecknats i protokollen återfinns i redogörelsen för invektiv i 
avsnitt 7.1. 

Exempel (9) visar alltså att en förolämpning kan genomföras utan att ytt-
randet innehåller ett invektiv. Även utan ett invektiv kan ett yttrande uttala 
något negativt om en person vars självkänsla eller sociala anseende kränks. 
Exemplet visar ytterligare en omständighet från förolämpningssituationen 
som är värd att notera. Förolämpningen formuleras inte i tilltal utan i omtal 
och förmedlas under rättegångssituationen till adressaten som lämnar ett svar 
genom sitt sändebud. 

Yttranden kan återges i protokollsnotiserna som anföringar av olika slag. 
Ett yttrande kan innehålla en eller flera talakter. Verbala förolämpningar 
genomförs med yttranden som formuleras i tal eller skrift. De förolämpande 
yttrandena uttalar något nedsättande om en person med eller utan invektiv 
och kränker därigenom personens självkänsla eller sociala anseende. 1630-
talets språkbrukare i Uppsala, domstolarna och protokollsskrivarna talade 
och skrev om verbala förolämpningar. De hade ett metaspråk för talakten. 
Varje sådan metaspråklig beteckning för verbala förolämpningar förutsätter 
att en förolämpning har genomförts med något yttrande. Det finns i mitt 
materialurval notiser som saknar direkta och indirekta anföringar och endast 
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anger förolämpningar med en metaspråklig beteckning. Den beteckningen 
motsvarar då ett tänkt yttrande. 

5.3 En kvantifiering av förolämpande yttranden 
Domstolsprotokollen utgör ett delvis svårhanterligt underlag för en under-
sökning av talhändelser med kränkande språkbruk i historisk tid, eftersom de 
inte alls som exempelvis historiska dramer består av direkta repliker i en 
tydlig och strukturerad samtalssekvens. Talsituationerna beskrivs och återges 
på varierande sätt i notiserna. Genom att kvantifiera antalet identifierade 
förolämpningar i materialet kan man stipulera samma antal yttranden och 
ställa frågan: Hur många förolämpningar är formulerade som direkta anför-
ingar i texten? Ju större andel direkt anförda yttranden, desto högre precision 
i återgivningen av analysenheten förolämpning kan man förvänta. Andra 
konstruktioner som registrerar kränkande yttranden är indirekt anföring, 
separerade invektiv och metaspråkliga uttryck. 

Hur kvantifierar man över huvud taget talakter i ett historiskt skriftmate-
rial, som återger muntligt språkbruk? Hur många förolämpningar kan identi-
fieras? Jag redovisar här principerna för beräkningen och resultatet av be-
räkningen. Antalet förolämpningar i undersökningsresultatet ska uppfattas 
som en abstraktion av förolämpningar i olika talhändelser, en abstraktion 
som jag konstruerat i analysen på grundval av notistexten. Med det definie-
rade antalet förolämpningar som grund kan analysen fastställa hur talakterna 
presenteras i materialet. 

Antalet förolämpningar från domstolsprotokoll kan alltså inte uppfattas 
som ett korrekt antal autentiska drag som förekommer i en samtalssekvens. 
Förolämpningarna har tagits ur sitt sammanhang i en primär talsituation och 
upprepats muntligt i en rättegångsförhandling för att senare återges i skrift i 
protokollet. När protokollstexten återger flera invektiv mot en person kan 
dessa visserligen ha uttalats i snabb följd i en enda samtalstur, men proto-
kollens knapphet i övrigt leder mig till att tro att de lika väl kan ha uttalats 
som separata förolämpningar i olika yttranden i en längre samtalssekvens. 
Vad som verkligen skett i talhändelsen kan vi inte veta och kvantifieringen 
av förolämpningar måste grunda sig på texten. 

Att en person skällt någon för en skalk tvenne resor har jag räknat som en 
förolämpning. Att en person skällt någon för en tjuv i olika situationer, först 
i sitt eget hus och sedan hemma hos någon annan, har också räknats som en 
förolämpning – om förolämpare, förolämpad och förolämpningens innehåll 
är konstanta och behandlas i protokollsnotisen som ett enda brott. Det fram-
går upprepade gånger vid sökningen, särskilt i stadsrättens protokoll, att flera 
enskilda invektiv från en förolämpare av stadsskrivaren sammanfördes till en 
förolämpning i textåtergivningen och trots att de noterades med domskälet tu 
skällsord eller skällsorden i pluralform så bötfälldes de av domstolen med 
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den typiska penningsumman för en enda förolämpning. Flera invektiv mot 
en person motsvarar alltså en enda förolämpning i min beräkning, vilket 
framkom också i (8). 

Beräkningsgrunden för antalet förolämpningar i min analys blir material-
styrd. En princip som tar hänsyn till alla omständigheter i den primära tal-
situationen hade komplicerat beräkningen och gjort den avhängig av alltför 
många osäkra antaganden. En komplikation hade uppstått vid förolämp-
ningar som ingår i talhändelser som skvaller och rykten i staden. Hur många 
förolämpningar hade man ur en sådan textnotis kunnat beräkna med prag-
matiska eller samtalsanalytiska utgångspunkter? Ytterligare komplikationer 
vid beräkningen hade uppstått när antingen den förolämpande eller den föro-
lämpade parten eller båda dessa parter består av flera personer som man och 
hustru, en hel familj eller folk i allmänhet. När en förolämpning uttalats av 
flera studenter i ett nattsuddargäng mot en borgare och hans gårdsfolk eller 
har en värd och hans gäster som måltavla, räknas det som just en enda föro-
lämpning även om den uttalats av flera förolämpare och/eller riktats mot 
flera förolämpade. 

I (8) framkom att en förolämpning kan mötas av en motskymf som verbal 
respons från den förolämpade. Motskymferna analyseras som en perlokut 
effekt av den första förolämpningen (se 4.6). Men även en motskymf är ett 
kränkande yttrande och kan återges i någon språklig form, vilket exemplet 
ovan visade. Därför inberäknas dessa motskymfer också i talaktsanalysen. 
En utförligare analys av förolämpningarnas perlokuta effekt, det vill säga av 
den förolämpades verbala och icke-verbala respons på förolämpningen, 
genomförs i avsnitt 8.4. Problematiken att vid osäkra fall särskilja vad som 
är huvudskymf respektive motskymf behandlar jag i avsnitt 5.5. 

Beräkningen av antalet förolämpande yttranden redovisas här i tabell 2. 
Tabell 2. Antal förolämpande yttranden. 

Förolämpande yttranden Rådhusrätten Konsistoriet 

Huvudskymfer 120 123
Motskymfer 17 16
Totalt 137 139

Det framgår av tabellen att av de beräknade 120 förolämpningarna i rådhus-
rättens protokoll möts 17 av en motskymf. Totalt har sökningen därmed 
resulterat i 137 förolämpande yttranden i rådhusrätten. Av konsistoriets 123 
förolämpningar möts 16 skymfer av en motskymf. I konsistoriet kan alltså 
139 kränkande yttranden noteras, angivna med något metaspråkligt uttryck 
eller återgivna med något längre yttranden i indirekt eller direkt anföring. 

Genom att ha kvantifierat förolämpningarna, eller de yttranden som inne-
håller en verbal kränkning, är det möjligt att också beräkna de olika återgiv-
ningsformer som protokollen använder för den förbjudna talakten och där-
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igenom skapa sig en tydligare bild av materialets relevans för en språkbruks-
historisk undersökning. 

5.4 Texternas återgivning av förolämpningar 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa på vilka sätt skrivarna registrerade 
förolämpningarna i notistexterna och dela in dessa framställningssätt i sex 
kategorier. 

Denna registrering i texterna består dels av metaspråkliga uttryck, dels av 
språkprov med olika grad av konkretion. Med språkprov avser jag exempel 
på bruket av ord, uttryck, fraser och språkformer som ingår i yttranden vilka 
innehåller den talakt som jag definierat som förolämpning. Som framgått av 
de tidigare exemplen återges talhändelser som innehåller förolämpningar 
med syntaktiska strukturer som inom språkbeskrivning traditionellt kallas för 
direkt anföring och indirekt anföring. Internationell forskning med dom-
stolsprotokoll som källmaterial har också visat att genren har en strategi att 
återge muntliga yttranden på det sättet (se 3.2.1). 

Den medeltida stadslagen återgav separata negativa personbeteckningar 
som språkprov på förolämpningar (se 2.3.1). Rättsprotokollen från 1630-
talets Uppsala återger också enskilda invektiv, vilket tidigare exempel i detta 
kapitel har visat. I såväl direkt som indirekt anföring kan ett invektiv ha in-
tegrerats. Men till urvalet av förolämpande yttranden har jag även fört an-
föringar utan invektiv, då de ändå metaspråkligt betecknats som förolämp-
ningar och uppenbarligen varit nedsättande för någons självkänsla eller soci-
ala anseende (jfr 5.2). Eftersom invektiven tycks spela en central roll i föro-
lämpningar så skiljer jag på språkprov med och utan invektiv. 

Återgivningen av förolämpningar som separerade okvädinsord presente-
ras i avsnitt 5.4.1. Direkt och indirekt anföring med eller utan invektiv exem-
plifieras och utreds i 5.4.2 och 5.4.3. Med hänsyn tagen till invektivens sär-
ställning har jag alltså urskiljt fem kategorier för återgivning av förolämp-
ningar med språkprov i protokollen. Den första är separata invektiv där in-
vektivet återges i texten men inte ingår i en direkt eller indirekt anföring. 
Den andra kategorin integrerar invektivet i en direkt anföring, den tredje 
integrerar det i en indirekt anföring. Dessutom kan förolämpningar för det 
fjärde återges i direkt anföring av ett yttrande utan något invektiv och för det 
femte i indirekt anföring av något yttrande utan något invektiv. Hur det be-
räknade antalet förolämpningar i materialurvalet fördelar sig på de olika 
kategorierna av språkprov redovisas i 5.4.4. 

I materialurvalet finns också fall där talakten registrerats med ett talakts-
verb eller en talaktsfras av skrivaren men utan något språkprov. Det är en 
sjätte kategori av talaktens registrering i texterna. Talakten är då i texten 
angiven men inte återgiven. Detta metaspråk redovisar jag senare i 5.6. 
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5.4.1 Separata invektiv 
Det går att urskilja en återgivningskategori som är ett koncentrat av föro-
lämpningen med ett separat invektiv. Den här kategorin av återgivning mot-
svarar den typ av separering av tillmälen som finns i stadslagen. Frasen kon-
strueras med talaktsverbet skälla ngn för en + INVEKTIV eller med ett annat 
talaktsverb kalla ngn en + INVEKTIV eller någon gång med allmännare ytt-
randeverb som säga + INVEKTIV eller ropa + INVEKTIV. Här följer tre exem-
pel som får illustrera kategorin. 

(10) Klagade Dawid Smädz Änckia till sin Syster hustru Alisa, [IA] att hon hade 
skält henne för en trullkåna och en wäggeluss, dhz hustru Aliza indhet 
kunde neka till, och effter hon dhz giorde vdhan något beskedh 

Sakfeltes H:u Alisa till __60. mk 30 Cap. Råst. B. (RR AIa:1, s. 177) 

(11) Petrus Petri Smolandus sadhe: [DA1] när wij först tijt kommo, war hon 
druckin, och örknämbde them alla. Steegh så för bordzändan, kallade them 
koofötter, prästefittor, och giorde narr aff them alla. Dn. Erlandus sade: 
[DA2] något sådant waret. Hon sadhe, [DA3] kan skee, iagh sade koo fötter, 
när the skute [’knuffade’] mig, ther och någre sådana wore. (KP I:232) 

(12) Framträder Andreas Johannis Aboënsis, communitista ordinarius och ankla-
gar Laurentium Benedicti som war en substitut, [IA] att han inthet får niuta 
the immuniteter som hans præceptores på höge öffuerhetennes wägna haffuer 
honom undt och effterlåtit, uthan han skrapar medh fötterne och ropar penal 
på honom. (KP II:8) 

I (10) ingår invektivet visserligen i en underordnad sats och i den överord-
nade satsen återfinns klagade som kan tolkas som ett anföringsverb, men 
konstruktionen är inte i första hand en indirekt anföring av den förolämpande 
talakten här i exemplet, där invektiven återges i en notisinledning, utan det är 
en separering av ett par invektiv som tänks utgöra ett koncentrat av det ytt-
rande som innehållit den förolämpning som utgör grund för målsägarens 
åtal. Den underordnade att-satsen innehåller talaktsverbet för förolämp-
ningen, hade skällt för, och två separerade invektiv. Att det deskriptiva tal-
aktsverbet för verbal kränkning återfinns i den underordnade satsen och inte 
i den syntaktiskt överordnade satsen med klagade visar att konstruktionen 
har till uppgift att lyfta fram två för ärendet relevanta skällsord förbundna 
med en konjunktion och inte i första hand att återge ett längre yttrande i en 
primär talsituation. 

Exempel (11) innehåller tre direkta anföringar från yttranden i rätte-
gångssituationen. Den första direkta anföringen DA1 är markerad grafiskt 
med ett kolon och språkligt-deiktiskt med vi, ett personligt pronomen i första 
person. Deixis skiftar sedan när det personliga pronomenet dem aktualiseras. 
Denna direkta anföring är ett yttrande av en av de svarande under rätte-
gången i ett våldsärende. Han berättar om målsägarens förolämpning genom 
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att separera två invektiv, i asyndes. Våldsärendets målsägare, en kvinna som 
förolämpat, får alltså en del av sitt yttrande i en primär talsituation återgiven 
i rättegången av sin motpart i direkt anföring. Hon själv nämner ett invektiv, 
kofötter, i ett halvt medgivande av sin förolämpning och berättar inför rätta 
varför hon använt det okvädinsordet. Hennes yttrande i konsistoriet är också 
framställt i direkt anföring, DA3. Dessa två direkta anföringar ger inget yt-
terligare språkprov från förolämpningen än just invektiven. 

Exempel (12) är liksom (10) en notisinledning med separering av ett in-
vektiv i en syntaktisk underordning till det juridiska talaktsverbet anklagar i 
den överordnade satsen. Inget mer språkprov än just det separerade invekti-
vet återges från förolämpningssituationen som även innehåller en formal-
injurie, en icke-verbal förolämpning där förolämparen skrapar med fötterna. 

5.4.2 Direkt anföring 
Med den direkta anföringen formulerade skrivaren en talares verbala kränk-
ning som om det vore en exakt återgivning av yttrandets ordalydelse. I mo-
dern svensk text finns en särskild interpunktion med citattecken eller tank-
streck som avgränsar det anförda yttrandet från den omgivande texten. Så är 
inte fallet i 1630-talets handskrivna rättsprotokoll. Därför måste analysen av 
direkt anföring koncentrera sig på syntaktisk analys, på bruket av deiktiska 
kategorier och på all typ av interpunktion som avgränsare av direkt anförda 
yttranden. Denna särskilda problematik vid analys av äldre historisk text 
behandlas utförligt av Moore (2011) med avseende på olika medeltida eng-
elska genrer. 

Direkt anförda meningar behåller den ursprungliga talhändelsens deik-
tiska kategorier som kan vara det kränkande yttrandets tempus, rumsadver-
bial och tidsadverbial som här och nu samt första och andra personens pro-
nomen. En direkt anförd mening kan formuleras syntaktiskt självständigt 
som det fetmarkerade yttrandet i följande exempel: 

(13) Tå sade Olof Kålare till Olof Perss: skomakare, [DA1] Huad estu för en? 
Sade han, [DA2] huarföre spörtu dhär effter? Sade Kålaren, [DA3] är dhet tin 
hustru? Sade han [DA4] neij. [DA5] Så är dhet tå tin Hora, dhär om be-
gyndhe dhe komma i träta tillhopa. (RR AIa:1, s. 179) 

För återgivningen av replikväxlingen mellan kolaren och skomakaren har 
skrivaren använt anföringsverbet sade fyra gånger, men utelämnat det vid 
den fetmarkerade femte repliken i (13). På så vis ger protokollstexten i just 
detta fall en syntaktiskt fristående direkt anföring utan syntaktiskt överord-
nad anföringssats. De deiktiska kategorierna tempus och person markeras av 
presensformen är och andra personens possessivpronomen din. Dessa index-
erar den primära talsituationen och inte skrivsituationen. De föregående an-
föringssatserna, liksom den sats som följer efter det fetmarkerade yttrandet, 
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använder tempus preteritum och tredje personens pronomen och indexerar 
alltså skrivsituationen. Den koncentrerade replikväxlingen är dramatisk med 
genomgående direkta repliker. Det korta svaret nej föregånget av anförings-
satsen, men utan kommatecken som avgränsare, har jag här räknat till direkt 
anföring. 

En direkt anförd mening kan, som framgår av det ovanstående exemplet, 
syntaktiskt underordnas skrivarens återgivning i skrivsituationen med en 
anföringssats, vilket är normalfallet i domstolsmaterialet. De typiska anför-
ingsverben är säga och svara. I materialet återfinns anföringssatsen oftast 
före det anförda yttrandet som innehåller en förolämpning, vilket framgår av 
flera exempel i det följande. 

Vissa gånger inleds en direkt anförd mening i materialet med att, precis 
som fallet är i talspråk eller ledigt skriftspråk i modern svenska enligt 
Svenska Akademiens grammatik (SAG 4:866). Att efter ett anföringsverb 
inleder vanligtvis en narrativ bisats, en indirekt anföring (se 5.4.3), men i 
vissa exempel i materialet följer alltså en direkt anförd mening, vilket deixis 
visar med tilltalspronomen och första persons pronomen som i (14). Här är 
det möjligt att den direkt anförda meningen återfunnits i målsägarens klago-
skrift som inlämnats till rätten. 

(14) Kom för retta en Bårgare her i Staden Mester Gärdt gullsmädh be:d och in-
lade en klageskrifft förmälandes, huruledes hans medborgare Erick Larsson 
hafuer i förgången wåår den 26 Aprilis kommit druckin med ett Suärdh under 
armen för hans port på gatun, roopat på honom och maant honom ut och kal-
lat honom både sin och Cronones Tiuf och sade at både i och Thomas 
Lårman haffua försnillat iffrå mig __80 Dr. penningar och giordet moot 
migh som skälmar och Tiuffuar. (RR AIa:2, 16381126) 

De flesta anföringssatser står före det anförda språkprovet. Att anföringssats-
en är syntaktiskt överordnad och placerad efter det direkt anförda föro-
lämpande yttrandet förekommer inte i materialurvalet. Något enstaka exem-
pel kan påträffas med en efterställd anföringssats som är syntaktiskt fristå-
ende från det direkt anförda yttrandet som i följande utdrag: 

(15) Endoch iag achtar dem iche meer än som skarn [’skit’] wnder skona, och 
önskade sin gårdh och alt dhet han åtte [’ägde’] vdhi brinnande Eeldh, så at 
Tusende Diefflar toge widh altsammans, så öffuerdådigt hafuer han talat 
och achtar indhet huad han säger eller gör, (RR AIa:2, 16381126) 

Den direkt anförda meningen som markerats med fetstil i (15) är dessutom 
skild från den syntaktiskt fristående anföringssatsen (också i fetstil) med ett 
referat av andra expressiva uttryck i förolämparens längre yttrande. Yttran-
det innehåller inte något invektiv men väl ett ringaktande uttryck, jag aktar 
dem icke mer än som skarn under skorna, som är känt från andra språk också 
(se Moogk 1979:525). Dessutom tyder överdådigt i den fristående anförings-
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satsen på att det rör sig om en förolämpning. Den som formulerat yttrandet 
fälls också verkligen för ett språkbrott. 

Jag har alltså inte funnit någon direkt anförd förolämpning i materialet 
med efterställd överordnad anföringssats. Sådana efterställda anföringssatser 
finns emellertid vid återgivning av annat tal som inte är förolämpningar. Den 
konstruktionen återfinns även vid indirekta anföringar av andra yttranden, 
vilket kan avläsas i 5.1.2 vid IA8 i (5). 

Anföringssatser som står insprängda i ett direkt anfört yttrande med en 
förolämpning kan även förekomma, som i följande exempel. 

(16) Men effter modhren och andhra medh pigonne wittna om hennes oskylldig-
het, moste jagh, sade han, der effter fråga, och den ähretiuffwen, som pass-
quillen [’smädeskriften’] uthspridt haf:r moste der till suara. (KP I:176) 

Anföringssatsen har fetmarkerats och är ett inskott i en längre direkt anförd 
mening. Visserligen saknas i materialet interpunktion såsom citattecken och 
replikstreck, liksom grafiska markeringar med replik på ny rad i notisen. 
Men analysen av direkt anföring har ändå visst grafiskt stöd, vilket syns i 
(16). Anföringssatsen särskiljs från det anförda yttrandet med kommatecken. 
I rådhusrättens protokoll avgränsas den framförställda anföringssatsen oftast 
med ett kommatecken från det efterföljande direkt anförda yttrandet. 

Vid brist på grafiskt stöd måste avgörandet av vad som är en direkt an-
föring, dess inledning och avslutning, ta stöd i en analys av deiktiska katego-
rier vad gäller tid, rum och person. En sådan analys utförs i det följande av 
anföringen i (16). 

I avsaknad av tidsadverbial uttrycks kategorin tid av verbens tempusform. 
Modalverben i (16), två belägg av måste, ger inte mycket stöd för en analys 
av temporal deixis, men det direkt anförda yttrandets vittna och utspritt ha-
ver i presens respektive perfekt har förmodligen talsituationen som referens-
punkt. Ett indirekt anfört yttrande däremot skulle liksom anföringssatsen, 
sade han, ha indexerat skrivsituationen med preteritum och pluskvamper-
fekt: vittnade respektive utspritt hade. 

Yttrandet innehåller ett typiskt okvädinsord, äretjuv, med dubbel bestäm-
ning, demonstrativt pronomen och bestämd slutartikel: den äretjuven. For-
men är deiktisk, utpekande mot en person. Den dubbla bestämdheten är de-
monstrativ, men har i samtalskontexten inte i första hand en rumslig deixis. 
Det framgår av notisen i övrigt att en ännu icke förhörd och ännu icke fälld 
och tillika i konsistoriesalen frånvarande person åsyftas. Den demonstrativa 
dubbla bestämdheten uttrycker förvisso en rumslig distans men har främst, i 
min pragmatiska tolkning, funktionen att uttrycka emotionell distans. Det 
som skulle kunna vara ett utpekande i talsituationens lokal är i stället en 
pejorativ värdering med en förolämpande intention. 

Den av mig fetmarkerade anföringssatsen i (16) föregås av yttrarens jag i 
det direkt anförda yttrandet. Det gäller den deiktiska kategorin person. Pro-
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nomenet i första person singular har en deiktisk funktion i talsituationen. Jag 
indexerar talaren i talsituationen och skrivaren har återgivit hans yttrande i 
direkt anföring. I en indirekt anföring hade formuleringen blivit: måste han, 
sade han, därefter fråga. Då hade deixis inte rättat sig efter talsituationen 
utan efter skrivsituationen och talarens jag hade utifrån skrivarens referens-
punkt blivit han. 

I konsistorieprotokollen inleds de direkta anföringarna med ett kolon i 
den tryckta editionen, som emellertid har normaliserat handskrifternas varie-
rande interpunktion ”lätt” (se 4.1.4). Den interpunktionen kan variera i 
samma ärende som i följande fall, återgivet i (17) och (18). Den första åter-
givningen av ett direkt anfört yttrande inleds med kolon, det andra med 
kommatecken. Hela anföringskonstruktionerna har fetmarkerats. 

(17) Då hafuer poiken [Bengt] af ifrigheet fattat i Caroli kappa, och sönderrijfuit 
henne ifrå axlarna, alt nider i fållen, och tu hål på sidorna. När Carolus dher 
om blef påmint af sitt föllie, sade hann till poikenn: Du skälm, kan tu int-
het see huad skämt ähr, låtha ens kläder blifua orefna? och slog således 
tuenne resor att hans mun och dräffade honom fram i ännet [’pannan’] och 
gick så ifrå honom. 

(18) Carolus ähr försk:ne tidh stadder i sin faders gårdh, då kommer med wredz 
modh dijt Bengt sampt med Johanne Sitton, huilka möta pigan och fråga om 
Carolus ähr hemma? Menn när hon nekar, stiger Joh. Sitton till fönstret och 
blifuer Carolum warse, dett han och förkunnar Bengt, denn dher sedan slår 
porten up på gafuel, maanar Carolum uth, gifuandes honom månge ährerörige 
nampn, skrijiar och ropar i samfälligt twå timar. Och Johannes Sitton säger 
till Carolum, höör, Bengt kallar dig enn cujon om du ickie uthgår till att 
slås med honom. Men Carolus wille inthet. (KP I:302–303) 

I det första utdraget återges talhändelsens interaktion i presens med tilltals-
pronomen och frågeform. Frågan återges syntaktiskt med omvänd ordföljd 
och grafiskt med frågetecken. Förolämpningen tydliggörs av ett prototypiskt 
invektiv i vokativfras: du skälm. Från denna kategori av återgivning med 
invektiv i direkt anföring återfinns i hela avhandlingsmaterialet ett fåtal ex-
empel på invektiv i vokativfras med framförställt possessivpronomen eller 
personligt pronomen i andra person som illokutionsindikator (se 3.4.1). Ytt-
randet som språkbruksenhet avgränsas grafiskt av kolon och frågetecken. 
Språkligt-textuellt avgränsas det inledningsvis av anföringssats i preteritum 
och avslutningsvis av övergång till beskrivning i preteritum av fysisk (icke-
verbal) handling, att slå någon i ansiktet. Syntaktiskt är yttrandet en fråga, 
men pragmatiskt inväntar det inte ett svar. Den uttrycker snarare kritik mot 
tidigare fysisk handling, att riva sönder någons kappa, och följs av yttrarens 
fysiska våld. 

I det andra utdraget, (18), är hela den inledande texten och anförings-
satsen formulerade i presens,. Den förolämpades klagomål i rätten refereras 
av skrivaren i dramatiskt presens och därför finns ingen skillnad i tempus 
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mellan omgivande text och det direkt anförda yttrandet som också återges i 
presens. Men yttrandet signaleras av anföringsverbet säger och talhändelsens 
interaktion tydliggörs med den anförda meningens imperativverb hör och 
tilltalspronomen du. Yttrandet avgränsas grafiskt av kommatecken och av-
slutande punkt. Punkten följs textuellt av ny mening i preteritum som inte 
återger förolämparens yttrande, utan beskriver den förolämpades mentala 
inställning (men Carolus ville inte) till yttrandet, som han helt tydligt har 
uppfattat pragmatiskt som en indirekt formulerad utmaning, en direktiv tal-
akt. 

Exemplen visar att analysen måste vara uppmärksam på den grafiska 
markeringen. I (17) använder skrivaren frågetecken för direkt fråga, men i 
(18) på tredje raden, signalerar frågetecknet inte en direkt fråga utan avgrän-
sar en indirekt ja/nej-fråga, syntaktiskt en interrogativ bisats, från beskriv-
ningen av det nekande svaret på frågan. 

I de flesta exempel utom i (15) ovan i detta avsnitt återfinns invektiv, ned-
sättande personbeteckningar, syntaktiskt integrerade i den direkta repliken. 
De är hora, skälmar, tjuvar, äretjuven, skälm och cujon. Följande exempel 
(19) åskådliggör en direkt anföring utan invektiv, där yttrandet har bokförts 
av mig som en förolämpning. 

(19) Besuärade sigh ock Oloff Biörson öf:r Laurentium Andreæ Krokium, huilken 
i köket kommit hadhe och begärat medh truugh maten uth i byen. Men när h. 
Beata der till nekade och bad honom gå upp i matsalen, brukade han mun-
nen, säjandes: jagh är aff ährligare föräldrar född än I, dragh för tu-
sende pocker. (KP I:189) 

Den direkta anföringen avgränsas grafiskt av inledande kolon och avslutande 
punkt. Textuellt föregås yttrandet av ett anföringsverb i presens particip, 
sägandes, och en talaktsfras för förolämpning: brukade han munnen. Inter-
aktionen belyses av första och andra persons pronomen, jag och I. Språkpro-
vet är en direkt replik, ett yttrande som innehåller en förolämpande talakt. 
Talarens aggression får sitt språkliga uttryck i svordomsfrasen för tusende 
pocker (se Stroh-Wollin 2008:168). Förolämpningen tydliggörs av det ty-
piska förolämpningstemat ’ärlighet’ och nedvärderingen av motparten. Det 
korta utdraget illustrerar även med metaspråkliga beteckningar en talhän-
delse som kan analyseras som en sekvens av talakter: studenten begär, hust-
run nekar och utför en direktiv talakt genom att be studenten gå, studenten 
förolämpar och svär. 

Citatmening är den term som SAG använder för det som traditionellt kal-
las direkt anföring. SAG, som är en deskriptiv grammatik för modern 
svenska, ägnar i sitt kapitel om anförda meningar också stort utrymme åt en 
tredje anföringstyp, referatmening. Den kallas i andra sammanhang för dold 
eller täckt anföring och saknar då ofta anföringssats (Nordqvist 2000:352). 
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Den anföringstypen kan användas som ett stilistiskt grepp i skönlitteratur, 
men förekommer inte i rättsprotokollens förolämpningsfall. 

I sin redovisning av ett finländskt domboksmaterial från 1600-talets se-
nare hälft använder Lönnroth (2007a) beteckningen citatmening för den an-
föringstyp som han också kallar direkta repliker. Det framgår att citat-
meningarna i hans material oftast föregås av en anföringssats, som avskiljs 
från citatmeningen med ett kommatecken. Några gånger saknas emellertid 
ett avgränsande skiljetecken mellan anföringssatsen och citatmeningen i 
Lönnroths material.  

5.4.3 Indirekt anföring 
Indirekt anföring kallas den återgivning av ett ursprungligt yttrande som 
konstrueras med en narrativ eller interrogativ bisats som är underordnad 
anföringssatsen. I en indirekt anföring anpassas de deiktiska kategorierna till 
den anförande skrivsituationen i protokollstexterna. Tempus i det indirekt 
anförda yttrandet anpassas till anföringssatsens tempus, första och andra 
persons pronomen formuleras om till tredje persons pronomen och deiktiska 
rums- och tidsadverbial som här och nu i det ursprungliga yttrandet kan 
ändras till där och då. I ett semantiskt-pragmatiskt perspektiv kan den in-
direkta anföringen sägas vara ett referat av yttrandets referentiella innehåll, 
de re, och den direkta anföringen vara ett citat av yttrandets språkliga form, 
de dicto (Nordqvist 2000:348). 

Följande konstruktion med indirekt anföring i (20) består av en anförings-
sats följd av en narrativ bisats inledd med subjunktionen att. 

(20) När nu Anders Gabrielson förnam thenna räkningh gå sigh undher öghonen 
[’misshaga honom’], sade han att Rector sökte effter hans wärsta, och 
wille, huar han kunde, dräpa honom uthi een skeedh. Ther uthöf:r besuä-
radhe sigh Magn: Rector, att han så oförskämbdh war, och inthz achtadhe 
Magistratum Academiæ, ther han doch heela åhret hadhe hafft omak för ho-
nom och altijdh sökt hans bästa, derföre han ock sadhe, att Anders Gabrielson 
till sådhana beskyllningar honom suara skulle. (KP I:100) 

De deiktiska kategorierna person och tid i den indirekta anföringen indexerar 
skrivsituationen och inte talsituationen, som i just detta fall utspelar sig i 
konsistoriet under ett sammanträde. En direkt anförd mening skulle ha for-
mulerats med talsituationens deixis och en tänkbar variant i detta exempel 
hade varit rektor söker efter mitt värsta, och vill, var han kan, dräpa mig uti 
en sked. En annan variant vore i söken efter mitt värsta, och viljen, var i 
kunnen, dräpa mig uti en sked. 

Det indirekt anförda yttrandet innehåller inget invektiv, utan ett idiom, 
dräpa ngn uti en sked, vars betydelse är oklar. Uttrycket kan tänkas anspela 
på hur man klämmer sönder ohyra (jfr SAOB D 2270). Den som fällt yttran-
det sägs vara oförskämd och talakten kallas för sådana beskyllningar. Denna 
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missaktning mot domstolen och dess ordförande kan också hänföras till en 
specifik paragraf om verbal kränkning i stadslagen (se 2.3.2). Därför har jag 
räknat detta indirekt anförda yttrande som ett belägg på en förolämpning. 

Nästa exempel uppvisar en indirekt anföring där det anförda yttrandet 
återfinns i en interrogativ bisats inledd med varför. 

(21) Saken hade sigh så tilldragit, att när det Rysse Senningebudet droge sin 
kooss, som gäste hoss Giösta Larsson, så hade några af Bårgerskapet warit 
där cuarna hoss Giösta Larsson och druckit sig ruus på, när Oloff geting blev 
druckin steg han up och gick till bordet som Johan Olsson satt wid och 
sporde Johan Olsson till, huarföre hans hustru är giordt ährelös, sade 
Johan det haffuer hennes onde Mun giordt som gärna skäller och förtalar 
folck, (RR AIa:1, s. 214) 

Den interrogativa bisatsen i (21) med den indirekt anförda förolämpande 
frågan avgränsas grafiskt av kommatecken. Textuellt avgränsas den inled-
ningsvis av ett interrogativt anföringsverb, sporde ngn till, och efter yttran-
det följer en ny anföringssats med anföringsverbet sade för det svar den till-
talade ger. Yttrandet kunde i direkt anföring ha återgivits som direkt fråga: 
varför är eder hustru gjord ärelös? En annan möjlighet hade varit: varför är 
min hustru gjord ärelös? Med stöd av materialurvalets kommunikations-
etnografiska information är den första varianten troligast. 

Den indirekt anförda konstruktionen i (21) innehåller varken invektiv el-
ler relevant talaktsverb som urvalskriterium för materialsamlingen. Här har 
uppgifter om talhändelsen och yttrandenas språkliga innehåll varit avgörande 
då notisen förts till materialurvalet. Samtalstopiken gäller just ära–ärelöshet 
och yttrandet, som jag menar är en skymf, möts av en motskymf. Motskym-
fen, som framställs i direkt anföring, saknar också invektiv men innehåller 
deskriptiva verb för förolämparens hustrus kränkande språkbruk: sade Johan 
det haver hennes onda mun gjort som gärna skäller och förtalar folk. Män-
nen uttalar sig nedsättande om respektive antagonists hustru och kränker 
därmed också varandras sociala anseende. 

Den indirekta anföringen är som kategori i mitt material något svårhan-
terligare än den direkta anföringen. Komplikationen ligger dels på det 
syntaktiska, dels på det innehållsliga planet. En modern grammatisk beskriv-
ning, SAG till exempel, räknar ett par andra syntaktiska konstruktioner än 
nominala bisatser till indirekt anföring. 1600-talets syntax har dessutom en 
typ av satsförkortning som jag i min framställning vill föra till kategorin 
indirekt anföring. Min undersökning är inte främst syntaktisk utan i huvud-
sak semantisk-pragmatisk. Den gäller ett språkligt innehåll och en språklig 
form som ska knytas till en språklig funktion. Gränsen för kategorin indirekt 
anföring vill jag dra så långt ut som möjligt mot de mer allmänt refererande 
textpartierna för att fånga in så många språkliga formuleringar som möjligt 
för kränkande yttranden i protokollsnotiserna. 
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Till den indirekta anföringen har jag förutom nominala bisatser även räk-
nat infinitivfraser efter anföringsverb. Denna senare konstruktion godkänner 
också SAG (4:845) som indirekt anföring. 

(22) tå begynte påiken till att suäria och bannas och bad drängen wara en tiuff 
sielf (RR AIa:2, 16380226) 

Efter anföringsverbet bad i (22) följer inte en bisats utan en infinitivfras som 
jag alltså räknar till kategorin indirekta anföringar. Infinitivfrasen låter oss 
hypotetiskt härleda ett förolämpande yttrande som Var en tjuv själv! 

I protokollen återfinns också vissa satsförkortningar som jag räknat till 
indirekt anföring. Den syntaktiska konstruktionen objekt + infinitiv i föl-
jande utdrag är en förkortning av en tänkt bisats att han gör. Exemplets sig 
motsvaras i modern svenska av honom. 

(23) så haffuer han [förolämpare] sagdt honom [förolämpad] göra mot sig 
[förolämpare] som en skelm och tiuf. (RR AIa:2, 16360520) 

Satsförkortningen kan lösas upp till en konstruktion med narrativ bisats: så 
har han sagt till honom, att han gör/har gjort mot sig som en skälm och tjuv. 
Man kan också hypotetiskt tänka sig ett direkt yttrande som du gör mot mig 
som en skälm och tjuv. Ur detta exempel på satsförkortning liksom i det förra 
exemplet med infinitivfras, båda syntaktiska konstruktioner föregångna av 
ett yttrandeverb, kan ett förolämpande yttrande härledas, ett språkprov som 
innehåller mer än ett enskilt invektiv. 

Ibland refererar skrivaren en förolämpares yttrande med en syntaktisk 
konstruktion (nominalfras, prepositionsfras) som SAG (4:846) underkänner 
som anföring. Jag har räknat även dessa enstaka undantagsfall till kategorin 
indirekt anföring, eftersom de semantiskt-pragmatiskt ändå ger information 
om den ursprungliga förolämpningens lokuta akt. 

(24) [förolämpare] skyller honom [förolämpad] för tuå gäss som bortkomna i 
Dijsetingzmarknan för honom [förolämpare] (RR AIa:2, 16390323) 

I (24) framgår det att den indirekta anföringen gränsar till ett allmännare 
referat av händelser och tillstånd, men jag menar att talaktsverbet skyller 
ändå signalerar en typ av indirekt anföring. Även i detta fall går det att hy-
potetiskt härleda enskilda lexikala enheter i den falska beskyllningen. Två 
gäss, i distingsmarknaden jämte verbet komma bort är tänkbara fraser som 
uttalats av den som fälls för okvädinsord. I förlängningen av mitt resone-
mang kan ett invektiv gåstjuv härledas ur just detta textparti som jag alltså 
räknat till kategorin indirekt anföring. 

Men (24) innehåller de facto inget invektiv. I (22) och (23) däremot är 
prototypiska invektiv som tjuv och skälm syntaktiskt integrerade i den in-
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direkta anföringen. Flera prov på förolämpningar i indirekt anföring saknar 
en enskild negativ personbeteckning. Även dessa andra invektivlösa yttran-
den kunde kränka någons självkänsla eller sociala anseende och kallades för 
okvädinsord eller beskrevs med någon annan talaktsbeteckning för föro-
lämpningar. Exempel på indirekta anföringar utan invektiv återfinns förutom 
i (24) också i utdragen (20) och (21). I (21) har även en motskymf konstru-
erats som direkt anföring utan invektiv. 

5.4.4 Förolämpningarnas registrering i protokollen 
I 5.3 redogjorde jag för min abstrahering och kvantifiering av förolämp-
ningar i materialet. Vid sorteringen av dessa i de olika kategorierna av 
språkprov finns ytterligare en komplikation som jag antydde i 3.2.3. Ibland 
kan det kränkande yttrandet ha anförts på olika sätt i en protokollsnotis, till 
exempel när målsägares, svarandes och vittnens varierande utsagor om 
kränkningen återgivits. Då har jag valt att registrera den återgivningsform 
som kan anses förmedla störst autenticitet och fyllighet, nämligen den di-
rekta anföringen (jfr Short 2002). 

De två följande utdragen, (25) och (26) från samma ärende, innehåller 
flera olika återgivningar av en förolämpning som uppenbarligen är en mot-
skymf av (26) att döma, eftersom pigan först ”brukade munnen på them”. 

(25) Tå framstältes Nicolaus Petri Schangius och Andreas Petri Gevaliensis, och 
tiltaltes Andreas för thz han uthi Wassundha prästegårdh warit hadhe, och tå 
han icke fick ööl, för böndherna som medh honom i sällskap woro, kalladhe 
han pastorem maasshundh. Och när Nicolaus kom hijt in i stadhen, war 
Andreas medh en annan emot then wijdh porten, slogo poiken medh pijske 
slängen /: så att thz är fahra wärt han blifuer blindh, eller och ögat aldeles går 
uth :/ säjandes: [DA1] helser maass godh dagh. (KP I:197) 

(26) Dricka finge the icke mera än itt stoop som bönderna uthdrucko, therföre 
moste Andreas dricka watn. Sädhan begynte håffmannen [’ryttaren’] bondens 
mågh köpa ööl, och druke så een stundh till thess pighan brukade munnen på 
them. När the tå drogho sin koos, sadhe håffmannen till them [IA] att 
prästen war enn maass. Då suarade Andreas: [DA2] maass må han ock 
well wara. (KP I:197) 

Först återges ett separat invektiv mashund ’snåljåp’ i notisens inledning. 
Därefter följer en direkt anföring DA1 som innehåller en variant, mas, av det 
tidigare angivna invektivet. I det andra utdraget från ärendet återges först 
förolämpningen i indirekt anföring IA, som innehåller ett invektiv, och sedan 
i en direkt anföring DA2, som också innehåller ett invektiv. Förolämpning-
ens språkprov har inte registrerats som separat invektiv eller indirekt anför-
ing utan just som direkt anföring med invektiv, eftersom den återgivningen 
ger det mest utförliga språkprovet. 
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Av (26) framgår att två personer, en ryttare och en student, svarat på en 
skymf från en piga genom att förolämpa hennes husbonde prästen vid ett 
tillfälle. Förolämparna är missnöjda med den begränsade gästfriheten hos 
den förolämpade. Av (25) framgår att studenten upprepar förolämpningen 
mot prästen genom att framföra den till hans tjänstepojke och samtidigt piska 
pojken i ansiktet. Jag har alltså i min kvantifiering av talakterna abstraherat 
en förolämpning uttalad i omtal av två personer mot måltavlan för kränk-
ningen, framförd till två olika personer i den kränktes hushåll vid två skilda 
talhändelser i en tidsmässigt utdragen talsituation, troligen under loppet av 
en kväll. 

Tabell 3 visar beläggen på förolämpningar och motskymfer fördelade 
över de sex kategorier av språkprov respektive frånvaro av språkprov, som 
jag presenterade inledningsvis i 5.4. 
Tabell 3. Förolämpningarnas registrering i protokollen. 

Kategorier Rådhusrätten Konsistoriet 

INVEKTIV separat 51 37 % 33 24 %
INVEKTIV i direkt anföring 22 16 % 41 29 %
INVEKTIV i indirekt anföring 9 7 % 5 4 %
Direkt anföring utan INVEKTIV 10 7 % 9 6 %
Indirekt anföring utan INVEKTIV 11 8 % 12 9 %
Talaktsbeteckning utan språkprov 34 25 % 39 28 %
Totalt antal förolämpningar 137 100 % 139 100 %

Av tabellen framgår att rådhusrätten återger förolämpningarna främst som 
separerade invektiv, alltså på samma sätt som stadslagen. Det är den största 
enskilda kategorin av språkprov i protokollserien. Konsistoriet återger oftare 
ett eller flera invektiv i en direkt anföring i notistexten. Det är den största 
språkprovskategorin i universitetets protokoll. Där finns alltså utförligare 
information om det yttrande i vilken invektivet ingår. 

I båda protokollserierna spelar invektiven en central roll vid återgivningen 
av förolämpningar. 60 % av de noterade förolämpningarna i stadsprotokollen 
har ett eller flera invektiv återgivna; i konsistorieprotokollen uppgår den 
andelen till 57 %. Kränkande språkprov utan något invektiv alls i direkta och 
indirekta anföringar är ovanligare, 15 % av urvalet i båda serierna. En pejo-
rativ personbeteckning är således utmärkande för en förolämpning som tagits 
till rätta. 

Av anföringskonstruktionerna direkt och indirekt anföring är direkt an-
föring vanligast, särskilt i konsistoriets protokollsföring. Direkt anförda ytt-
randen med förolämpningar i rådhusrätten uppgår till 23 % och indirekt an-
förda språkprov endast till 15 % av urvalet. I konsistorieurvalet är skillnaden 
i frekvens mellan anföringstyperna ännu större: 35 % direkta anföringar mot 
13 % indirekta anföringar. Av de båda anföringstyperna vid återgivning av 
förolämpningar är alltså direkt anföring avgjort vanligast. 
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Lönnroth (2007a:182, 197) menar att citatmeningar inte är lika frekventa 
som indirekt anföring i 1600-talets finländska domböcker. Det motsvarar 
också min bild av tidens rättsprotokoll i allmänhet, men om texternas fokus 
ligger på anföring av språkbrott tycks direkt anföring vara den vanligaste 
anföringstypen enligt resultatet av min undersökning. I Lönnroths (2007a) 
redovisning av citatmeningar gäller flera av ärendena också verkligen äre-
kränkningsbrott. Det tycker jag pekar på att skrivarna bemödade sig om en 
ordagrannare återgivning av yttranden när den juridiska huvudfrågan gällde 
ett språkbrott. 

Sist i tabellen över förolämpningarnas registrering i protokollen tas föro-
lämpningar som saknar språkprov upp. En fjärdedel respektive en dryg fjär-
dedel av de registrerade förolämpningarna saknar språkprov i någon form, 
men har alltså metaspråkliga markeringar i protokollstexten. 

5.5 Notiser med förolämpningar utan språkprov 
Alla exempel i de föregående avsnitten i detta kapitel har tagits från proto-
kollsnotiser som innehållit ett exempel på en förolämpning, alltså ett separe-
rat invektiv eller en direkt eller indirekt anföring av ett kränkande yttrande. 
Anföringen ger en språklig formulering eller åtminstone en aning om hur 
förolämpningen en gång uttrycktes språkligt-formellt. Den kanske lägsta 
graden av språkprov uppvisar (24) där vissa lexikala enheter i det kränkande 
yttrandet kan rekonstrueras med hjälp av en indirekt anföring. 

Av tabell 3 i 5.4.4 framgår att en fjärdedel av de beräknade förolämpning-
arna i stadsnotiserna och drygt en fjärdedel i konsistorienotiserna saknar 
språkprov. Då har jag identifierat förolämpningen med stöd av något 
metaspråkligt uttryck. I sådana fall kan förstås ingen språkform för föro-
lämpningen analyseras men det finns goda anledningar till att dessa språk-
provslösa notiser likafullt förts till materialurvalet. En förolämpning som 
noterats utan språkform kan till exempel förekomma tillsammans med en 
annan förolämpning för vilken en språklig form finns belagd i notisen. Ett 
sådant fall syns tydligt i (26) där den fetmarkerade ordväxlingen med ett 
indirekt och ett direkt anfört yttrande som innehåller en förolämpning före-
gåtts av någon förolämpning som markerats metaspråkligt, pigan brukade 
munnen på dem, men saknar återgivning av språkform. 

I vissa andra notiser saknar förolämpningen eller förolämpningarna 
språkprov helt och hållet, men då kan i gengäld andra yttranden från den 
verbala konflikt i vilken förolämpningen förekommer ha återgivits med di-
rekta eller indirekta anföringar och ge en språkligt fyllig information om 
talhändelsen. Exempel (27) nedan visar hur andra yttranden i en verbal kon-
flikt än det förolämpande yttrandet kan återges i direkta och indirekta anför-
ingar. De analyserade språkproven som har kategoriserats och redovisats i 
tabell 3 gäller emellertid uteslutande yttranden som innehåller en förolämp-
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ning. Samtalsåtergivningen kommenteras av mig som tidigare i kapitlet inom 
framförställd hakparentes, där de fetmarkerade förkortningarna DA och IA 
betyder direkt anföring respektive indirekt anföring. IA-fallen kommenteras 
syntaktiskt inom hakparenteserna. Anföringsverben, som beskriver de olika 
talakterna i talhändelsen, har fetmarkerats liksom till sist det metaspråkliga 
uttrycket för samtalsparternas skymf och motskymf. 

(27) Kom för retta förståndigh Adolph Mönskhöuers och tilltalte Per Knutsson 
[IA1, prep.fras] om en Summa Penningar som förbe:de Adolph bör haffua 
för något wijn och Bastart [’sött spanskt vin’] som Per Knutsson hade tagit 
till domkyrkian, och förundrar [IA2, interrogativ bisats] huarföre han icke 
kan få sin betalningh, Och haffuer lenge nogh bijdat och indhet nu lengre kan 
mista sine penningar? sade Per Knutsson [DA1] när iag kan få vp de pen-
ningar som både Professorer och Bårgerskapet skyllige äre för sina dödha, så 
skolen i få eder betalning, Men indhet kan iagh taga af mitt och betala för 
domkyrkian, ty iag förmå indhet dhet göra. Tå begärade Adolph [IA3] att 
Per Knutson må bliffua cuar på rååstugun till dess han kan komma till sina 
penningar. Sade Per Knutsson till Adolph, [DA2] i haffue tagit till eder i 
kyrkian så stor Lägerstad at fiorton Lijk kunna wäll där begraffuas, derföre 
må något och recknas där vdhi. Där till neekade Adolph och sade [IA4, sats-
förkortning] iche wara så stort rum och brukade en onyttig mun mot huar 
andra. (RR AIa:1, s. 305) 

Analysen av hela talhändelsen underlättas av att den i det här exemplet ut-
spelar sig inför rätta och stadssekreteraren. Det är frågan om nedtecknat tal, 
om recorded speech enligt Culpeper & Kytös (2010) klassifikation. En enda 
version av talhändelsen nedtecknas. Målsägaren frågar, förundrar, i språk-
proven IA1 och IA2 om den svarandes uteblivna betalning. Svaret återges i 
DA1, föregånget av yttrandeverbet sade. Parterna uppträder här i sina roller 
som vinhandlare/fordringsägare respektive kyrkvärd/gäldenär. I en talhän-
delse som förhör till exempel begär en fråga information och ett svar lämnar 
information. Men frågan fungerar här som ett krav på betalning och svaret är 
ett avslag på kravet med en motivering. Talhändelsen liknar en förhandling. 

Därefter följer målsägarens anhållan till rätten i IA3 om att svaranden 
kvarhålls tills betalning sker, föregången av talaktsverbet begärade, som är 
protokollets benämning på den direktiva talakten. Svaranden föreslår i 
språkprovet DA2 en nedskrivning av skulden och anger en motivering för 
detta: i have tagit till eder i kyrkan så stor lägerstad att fjorton lik kunna väl 
där begravas. Käranden/fordringsägaren förnekar motiveringens propositio-
nella innehåll i IA4. Förnekandet är metaspråkligt angivet med talaktsverbet 
nekade och fungerar som ett avslag på svarandens/gäldenärens förhandlings-
bud. 

I den sista fetmarkerade talaktsfrasen anger notisen en förolämpning med 
motskymf, brukade en onyttig mun mot varandra, utan något enda språk-
prov, men de två förolämpningarna, skymfen och motskymfen, har förts till 
materialurvalet och noterats i tabell 3 som ”talaktsbeteckning utan språk-
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prov”. Vem är det då som förolämpar först: gäldenären eller fordringsäga-
ren? I just detta fall ger texten inget avgörande bevis och därför blir min 
tolkning subjektiv. Jag har fört skymfen till gäldenären och motskymfen till 
fordringsägaren i min registrering. Gäldenären, som hävdat grund till ned-
skrivning av kravet och fått ett förnekande av motiveringens propositionella 
innehåll, alltså misslyckats med sin talakt och inte uppnått önskad perlokut 
effekt, är den som i min tolkning kränker motståndaren, fordringsägaren, 
verbalt. Denne fordringsägare, som möter svårigheter med att genomdriva 
sitt ekonomiska krav, levererar i min tolkning motskymfen. 

Den talhändelse i vilken förolämpningen ingår är utförligt återgiven med 
anförda yttranden och beskriven med yttrandeverb och talaktsverb. Skymfen 
och motskymfen saknar däremot språkprov. En formell analys av förolämp-
ningarna är alltså omöjlig, men dessa går att foga in i en följd av yttranden i 
en talhändelse och de kan därmed analyseras funktionellt. Därför har också 
notiser med språkprovslösa förolämpningar förts till avhandlingens mate-
rialurval. 

Det föregående utdraget från stadsrätten ger en relativt utförlig redogö-
relse från en ekonomisk förhandling och återger flera yttranden i talhändel-
sen med olika anföringsformer. I (28) nedan från konsistoriet saknas emel-
lertid språkprov på såväl förolämpande yttranden som andra yttranden i den 
verbala konflikten. Här återfinns endast metaspråkliga uttryck för den krän-
kande talakten och för andra talakter i den primära talsituationen och för två 
talhändelser i rättegångssituationen. Den primära, vardagliga talsituationens 
talaktsuttryck har fetmarkerats. De två beteckningarna för språkhandlingar 
som genomförs under rättegången har fetmarkering och understrykning. De 
talhändelserna är kärandens respektive svarandens sakframställningar (se 
5.1). De metaspråkliga uttrycken hör till två olika kommunikationslager. 

(28) Sädan besuärade [borgaren] Päder sigh uthöf:r [studenten] Zachariae otijdig-
heet i thett han kom till hans huuss och brukade sin onyttige mun medh 
mångh otrowärdighe ordh, tå han sin broders kista uthfordrade. Men Za-
charias berättade fast annorlundha videlicet [’nämligen’] när han kom till 
Pädher, och begärte medh honom förlijkas, suarade Päder sigh inthz hafua 
tijd, uthan brukade sin onyttige mun på honom. Och när Zacharias sua-
rade, slogh han [borgaren] honom [studenten] på munnen, steegh emillan 
dören och honom, taghandes till itt trä ther medh han [borgaren] honom [stu-
denten] slå wille, (KP I:113) 

Besvärade sig och berättade tillhör rättegångssituationen. De övriga talakts-
verben ingår i parternas besvär respektive berättelse med referens till den 
primära talsituationen. Talaktsanalysen försvåras av att den primära talsitua-
tionen anges i två skilda varianter av parterna i konsistoriet. Textens versio-
ner redovisas här översiktligt i figur 9. Förkortningen ”s.” ska utläsas studen-
ten och ”b.” står för borgaren. 
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Sekvens Borgaren Studenten 

i rätten besvärade sig berättade annorlunda
primär situation s. kom till b:s hus s. kom till b.
talakt 1 s. utfordrade sin brors kista s. begärde förlikning med b.
talakt 2 s. brukade sin onyttiga mun b. svarade att han inte hade tid
talakt 3 b. brukade sin onyttiga mun
talakt 4 s. svarade b.
fysisk handling   b. slog s. på munnen 

Figur 9. Parternas version av talhändelsen. 

Besvärsparten borgaren uppger att motparten studenten förolämpat honom 
när denne utfordrade sin brors kista. Studenten ska enligt borgaren ha utfört 
en direktiv talakt. Men dessutom ska studenten ha förolämpat borgaren. Om 
förolämpningen har varit en del av det yttrande som innehållit den direktiva 
talakten och fungerat som förstärkning av kravet är omöjligt att uttala sig om 
utifrån protokollstexten. En tänkbar konfliktsekvens kan vara att studentens 
direktiva talakt har misslyckats, att han alltså inte fått vad han krävt och i ett 
nytt yttrande efter borgarens avslag förolämpat sin adressat. Det kortfattade 
textavsnitt som gäller kärandens besvär ger ingen tydlig information om 
detta. 

Studenten ger i texten en annan version av talhändelsen. Han ska enligt 
egen utsago i rätten ha utfört en direktiv talakt genom att begära, inte en 
kista utan en (ekonomisk) förlikning. Den talakten har misslyckats då adres-
saten nekat, sagt att han inte har tid, och förolämpat studenten, som ska ha 
svarat. Vad svaret innehåller uppger inte studenten, eller skrivaren, i proto-
kollstexten. Det finns anledning att tro att svaret är den av borgaren påstådda 
förolämpningen. Efter svaret har borgaren utövat våld mot studenten. 

Man kan i analysen sammanställa de bägge versionerna. Studenten har 
begärt förlikning i en skuldförbindelse, borgaren har avslagit begäran genom 
att svara att han inte har tid. Då svarade studenten, möjligen med att utfordra 
sin brors kista, om hans krav på kistan inte redan uttalats i den första direk-
tiva talakten. Sedan ska borgaren ha slagit studenten. Men vem har föroläm-
pat vem först? Den version som ges mest utrymme i texten har tolknings-
företräde i min analys; i detta fall ges studentens version företräde. Jag tolkar 
texten så att borgaren ska ha avvisat studentens begäran med en förolämp-
ning. Studentens ”svar” innehåller en motskymf. Den följs omedelbart av 
borgarens fysiska handling, att denne slår studenten på munnen. Det är den 
analys av talhändelsen som texten tillåter med varierande talaktsverb och 
talaktsfraser utan att ange förolämpningarnas form och innehåll. Från (28) 
har jag, liksom från (27), alltså bokfört två förolämpningar utan språkprov. 

Båda exemplen visar att förolämpningar kan vara svårplacerade i en syn-
tagmatisk talaktsanalys med protokollstexten som underlag. Texten kan vara 
alltför kortfattad eller ange skilda versioner utan att explicit ta ställning för 
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en särskild version. Min analys följer den version som ges störst utförlighet i 
texten. Den utförligaste versionen ger tydligast besked, har fått störst ut-
rymme och bedöms säkert såsom mest trovärdig av skrivaren, vilken jag har 
anlitat som uppgiftslämnare utan att reservera mig från fall till fall. Om detta 
har jag fört en diskussion i 4.4. 

Jag har fört dessa notiser med förolämpningar utan språkprov till mate-
rialurvalet också därför att de innehåller kommunikationsetnografiska upp-
lysningar om de verbala konflikter som förolämpningarna förekom i. Det är 
inte möjligt att i dessa fall utföra en fullständig pragmatisk undersökning 
med en språkformsanalys av förolämpningarna, men det är möjligt att göra 
en funktionsanalys av förolämpningen, att göra en syntagmatisk analys av 
den i en talhändelse. I just dessa två exempel, (27) och (28), förekommer 
förolämpningarna i samband med en direktiv talakt, som tydliggörs av verb 
som begärde och utfordrade. Vad som emellertid inte helt klargörs av tex-
terna i dessa fall är var i sekvensen med krav och avslag som talakten föro-
lämpning genomförs: tillsammans med kravet, tillsammans med avslaget 
eller av den krävande efter avslaget? 

5.6 Metaspråk 
Protokollsnotiserna som rör brott mot språklagarna innehåller en mängd 
olika talaktsverb för språkbrotten. Dessa deskriptiva verb har fungerat som 
ett urvalskriterium. De hör alltså till min arbetsmetod, men utgör samtidigt 
också ett mycket viktigt resultat av undersökningen som jag redovisar i detta 
avsnitt. 

Vid sökningen har det framkommit att många förolämpningar beskrivs 
inte bara med enskilda verb utan med flera andra formuleringar. Verben 
substantiveras, substantiv utan motsvarande talaktsverb betecknar verbal 
kränkning, neutrala uttryck för muntlig aktivitet förses med attribut som 
anger verbal kränkning. Talaktsteoretiker som studerat de fraser som har 
konventionaliserats som talaktsbeteckningar har kallat dem för speech act 
formulae (Verschueren 1980:6). 

Det finns i protokollen en stor variation av både talaktsverb och andra fra-
ser som anger förolämpningar. Förutom dessa beteckningar för talakten har 
jag också funnit en mindre uppsättning namn på den talhändelse, speech 
event, i vilken förolämpningen var en del. För dessa följer också en redogö-
relse i den senare delen av detta avsnitt. 

5.6.1 Talaktsverb 
I båda protokollserierna förekommer totalt 32 verb vilka jag har identifierat 
som deskriptiva talaktsverb för den performativa talakten förolämpning. 
Dessa verb redovisas i tabell 4 med en betydelseangivelse och med en 
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markering (+) för förekomst eller (–) för avsaknad i protokollen från någon 
(eller bägge i fråga om förekomst) av de båda rättsinstanserna. 
Tabell 4. Talaktsverb i det semantiska fältet för illokutionen FÖROLÄMPNING. 

Talaktsverb Betydelse Rådhusrätten Konsistoriet 

anklaga ’klandra, beskylla’ – +
berykta ’utsprida rykte’ – +
beskylla ’obefogat påstå ngt nedsättande om ngn’ – +
diffamera ’bringa i vanrykte’ – +
förakta ’se ned på ngn’ + +
förbanna ’fördöma’ – +
förföra ’förtala, beskylla’ – +
förhäda ’skymfa, smäda’ – +
försmäda ’skymfa, håna’ + +
förtala ’tala förklenande om ngn’ + +
häda ’tala illa om ngn’ + –
injuriera ’kränka, smäda’ – +
ljuga ’fara med osanning’ + +
lökta ’förolämpa, okväda’ + –
misstänka ’betvivla, ifrågasätta’ + +
offendera ’förolämpa’ – +
oförrätta ’kränka med ord’ – +
perstringera ’häckla’ – +
skvallra ’sprida nedsättande prat’ + –
skylla ’beskylla, tillvita’ + +
skälla ’ge kränkande tillmälen’ + +
skämma ’vanhedra’ + +
smäda ’sårande l. skymfligt förringa ngn’ – +
spotska ’håna, skymfa’ + –
tangera ’förolämpa’ – +
tillmäla ’anklaga’ + –
tillmäta ’beskylla, anklaga’ + –
utropa ’offentligt tala illa om ngn’ – +
utskämma ’vanhedra, smäda’ – +
vanära ’skymfa, smäda’ – +
vexera ’göra narr av’ – +
öknämna ’ge nedsättande namn’ + +

För betydelseangivelsen har jag använt Svenska Akademiens ordbok, 
SAOB. Därifrån har jag valt den betydelsevariant som kommit närmast den 
innebörd verbet har i min materialsamling då det använts för att beskriva 
språkbrott. De talaktsverb i tabell 4 som inte har uppslagsord i SAOB har jag 
sökt betydelser av genom en fritextsökning på SAOB:s webb. 

I SAOB:s betydelsebeskrivningar återkommer verb som håna, kränka, 
skymfa, smäda. Av dessa återfinns smäda i konsistorieprotokollet, men är 
vanligare i den prefigerade varianten försmäda. Förklaringen till att håna, 
kränka, skymfa inte förekommer som talaktsverb i protokollen är troligen att 
de inte brukades allmänt på 1630-talet. SAOB:s första belägg på håna är från 
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1663. Verbet är en avledning av substantivet hån som i materialet ingår i en 
sammansättning hånsord (se tabell 6). Verbet kränka är äldre, men belagt i 
betydelsen ’förolämpa’ först cirka 1620 (SAOB K 3074). De äldsta beläggen 
i SAOB:s språkprov för skymfa i den här betydelsen är från 1600-talets se-
nare hälft (SAOB S 5567). 

Med vetskap om att verbala förolämpningar till stor del omtalas som 
okvädinsord (se tabell 6) kunde verbet okväda vara förväntat, men inte heller 
detta talaktsverb återfinns i materialurvalet, troligen för att det också hör 
hemma i senare tids svenska. Verbet har i SAOB (O 554) en äldsta notering 
från mitten av 1700-talet. SAOB försåg år 1949 verbet med symbolen för 
föråldrad användning, men det har sin givna plats i moderna ordböcker som 
NEO och återfinns i SAOL:s trettonde upplaga med skymfa och smäda som 
betydelsebeskrivningar. 

I rådhusrätten har jag noterat 15 talaktsverb och i konsistoriet 26 sådana. 
De latinska lånorden, diffamera, perstringera, injuriera, vexera, återfinns i 
konsistoriets protokoll. Flera olika talaktsverb kan användas i en och samma 
notis. Tabellen anger inga frekvenser, men mitt intryck är att det proto-
typiska uttrycket i rådhusrättens protokoll är att skälla någon för (en) + 
INVEKTIV. 

Förutom de talaktsverb som explicit betecknar förolämpningar återfinns i 
protokollen också mer neutrala yttrandeverb som till exempel kalla. Frasen 
att kalla någon för (en) + INVEKTIV blir lätt identifierbar som förolämpning 
enligt det urvalskriterium i undersökningen som gäller förekomsten av in-
vektiv. I andra fall kan neutrala yttrandeverb som exempelvis ropa och säga 
följas av ett invektiv eller vara del av direkt eller indirekt anföring, där den 
anförda satsen innehåller ett förolämpande yttrande. Då markerar inte verben 
i sig talakten förolämpning men fungerar som anföringsverb till ett föroläm-
pande uttryck. 

I tabell 4 återfinns alltså 32 verb. De kommenteras inte alla utförligt i 
detta sammanhang eftersom redovisningen här koncentrerar sig på före-
komsten av dem i texten med syftet att visa hur variationsrik protokollens 
terminologi är för förolämpningar. Enskilda talaktsverb, såsom till exempel 
det i modern svenska obekanta lökta, återkommer jag till i 8.4.1. I avsnitten 
7.3 och 7.4 kommenteras innebörden av talaktsverben anklaga, beskylla, 
tillmäla och tillmäta. 

5.6.2 Talaktsfraser 
Som nämndes inledningsvis i 5.6, finns i materialet även andra uttryck för 
verbala kränkningar vid sidan om talaktsverben. Det gäller fraser som exem-
pelvis bruka mun eller föra ord på ngn. Särskilt frasen bruka mun är mycket 
frekvent i båda protokollserierna. I Swedbergs Swensk Ordabok får frasen en 
relativt utförlig betydelsebeskrivning: maledictis incesso, detono, intono. Det 
betyder ’att med dundrande och rytande stämma angripa någon med smädel-
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ser’ (Heikel 1935) och ger en uppfattning om den lokuta akt och illokuta 
kraft hos förolämpningen som frasen betecknar. 

Dessa två konstruktioner, bruka mun och föra ord, samt andra fraser med 
ord och mun, förses ofta med en rad olika adjektivattribut i protokollförarnas 
redogörelse. De adjektiv som används i fraser för att beskriva förolämp-
ningar har excerperats och listas här i tabell 5. För betydelseangivelserna har 
jag använt samma metod som vid talaktsverben i 5.6.1. 
Tabell 5. Adjektiv i det semantiska fältet för illokutionen FÖROLÄMPNING. 

Adjektiv Betydelse Rådhusrätten Konsistoriet 

elak ’gemen, stygg’ – +
ful ’ohederlig’ – +
försmädlig ’vanhedrande, hånfull’ + –
galen ’oförnuftig’ + –
harmlig ’som väcker förtrytelse’ + –
hädisk ’hånfull, vanvördig’ + +
hädskelig ’ond, hatisk’ + –
högfärdig ’högmodigt kränkande’ – +
neslig ’vanärande’ – +
obekvämlig ’kränkande’ – +
obeskedlig ’kränkande, oskälig’ + –
oförnuftig ’oskälig’ + –
oförskämd ’otuktig’ + +
ond ’skadlig, fientlig’ + +
onyttig ’tom, värdelös’ + +
otidig ’skamlig, otillbörlig’ – +
otrovärdig ’icke trovärdig’ – +
ovettig ’sårande, kränkande’ + –
oärlig ’ vanhedrande’ + –
skamlig ’vanhedrande’ + +
slem ’skymflig, nedsättande’ – +
slemlig ’skändlig’ + –
smädelig ’skymflig’ – +
spotsk ’skymflig’ + –
spotskelig ’skymflig’ + –
stor ’ovettig’ – +
ärerörig ’skymflig, smädlig’ – +
överdådig ’dumdristig’ + – 

Tabellen visar 28 adjektivvarianter varav 17 används i rådhusrätten, som 
hade en enda skrivare, och 16 påträffas i konsistorieprotokollen med fem 
olika skrivare under perioden. Dessa adjektiv som uttrycker kränkning före-
kommer bland annat i fraser med huvudorden mun och ord. Exempel på 
sådana konstruktioner är bruka en onyttig mun på ngn, tala hädiska ord om 
ngn. Även ett i övrigt allmänt adjektiv som stor förekommer i talakts-
fraserna, som ensamt attribut eller tillsammans med något annat adjektiv 
som tydligare uttrycker kränkning: bruka stora ord, ngns stora och skamliga 
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mun. Adjektiven förekommer även som attribut till andra mindre allmänna 
substantiv än mun och ord och är då ofta förstärkande attribut till huvudord 
som i sig redan uttrycker en verbal förolämpning: lägga ont rykte på ngn, 
fälla skamliga skällsord mot ngn. Adjektiven kan även ingå i adverbiella 
bestämningar till talaktsverben och -fraserna: spotskeligen förakta, bruka 
munnen skamligen. 

Talakten förolämpning har också en rad substantiviska benämningar i 
materialet. Det kan vara substantiveringar av talaktsverben eller adjektiven i 
det semantiska fältet för illokutionen FÖROLÄMPNING. Här finns också sub-
stantiviska sammansättningar med efterleden -ord. De kan beteckna såväl de 
enskilda pejorativa personbeteckningarna, invektiven, som längre yttranden 
vilka utgör talakten förolämpning. Dessa substantiviska benämningar redo-
visas i tabell 6. 
Tabell 6. Substantiv i det semantiska fältet för illokutionen FÖROLÄMPNING. 

Substantiv Betydelse Rådhusrätten Konsistoriet 

beskyllning ’anklagelse’; ’nedsättande påstående’ + +
contumelia ’skymf’; ’misshandel’ – +
despect ’förakt’ – +
försmädelse ’skymf, hån’ + –
förtal ’nedsättande tal’ – +
hånsord ’hånfullt yttrande’ + –
högfärd ’högmodigt o. kränkande beteende’ + –
iniuria ’kränkande yttrande’ – +
löktande ’beskyllning, förolämpning’ + –
läppgäld ’smädelse, missfirmelse’ + –
munbruk ’förolämpning’ + –
oförskämdhet ’skamlöst yttrande’ – +
okvädinsord ’nedsättande l. skymfligt yttrande’ + +
otidighet ’kränkande yttrande l. beteende’ – +
rykte ’ofördelaktigt tal’ + +
skvaller ’grundlöst prat, nedsättande tal’ + +
skvallertal ’skvalleraktigt prat’ + –
skällsord ’smädligt yttrande, ärerörig beskyllning’ + +
slemord ’skymfande ord’ – +
smädeord ’skymfande ord l. uttryck’ – +
spotskord ’skymfligt yttrande’ – +
tal ’ovederhäftigt rykte’ + –
tillmäle ’beskyllning, förolämpande benämning’ + +
vanära ’förnedring, kränkning’ – +
vexation ’det att göra narr av ngn’ – +
öknamn ’nedsättande namnliknande uttryck’ + –

Som framgår av tabellen förekommer inte förolämpning i materialurvalet. 
Substantivet har emellertid använts med betydelsen ’ärekränkning’ sedan 
1500-talet (SAOB F 3046). Förekomsten av verbalsubstantivet förtal är 
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ovanlig. I rådhusprotokollen saknas den beteckningen helt under perioden. 
Verbet förtala förekommer oftare, se tabell 4. 

Ordens betydelsebeskrivning i SAOB antyder att substantiven kan avse 
såväl enskilda förolämpande ord som mer allmänt en talakt eller en talhän-
delse som innehåller en förolämpning. I fokus för protokollförarna när de 
använder dessa ord står just talakten som är straffbar och vars illokuta kraft 
ska förhandlas och eventuellt ådömas ett bestämt bötesbelopp i straffskalan. 
Orden i tabellen kan referera till ett enskilt invektiv, t.ex. slemord, eller ett 
längre yttrande, t.ex. löktande, oförskämdhet, eller kanske också till en tal-
händelse, en avskild del av en större talsituation, som skvaller eller en tal-
situation som vexation. Vexation användes för att beteckna det ritualiserade 
kamratförtrycket. 

Några ord och deras betydelseangivelser i SAOB hänvisar till ett bete-
ende, ett uppträdande, ett emotionellt/kognitivt tillstånd eller en attityd (de-
spect, högfärd, oförskämdhet, vanära). Men även dessa kan bestå av eller 
vara del av en verbal kränkning, och det är den funktionen de har haft när de 
excerperats ur protokollen. En intressant talaktsbeteckning är konsistoriets 
latinska contumelia ’skymf’; ’misshandel’ (Heikel 1935), som kan referera 
till såväl en verbal som fysisk kränkning. 

Ett särfall utgör talaktsbeteckningen munbruk. SAOB anger här inte en 
talakt utan en talhändelse i vilken förolämpningar kan förekomma, nämligen 
grälet, den verbala konflikten i stort. Beteckningen utgör uppslagsord i Jes-
per Swedbergs Swensk Ordabok, där författaren ger den latinska betydelsen 
’altercatio’, som motsvarar just ’tvist, träta’ (Heikel 1935). Men detta är 
med all tydlighet inte den huvudsakliga betydelsen i domstolsmaterialet. 
Munbruk är en substantivering av frasen bruka mun, som är högfrekvent i 
båda domstolarna. Frasen används för de kränkande talakter som är straff-
bara och inte för verbala trätor som inte i sig är förbjudna. Frasen förstärks 
många gånger adverbiellt med de adjektiv i tabell 5 som förtydligar kränk-
ningars kraft i protokollen, vilket utgör stöd för min semantiska tolkning. 
Lexikografen Swedberg har ju också, som framgick inledningsvis i avsnittet, 
förstått frasen bruka mun som en smädande talakt. 

I detta sammanhang låter jag förteckningarna av de metaspråkliga ut-
trycken förbli just redovisningar av förekomst, i vissa fall med några ytterli-
gare semantiska kommentarer. Vad gäller uttrycken i tabell 6 har jag i bak-
grundskapitlet om den juridiska normen (2.3.1) redan kommenterat använd-
ningen av okvädinsord. Det skrivs ofta med variantformen okvädensord i 
rådhusrättens protokoll. Läppgäld hade en särskild betydelse i juridisk praxis 
och uttryckets betydelseutveckling kommenteras vidare i 6.3.2. Betydelsen 
av tillmäle i vardagligt och juridiskt språkbruk analyseras i 6.4.5. Innebörden 
av beskyllning utreder jag i 7.4. 

Tyngdpunkten i detta avsnitt om talaktsfraser har hittills legat på nominal-
frasen, på de adjektiviska bestämningarna och substantiviska huvudorden 
som redovisades i tabell 5 och tabell 6. Nu ska avsnittets sista tredjedel äg-
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nas åt vissa verb i talaktsfraser för förolämpningar men inte talaktsverben 
som redan har listats i tabell 4. Det gäller verb som enskilt kanske inte ens 
fungerar som talaktsverb, men som i kombination med exempelvis de tidi-
gare redovisade nominalfraserna uttrycker en mer eller mindre stark illokut 
kraft för förolämpningar. Materialets verb av detta slag listas i tabell 7. 
Tabell 7. Övriga verbfraser i det semantiska fältet för illokutionen FÖROLÄMPNING. 

Verbfras Rådhusrätten Konsistoriet 

angripa ngn med smädeskrift – +
avvisa ngn med onda ord + –
bruka munnen på ngn + +
bruka fula/skamligen ord på ngn + +
falla skällsord mellan några + +
fyra munnen på ngn – +
fälla skamliga ord mot ngn – +
föra ord (up)på ngn – +
förfölja ngn med ord + –
giva ngn onda ord/namn + +
giva spotska ord ut + –
göra ngn iniuriam – +
hava en skamlig mun på ngn + –
hava skällsord emot/tal om ngn + +
komma tal ut om ngn + –
lägga ngn ett rykte (up)på + –
skriva skamliga ord + –
släppa skällsord + –
straffa ngn med ord + –
tillfoga ngn skällsord + –
utföra skvaller/en slem visa + +
uppkomma skvallertal om ngn + –
vara skällsord mellan några + –
överfalla ngn med ord/en obeskedlig mun + +
överila ngn med slemma och onda ord – + 

Nominalfraserna som återges tillsammans med verben i denna tabell är för-
utom de oskyldiga ord, mun, namn och visa också sammansättningar som 
entydigt anger verbal kränkning: smädeskrift och skällsord. En grupp av 
substantiv som exempelvis skvaller och skvallertal ger i sig själva uttryck för 
nedsättande personomdömen. I några av tabellens fraser med substantiven 
ord, mun, namn, visa ingår attribut eller adverbial som förtydligar att frasen 
betecknar en förolämpning: ond, ful, obeskedlig, skamlig, slem, spotsk. 

På verbfraser med ord, mun, namn, visa har jag i materialet också funnit 
några exempel utan adverbiell eller attributiv bestämning, vilket framgår av 
tabellen. Då har det allmänna ordet för muntlighet och det icke specifikt 
talaktsbetecknande verbet bildat en fras som anger förolämpning. Prototypen 
för den kategorin är bruka mun. Andra exempel i tabellen är fyra munnen på 
ngn, föra ord på ngn, förfölja ngn med ord, straffa ngn med ord, överfalla 
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ngn med ord, överila ngn med ord. I denna grupp av kombinationen allmänt 
verb + allmänt substantiv för muntlighet utan tillägg av adjektiv inom det 
semantiska fältet för illokutionen FÖROLÄMPNING är bruka mun och föra ord 
konventionaliserade i 1630-talets Uppsala. Till denna kategori av konventio-
naliserade fraser hör också komma tal ut. Det som man kan förmoda all-
männa tal har dock tydligt en pejorativ betydelsevariant och har bokförts av 
mig redan i den föregående tabell 6. 

Nästan alla verbfraser uppträder i protokollen med ett i tabell 7 utelämnat 
subjekt som motsvarar en aktiv förolämpare. Endast i två fraser, falla skälls-
ord mellan några och vara skällsord mellan några, är frasens substantiviska 
huvudord, skällsord, subjektet i konstruktionen, vilket belyses av följande 
två exempel. 

(29) Kom för rätta Dominus Nicolaus Andrae Smalandensis och klagade till Jöns 
Ericksson wachtmestare om dhe skeltzord som haffuer uarit emillom Hål-
ger Målares dotter i Stockholm Hustru Karin be:d och honom (RR 
AIa:1, s. 173) 

(30) Kom för rätta hustru Märetas dotter Margetta be:d och klagade till Oloff 
getingz dotter Brijta Oloffssdotter be:d om några skälzordh som är falne 
dem emillom, (RR AIa:1, s. 231) 

Exempelfraserna i tabell 7 är endast ett urval av förekommande verbfraser av 
denna typ. I materialet återfinns fler varianter med andra attribut, adverbial 
och substantiviska huvudord. Det finns en stor variation i protokollen och 
den är säkerligen inte enbart stilistisk. Det ligger nära till hands att anta att 
verben i tabellen många gånger anger en varierande illokut kraft i förolämp-
ningen. Att släppa skällsord tycks vara en fras för en svagare förolämpning 
än konstruktionen att överila någon med ord och det är med verbens seman-
tik som kraften i illokutionen huvudsakligen uttrycks. 

I flera fall kan det emellertid vara svårt att urskilja illokut kraft med hjälp 
av verbets semantik. Att sprida skvaller och rykten uttrycks med verb som 
hava, komma ut, lägga på, påföra, utföra och uppkomma. Där kan hava, 
komma ut och uppkomma vara uttryck för spridandet i sig medan lägga på 
och påföra kan tänkas uttrycka en perlokut effekt, att förolämpningen verk-
ligen häftar vid och tynger den kränkte. Exemplet skriva i tabellen anger 
medium och uttrycker endast indirekt en skriftens illokuta kraft för föro-
lämpningen. 

Förutom verben i tabell 7 och de talaktsverb som diskuterades i avsnitt 
5.6.1 finns det ytterligare en grupp verb som används vid återgivning av 
förolämpningar. Den utgörs av yttrandeverb som ofta fungerar som anför-
ingsverb och följs av en separat invektivangivelse, en indirekt eller direkt 
anföring. De kan få adverbiella bestämningar med hjälp av adjektiven i 
tabell 5. I denna kategori återfinns kalla, ropa, svara, säga, tala, utropa och 
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mer specifikt titulera eller fraser med vitt skilda betydelser som låta illa och 
tala om ngn i byn. 

Talaktsverben i tabell 4 och verben i tabell 7 förekommer i materialet med 
varierande kombinationer av substantiv för förolämpningar från tabell 6 och 
dessa uttryck bestäms adverbiellt eller attributivt i olika kombinationer av de 
lexikala enheter för förolämpning som redovisas i tabell 5. Variationen i 
protokollsnotisernas metaspråkliga fraseologi för att beskriva förolämp-
ningar är påfallande stor. 

5.6.3 Beteckningar för den verbala konflikten 
Den verbala konflikten, alltså den talhändelse som förolämpningarna ingår i, 
har i jämförelse med talaktsbenämningarna en starkt begränsad uppsättning 
beteckningar i form av verb eller substantiv. De tre verben för verbal kon-
flikt redovisas i tabell 8. Dessa verb betecknar även konflikter utan 
förolämpningar, men i mitt materialurval förekommer de också i samband 
med verbala kränkningar. 
Tabell 8. Verb för verbala konflikter med förolämpningar. 

Konfliktverb Betydelse Rådhusrätten Konsistoriet 

kiva ’gräla’ + –
ordkastas ’gräla’ + +
träta ’gräla’ + – 

Verben i tabellen beskriver en talhändelse i vilken båda parter är delaktiga i 
interaktionen. En reciprocitet förutsätts. För talaktsverben i tabell 4 är reci-
prociteten inte lika självklar och kommunikationen uppbyggd mer kring en 
förolämpande sändare och en förolämpad mottagare. Vid de ”enkelriktade” 
talaktsverben formuleras ömsesidigheten med ett reciprokt pronomen var-
andra. 

När Sörlin (2008:69–76) söker benämningar på verbal konflikt som ur-
valskriterium för sådana talhändelser i ett historiskt dramamaterial finner 
hon ett större antal av vad hon kallar konfliktetiketter, som till sin form är 
substantiv eller verb. Av dessa är gräl den konfliktetikett som står sig över 
tre sekel: 1700-, 1800- och 1900-tal. Gräl förekommer inte i mitt 1600-tals-
material men däremot några få andra substantiv som namnger den verbala 
konflikten. Dessa redovisas i tabell 9. 
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Tabell 9. Substantiv för verbala konflikter med förolämpningar. 

Substantiv Betydelse Rådhusrätten  Konsistoriet 

buller ’gräl’; ’slagsmål’ + +
controversia ’ordstrid, tvistefråga’ – +
krakel ’osämja, tvist’ – +
oenighet ’tvist, missämja’ + –
perlemente ’häftig ordväxling’; ’bråk’ + +
träta ’uppriven ordväxling vid tvist’ + –
tvistighet ’osämja, konflikt’ – +
vidlyftighet ’tvist, stridighet’ + – 

Av betydelsedefinitionerna i tabellen framgår att två konfliktbeteckningar, 
buller och perlemente, kan syfta på situationer med såväl verbalt som fysiskt 
våld och av materialet att döma används beteckningarna i första hand för 
situationer med fysiskt våld. Stadsmaterialet använder konfliktbeteckningen 
buller två gånger i förolämpningsärenden, men av notiskontexten är det 
omöjligt avgöra om dessa konflikter även innehållit en verbal strid. Situatio-
nerna av buller och perlementen i urvalet i övrigt består uppenbart även av 
verbala strider. I tabell 6 förekommer talaktsbeteckningen contumelia som i 
likhet med buller och perlemente kunde referera till både verbalt och fysiskt 
våld. 

Konfliktbeteckningarna i de senaste två tabellerna har inte ensamma ut-
gjort ett urvalskriterium för materialsamlingen. När de förekommer i notis-
erna uppträder de alltid i kombination med talaktsverben i tabell 4 eller med 
nominalfraser vars beståndsdelar redovisades i tabell 5 och tabell 6 eller i 
samband med återgivning av något invektiv (se kapitel 7). 

5.7 Sammanfattning och diskussion 
I detta kapitel har jag visat vilka möjligheter och hinder som gamla proto-
kollsanteckningar bereder för en historisk talaktsanalys av ett huvudsakligen 
muntligt språkmissbruk som förolämpningar. 

I kapitlets första avsnitt om notisernas textstruktur belystes rättegången 
som talsituation och rättsprocessens olika steg som skilda talhändelser. Pro-
tokollsnotiserna består av delar som inledning, sakframställning med utred-
ning, domskäl och domslut. För denna institutionella talsituations olika tal-
händelser och talakter finns ett metaspråk. I utredningen kan kärandens, 
svarandens och vittnens yttranden noteras i olika form. I konsistoriet är tex-
ten från utredningen utförligare vilket gör att de olika talhändelserna i rätte-
gångssituationen framträder tydligare. Vem som sagt vad framgår i allmän-
het också tydligare i konsistoriets protokoll än i rådhusrättens. Från den all-
männa regeln finns det undantag, vilket framgick av de två exemplen i 5.5. 
Textnotiserna ger plats för många skilda röster. Olika stilnivåer möts. Det 
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muntliga vardagliga språkmissbruket återges skriftligt i den formellare juri-
diska genren domstolsprotokoll. 

Analysenheten förolämpning definierades som talakt i förhållande till be-
greppen yttrande och invektiv, vilket i sin tur möjliggjorde en avgränsning av 
just förolämpningarna och en beräkning av deras förekomst i materialurva-
let. Kvantifieringen av de undersökta talakterna genomfördes för att kunna 
fastställa hur, i vilken omfattning och med vilken relativ fördelning de åter-
ges språkligt med olika syntaktiska och lexikala konstruktioner. 

Det framkom att 60 % av förolämpningarna i rådhusrätten och 57 % av 
dem i konsistoriet återges med ett explicit invektiv. I stadsprotokollen är det 
vanligast att förolämpningarna återges som separata invektiv utan någon 
specifikation av det förolämpande yttrandet i övrigt. I konsistoriets protokoll 
är det vanligare att förolämpande yttranden återges med invektiv i direkt 
anförda meningar än att invektiven anges separat. I båda serierna är direkt 
anföring vanligare än indirekt anföring. Flera registrerade förolämpningar, 
en fjärdedel i rådhusrätten och drygt en fjärdedel i konsistoriet, saknar 
språkprov. De fallen lämnar ingen uppgift om det kränkande yttrandets form. 

Talakten förolämpning är inte ett språkligt fenomen i isolering. Mate-
rialurvalet ger språkprov också från andra yttranden i de konfliktfyllda situ-
ationerna. Om texten helt saknar språkprov från en verbal konflikt kan den 
ändå innehålla pragmatisk information om andra talakter i form av 
metaspråkliga uttryck. Då kan texten förmedla information om förolämp-
ningens relation till andra yttranden och talakter i den verbala konflikten. 
Analysen av denna relation mellan förolämpningen och andra talakter kallar 
jag för syntagmatisk talaktsanalys av talhändelser. En analys av det muntliga 
språkmissbruket i form av olika turer i en samtalssekvens tillåter inte de kon-
centrerade protokollsanteckningarna. 

Genomgången av 1630-talsprotokollens metaspråk låter oss dra några 
slutsatser. Man kan med rätta hävda att den ende stadsskrivaren och de fem 
olika akademinotarierna ger uttryck för en rik repertoar av fraser som be-
skriver förolämpningar. Talakten var ett brott, den utgjorde det rättsliga in-
nehållet i förhandlingarna om lokut akt, illokut kraft och perlokut effekt. Den 
juridiska diskursen behövde ett rikt metaspråk. Genomgången har visat att 
protokollen använder mycket få beteckningar för den talhändelse i vilken 
förolämpningen ingår. Gräl och verbala konflikter var inte förbjudna, såvida 
man inte kränkte varandra verbalt eller tog till våld. Rättsprotokollen har en 
väl utvecklad vokabulär för den i lag förbjudna talakten men inte något 
större ordförråd som betecknar den övergripande talhändelsen. 

I Searles forskningstradition verkar pragmatiker som betonar vikten av att 
studera språkanvändares uttryck för kommunikativ medvetenhet. Talakts-
verben är lexikaliseringar av språkliga handlingar och återspeglar under-
liggande kognitiva mönster (Bertuccelli Papi 2000:63). Även andra språk-
bruksenheter och språkliga beteenden än talakter har emellertid blivit be-
grepp och fått lexikala beteckningar. Grälets olika beteckningar kallas för 
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konfliktetiketter av Sörlin (2008:70). Insikten om att inte bara talakter utan 
också andra nivåer och enheter av språklig interaktion, som talhändelser och 
talsituationer, har blivit begrepp för språkbrukarna och som enskilda verb 
eller fraser lexikaliserats i deras ordförråd, har fått talaktsforskare att föreslå 
ett formellt och funktionellt vidare begrepp som linguistic action verbials 
eller i förkortning LAV (Taavitsainen & Jucker 2007:111). Hålla rådstuga 
är inte en talaktsfras, men det är en sådan LAV, en metaspråklig beteckning 
för en talsituation. Att träta är inte heller ett talaktsverb. Det utgör däremot 
en LAV, en metaspråklig beteckning för en talhändelse, en speech event. 
Talaktsverben och andra verbliknande konstruktioner används frekvent för 
att i protokollen på 1630-talet beskriva förolämpningar och språkhandlingar i 
vilka sådana ingick. Dessa linguistic action verbials användes säkert också i 
normalt språkbruk för att beteckna begreppsliga språkhandlingar. Meta-
kommunikationen var och är ett socialt och kognitivt fenomen. 
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6 Förolämpningarna i den juridiska diskursen 

Det föregående kapitlet om textstruktur, språkprov och metaspråk var på ett 
konkret plan en textanalys av hur protokollsskrivarna refererade och återgav 
förolämpande språkbruk. Kapitlet redogjorde för de språkliga medel som 
den juridiska diskursen hade för sin egen talaktsanalys. Det behandlade dis-
kursens form. Detta kapitel redogör för den juridiska diskursens innehåll, för 
de ärenden i vilka de förbjudna talakterna registrerades och hur förolämp-
ningarna bedömdes av domstolarna. 

Inledningsvis följer en kategorisering av de ärenden i källmaterialet som 
innehåller förolämpningar, vilken typ av rättslig konflikt som ärendena hu-
vudsakligen behandlar och hur ärendet avgörs. Fällande domar presenteras i 
6.2. 

Straffen i de fällande domarna avspeglar den juridiska diskursens egen 
talaktsanalys av de verbala kränkningarnas varierande illokuta kraft. Bötes-
belopp, vitesförelägganden och andra straff än böter redovisas i avsnitt 6.3. 
För att få en fördjupad bild av den juridiska diskursens bedömning av föro-
lämpningarnas illokution har jag till sist vidgat granskningen av notisernas 
formaliserade avslutningar och sökt efter andra avgöranden i sak. Resultatet 
av den granskningen redovisas i avsnitt 6.4. Redovisningen av resultat följer 
här liksom i det föregående två parallella spår för rådhusrättens respektive 
konsistoriets rättsskipning. En kortare sammanfattning och diskussion av-
slutar kapitlet. 

6.1 Ärenden med förolämpningar 
Utifrån principerna i urvalsmetoden, som finns redovisade i avsnitt 4.2, har 
jag sökt i domstolsprotokollen efter kränkande talakter och sorterat dem efter 
deras förekomst i olika ärenden. Med termen ärende avser jag administrativa 
ärenden, brottmål och tvistemål (jfr 2.2.1). Jag har av tydlighetsskäl valt 
termen ärende. De gånger jag skriver fall används ordet i betydelsen ’före-
komst, exempel, belägg’. Termen mål använder jag som en synonym till 
ärende. 

Förolämpningar kan beläggas i ett antal ärenden. Tabell 10 redovisar för-
delningen av dessa per undersökt år. Ärenden som återger eller refererar till 
förolämpningar kunde behandlas över årsskiften, återkomma flera år i följd 
eller kunde återkomma med flera års uppehåll när någon konflikt blossat upp 
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på nytt. Ett ärende kunde alltså behandlas i flera skilda protokollsnotiser. 
Tabell 10 registrerar sådana återkommande ärenden endast för det år då de 
antecknats i protokollen för första gången. 
Tabell 10. Excerperade ärenden med förolämpningar per år. 

Årtal Rådhusrätten Konsistoriet 

1630 11 4 
1631 12 12
1632 12 14
1633 15 7
1634 11 –
1635 4 0
1636 10 10
1637 10 12
1638 8 10
1639 8 9
Totalt 101 78

Kännetecknande för några ärenden är alltså att de inte avslutas vid det sam-
manträde då de kommer upp på dagordningen, utan de behandlas vid flera 
sammanträden. I rådhusrättens protokoll finns exempel på utdragna ärenden 
som återkommer med flera års mellanrum. Ett sådant ärende inleds 1630, 
undersökningsperiodens första år, lämnas oavslutat, men väcks åter 1638, 
undersökningsperiodens näst sista år, och avslutas då med en fällande dom 
(RR AIa:1, s. 44 och RR AIa:2, 16381126). Det i textmassa längsta ärendet i 
materialurvalet från konsistoriet upptas till behandling vid elva sammanträ-
den under tre år (KP I:302 ff.). 

Som framgår av tabell 10 har 101 ärenden urskiljts i rådhusrättens proto-
koll under tio år. Där inleds alltså i genomsnitt cirka tio ärenden med regi-
strerade förolämpningar varje år. I konsistoriets protokoll återfinns 78 ären-
den som benämner och/eller återger förolämpningar. Med hänsyn tagen till 
att konsistoriets protokoll saknas för en tidsperiod på två och ett halvt år (se 
4.1.3) kan man göra ett antagande att det även i konsistoriet förekom i 
genomsnitt cirka tio ärenden med förolämpningar under 1630-talet. På 
frågan om hur ofta förolämpningar uppträder i materialet, kan man alltså 
svara att i genomsnitt tio ärenden per år och rättsinstans registrerades i pro-
tokollen med någon återgiven eller refererad förolämpning. 

När det gäller förolämpningarnas frekvens bör det betonas att jag vid sök-
ningen har beräknat uteslutande de ärenden i vilka dessa talakter registrera-
des och inte det totala antalet ärenden i hela domboksmaterialet. Relationen 
mellan antalet ärenden i mitt materialurval och antalet ärenden totalt i proto-
kollen framkommer alltså inte i min undersökning. Avhandlingens fokus 
ligger på talakten i sig, inte på verbala ärekränkningsbrott i förhållande till 
alla andra brottmål, tvistemål och administrativa ärenden i domstolarna. 
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Däremot finns i materialredovisningen en annan beräkning av hela käll-
materialet, nämligen antalet protokoll i de olika serierna (se avsnitt 4.1.3). 
Det blir alltså möjligt att sätta antalet bevarade protokoll i relation till antalet 
ärenden med förolämpningar. Då kan man fastställa att 101 ärenden med 
förolämpningar förekommer i rådhusrättens 292 protokoll från tio år och att 
78 sådana ärenden finns i konsistoriets totalt 360 bevarade protokoll från 
cirka sju och ett halvt år. Antalet protokoll motsvarar bokförda sammanträ-
den i de olika instanserna. Det innebär att konsistoriet noterade förolämp-
ningar vid en mindre andel av sina sammanträden än stadsrätten. Men som 
påpekats kunde konsistoriet behandla ett och samma ärende i många, upp till 
ett tiotal, sammanträden. I sådana fall ökade förstås frekvensen av ärenden 
med förolämpningar per bokfört sammanträde. Mätningen har dock inte gällt 
antalet protokollsnotiser med förolämpningsärenden utan endast antalet 
ärenden med förolämpningar. 

Resultatet av sökningen efter ärenden med förolämpningar blev alltså 101 
ärenden i stadsprotokollen och 78 ärenden i konsistorieprotokollen. Det re-
sultatet fördelat över antal år säger något om talaktens frekvens i protokol-
len. All protokollstext som finns i notiserna rörande dessa totalt 179 ärenden 
utgör material för hela avhandlingen. Notistexterna ger i varierande grad 
information om förolämpningarna, förolämparna, de förolämpade, de ver-
bala konflikterna och de talsituationer i vilka dessa ingår. Texterna ger en 
sociohistorisk kontext åt språkbruket. De är protokollsanteckningar om 
språkbrukarnas samtal kring sitt språkmissbruk i ett institutionellt samman-
hang – i urval av skrivarna – mot bakgrund av en social och juridisk norm. 

6.1.1 Ärendetyper 
De analyserade ärendena har inte alltid förolämpningen som juridisk huvud-
fråga. Förolämpningar kan ha registrerats i ärendenotiser som del av en an-
nan rättslig eller administrativ konflikt. Förolämpningarna har då uppenbar-
ligen varit av någon juridisk betydelse i olika typer av ärenden, och inte en-
dast i ärekränkningsmål. I analysen av förolämpningarnas roll i den juridiska 
diskursen har jag därför undersökt vilken fråga som är huvudfråga i de totalt 
179 ärendena. När har åtalet gällt de kränkande språkbrott som angavs i den 
medeltida stadslagen (se 2.3) och när har förolämpningar åberopats i andra 
typer av ärenden och antecknats i protokollstexten? Till vilka typer av ären-
den hör beläggen på förolämpningar som redovisades årsvis i tabell 10? 

Att kategorisera materialet i olika ärendetyper är förenat med svårigheter, 
vilket Geschwind (2001:13, 159) också har betonat. En kategorisering för-
svåras av att ett ärende kan innehålla flera sakfrågor. Men den är ändå möjlig 
att genomföra metodiskt. Det som har bestämt min kategorisering av föro-
lämpningarnas förekomst i olika ärendetyper är uppgifterna i protokolls-
notisens inledning med målsägarens eller rättens presentation av ärendet. I 
osäkra fall, när inledningen inte ger tillräcklig information för en kategorise-
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ring, har jag sökt information i sakframställningen, precis som i det ärende 
som analyserades i 5.1.2. 

Är sakframställningen i protokollsnotisen oklar vad gäller sakfrågan får 
domslutet avgöra till vilken ärendetyp undersökningsfallet ska föras. En dom 
är rättens huvudsakliga avgörande om skuld eller skuldfrihet i ett ärende. Till 
domen, som är ett överordnat begrepp, hör ett domslut eller flera. Domslutet 
är följderna av domen, vilket i materialurvalet huvudsakligen är de straff 
som utdelas. Notiserna kan också ange ett domskäl eller flera. Domskälet är 
en motivering till domslutet (jfr Bergström m.fl. 2002). Materialet är delvis 
kortfattat i formuleringen och saknar många gånger tydliga motiveringar för 
ett domslut. Därför har jag också kallat enkla brottsrubriceringar som anger 
grunden för ett visst straff för domskäl, även om dessa inte i sig är någon 
utförlig motivering. 

De kränkande talakterna dömdes tydligare i borgerskapet än i universi-
tetsvärlden. I rådhusrätten väcktes åtal för språkbrott, dom avkunnades för 
språkbrottet och om böter för våld utmättes i dessa ärenden så specificerades 
och separerades beloppen för de skilda fysiska och verbala brotten. Det 
framgår av (31) nedan från ett ärende där notisinledning och målsägarens 
sakframställning främst gäller kränkande språkbruk. Med ”främst” menar jag 
att språkbrottet anmäls först i notisen. I exemplet har textens beskrivning av 
språkbrottet och våldsbrottet fetmarkerats liksom den fällande domen marke-
rad med sakfälldes, domskäl och domslut (bötesbeloppen). Till domskäl 
räknar jag här alltså också de korta fastställandena av grunden till straffen 
(okvädinsord, örslängar). 

(31) Klagade en Bonde i gesmesta i Börie Sochn till Christopher Krukomakare att 
hans hustru hade skylt bondens hustru fore att hafua stulit en lijten 
smörkruka, när hon med wittnen beuiste [sidbrytning] det hon hade giffuit 
henne penningar för krukan, så kallade hon henne en tiuf och wille indhet 
troo at krukan skulle wara betalt, och begynte bruka munnen moot hvar 
andra, så slog krukomakarens hustru Bondens hustru fyra öreslenger, 
Nu hade bondehustrun sine wittnen tillstädz som wille Suäria att krukan war 
betalt derför giordes bondehust:n frij för samma tillmäle. Sakfältes förden-
skull krukomakarens hustru för oqvädinsordh till __12. mk Item [’lika-
ledes’] för fyra öreslengier till __24. mk (RR AIa:1, s. 283–284) 

Exemplet innehåller visserligen ett våldsbrott och språkbrottet döms mildare 
än våldsbrottet, men ärendet är bokfört som ett språkbrott eftersom notis-
inledningen och notisavslutningen sätter språkbrottet och språkböterna 
främst. 

Inte alla förolämpningar i materialurvalet ingår alltså i mål som gäller 
kränkande språkbruk. Den näst vanligaste typen av ärenden där protokolls-
notisen refererat till kränkande språkbruk är den där åtal väckts för vålds-
brott. En mindre andel ärenden med angivna förolämpningar kan hänföras 
till en kategori som gäller andra konflikter än språk- eller våldsbrott. De kan 
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gälla andra brottmål, som exempelvis stöld, men även tvistemål eller fiskala, 
administrativa ärenden. Denna mindre andel hänförs till en kategori med 
benämningen ”övrigt”. Tabell 11 visar resultatet av kategoriseringen i de 
båda rättsinstanserna med de excerperade ärendenas fördelning på de tre 
ärendetyperna språkbrott, våldsbrott och övrigt ärende. 
Tabell 11. Ärenden med förolämpningar indelade i ärendetyper. 

Ärendetyp Rådhusrätten Konsistoriet 

Språkbrott 58 57 % 33 42 % 
Våldsbrott 28 28 % 32 41 %
Övrigt 15 15 % 13 17 %
Totalt 101 100 % 78 100 %

Av tabellen framgår att den vanligaste ärendetypen i materialurvalet från 
rådhusrätten är just språkbrott. 57 % av ärendena i rådhuset som registrerar 
förolämpningar är de jure mål om kränkande språkbruk. I konsistoriet utgör 
andelen mål med kränkande språkbruk som huvudfråga 42 % av det totala 
antalet registrerade ärenden med angivna förolämpningar. 

Om ärendet inte i första hand gäller språkmissbruk rör det sig främst om 
ett våldsbrott. I rådhuset utgör våldsbrotten 28 % av ärendena i urvalet. I 
konsistoriet gäller den rättsliga huvudfrågan fysiskt våld i 41 % av de excer-
perade ärendena. Våldet står alltså tydligare i fokus i konsistorieurvalet än i 
rådhusrätten. Det framkommer också i en jämförelse mellan språkbrotts-
ärenden och våldsbrottsbrottsärenden inom de två rättsinstanserna. I staden 
är våldsbrottsärenden knappt hälften så många som de faktiska språkären-
dena i förolämpningsurvalet, medan de vid universitetet är i stort sett lika 
många som ärekränkningsärendena. Men även i sådana våldsbrottsärenden 
registrerade notarierna alltså kränkande språkbruk. I 6.2.2 följer en redogö-
relse för domstolarnas avgöranden i vålds- respektive språkbrott i sådana 
ärenden. 

Den minsta kategorin ”övrigt” innehåller olika typer av ärenden, som 
stölder, tvistemål eller olika administrativa ärenden. För dem följer en redo-
görelse i 6.2.3. 

Ett intressant resultat är att åtal för språkbrott väcktes mycket mer sällan 
än vad man kunde tro utifrån den första beräkningen av antal ärenden med 
förolämpningar i tabell 10. Åtal väcktes inte tio gånger om året i stadsrätten 
som 101 registrerade ärenden under 1630-talet kan ge oss anledning att tro. 
Antalet åtal för ärekränkande talakter uppgår snarare till i medeltal knappt 
sex ärenden per år. Det medeltalet är ännu lägre i konsistoriet. 

Den ”okvädinskakofoni” som Jarrick & Söderberg (1998:65) tycker sig 
höra en svag återklang av i sitt domboksmaterial från Stockholm 1681 och 
1780 hörs just inte alls i 1630-talets Uppsala efter en beräkning av ärenden 
med förolämpningar och en indelning av dessa i ärendetyper. Men Jarrick & 
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Söderberg som har räknat in nästan 1 500 tvistemål, brottmål och andra 
ärenden i Norra förstadens kämnärsrätt under ett enda år, 1681, undersöker 
så många som 201 ärenden med språkbrott. Befolkningsunderlaget i denna 
del av Stockholm var med omkring 5 000 mantalsskrivna hushåll avsevärt 
större än Uppsalas på 1630-talet (a.a. s. 26, 42, 45). 

6.1.2 Antal förolämpningar i de olika ärendena 
Skrivarnas strategi för protokollföringen var att komprimera en talsituation, 
som framgick tydligt av notisen i 5.1.1, men det innebär inte att varje ärende 
innehåller bara en enda förolämpning. Protokollstexterna ger exempel på 
talhändelser med flera distinkta förolämpningar från skilda personer eller 
redovisar ärenden med varierande konstellationer av förolämpare och föro-
lämpad i olika talsituationer. Därför har mer än en förolämpning registrerats 
i många ärenden. I detta avsnitt redovisas antalet förolämpningar fördelade 
på de excerperade ärendena. Mina principer för att kvantifiera förolämp-
ningarna har jag redovisat i avsnitt 5.3. 

Förolämpningars fördelning på ärenden åskådliggörs i tabell 12. Där 
framkommer det att en förolämpning per registrerat ärende är vanligast i 
båda protokollserierna men såväl i konsistoriet som i rådhusrätten kan två 
eller flera förolämpningar urskiljas i många ärenden. 
Tabell 12. Antal förolämpningar per ärende. 

Belägg/ärende Rådhusrätten Konsistoriet
Ärenden Förolämpningar Ärenden Förolämpningar

1 förolämpning 73 73 38 38
2 förolämpningar 22 44 27 54
3 förolämpningar 4 12 8 24
4 förolämpningar 2 8 4 16
7 förolämpningar 0 0 1 7
Totalt 101 137 78 139

Av rådhusrättens 101 ärenden har så många som 73 en enda noterad föro-
lämpning. 22 ärenden har två förolämpningar, fyra ärenden uppvisar tre 
förolämpningar och två ärenden har fyra angivna förolämpningar. Av konsi-
storiets 78 ärenden innehåller knappt hälften, 38 fall, endast en förolämp-
ning. 27 ärenden har två identifierbara förolämpningar, 8 ärenden har tre 
förolämpningar. Fyra ärenden har fyra och ett ärende har sju förolämpningar. 

En typ av ärenden som innehåller flera förolämpningar är de ärenden som 
behandlas vid flera sammanträden och därför fortsätter i olika protokolls-
notiser eller återkommer efter lång tids uppehåll. I den senare typen återfinns 
ett enda förolämpningsärende med ett vitesföreläggande. När förbudet inte 
efterkommits enligt en senare protokollsnotis (med referens till den tidigare 
notisen) räknas dessa två notiser dock som ett enda ärende med två föro-
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lämpningar. Förolämpare och förolämpad, möjligtvis också förolämpningens 
innehåll, har då visserligen varit desamma, men de två skilda domsluten, 
vitesföreläggandet och utbetalningen av vitesbeloppet, styr beräkningen av 
antal förolämpningar i dessa fall (jfr beräkningsgrunderna i 5.3). 

Av tabellen framgår att konsistoriets skrivare registrerade ungefär lika 
många förolämpningar från 78 rättsärenden som rådhusrättens skrivare från 
101 ärenden. Det finns alltså fler kränkande yttranden noterade per ärende i 
konsistoriet än i rådhusrätten. Det kan mycket väl vara ett tecken på att kon-
sistoriets protokoll ger utförligare referat än rådhusrättens. Skrivarstrategin 
att komprimera texten och abstrahera talakten ur en troligtvis mycket mer 
omfattande talhändelse var synbarligen längre driven i rådhusrätten än i kon-
sistoriet. Konsistoriets protokoll registrerar möjligen fler turer i de verbala 
konflikterna med kränkande yttranden och borde därför kunna ge mer infor-
mation om konfliktfyllda talhändelser med förolämpningar än rådhusets 
texter. 

6.2 Fällande domar 
Vilken utgång får ärendena om verbala kränkningar? Vilka domar avkunnas 
i de ärenden med förolämpningar som egentligen gäller andra brottmål eller 
tvistemål? Det är frågor som besvaras i det följande. 

En dom är domstolens avgörande av själva sakfrågan i ett mål (Bergström 
m.fl. 2002). En fällande dom fastställer en parts skuld. I mitt material gäller 
det specifikt om förolämparen gjort sig skyldig till ett ärekränkningsbrott 
eller inte. Jag har identifierat fällande domar när de innehåller ett tydligt 
angivet straff som böter, fängelse eller förlust av någon förmån. Till de 
fällande domarna har jag även räknat några förbud och ålägganden som ex-
empelvis vitesförelägganden. Materialet ger inga exempel på friande domar i 
språkbrott. 

Redovisningen av fällande domar sker i tre delar utifrån de tre ärende-
typerna språkbrott, våldsbrott samt övriga ärenden. Bilden kompliceras av att 
många ärenden innehåller domar inte endast i den sakfråga som utgjorde 
åtalspunkt utan också i andra brott som begåtts i samband med huvudkon-
flikten. En dom kan alltså innehålla flera olika domslut och beröra mer än en 
part. När språkärendenas fällande domar redovisas kommer också domslut 
för det fysiska våldet i dessa ärenden att beaktas. Vid våldsärendenas domar 
redogör jag också för eventuella domslut i språkbrott som begåtts i samband 
med våldet. I den tredje delen redovisas fällande domar i de så kallade öv-
riga ärendena. Till sist sammanfattas alla fällande domar för förolämpning-
arna specifikt eftersom de är avhandlingens huvudintresse. 

De som i en primär talsituation varit förolämpad och förolämpare har i 
rättegångssituationen talarroller som jag kallar kärande och svarande. Ter-
merna avser i modern processrätt parterna i tvistemål, men jag använder dem 
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trots att ärekränkningar är brottmål och en korrektare terminologi hade varit 
målsägare respektive tilltalad (jfr Bergström m.fl. 2002). Jag använder fort-
sättningsvis målsägare som synonym till kärande men aldrig tilltalad efter-
som det kan förväxlas med den person som tilltalas i en talhändelse vilken 
som helst. Ingen av dessa termer används i protokollsnotiserna. Actor i (6), 
avsnitt 5.1.2, motsvarar ’målsägare’ och vederpart i (60), avsnitt 7.1.1, har  
betydelsen ’tilltalad’, ’svarande’. 

6.2.1 Domar i språkärenden 
Vilken dom formulerades för just den verbala kränkningen i språkbrotts-
ärendena? Fälldes eller friades svaranden som förolämpat käranden? Svaren 
på frågorna redovisas översiktligt i tabell 13. 
Tabell 13. Domar i språkärenden. 

Domar språkärenden Rådhusrätten Konsistoriet 

Fällande dom för svaranden 43 74 % 17 52 %
Fällande dom för båda parterna 6 10 % 0 0 %
Ingen dom 7 12 % 14 42 %
Annan typ av avgörande 2 4 % 2 6 %
Totalt 58 100 % 33 100 %

Som tabellen visar för rådhusrätten fick verkligen käranden, den föroläm-
pade, sin motpart, svaranden/förolämparen, fälld för verbal kränkning i 74 % 
av fallen utan att själv dömas för något brott. I sex fall fälldes båda parterna i 
en verbal konflikt. Den som väckte åtal mot någon för en kränkande talakt 
löpte alltså en viss risk att själv dömas för en förolämpning. 

I sju fall av språkbrott meddelades ingen dom alls. Det kan bero på olika 
omständigheter. Ärendet kan i första hand ha behandlats i underrätten, re-
mitterats därifrån till överrätten (jfr 2.2.1), men inte behandlats där av någon 
anledning som inte anges i protokollen. Vissa oavslutade fall beror på att 
svaranden inte infunnit sig i rätten och en fällande dom i kategorin ”annan 
typ av avgörande” gäller en sådan frånvaro, som kallas stämnings försit-
tande. Det andra fallet i kategorin handlar samtidigt om en ekonomisk tvist. 
Då beaktade stadsrätten inte det anmälda språkbrottet utan reglerade den 
ekonomiska konflikten. 

Förolämpningsärendenas utgång i konsistoriet uppvisar ett annat mönster. 
Av tabell 13 framgår att svaranden fälls för språkbrottet i 17 av 33 ärenden. 
Det motsvarar drygt hälften av fallen. Men i knappt hälften av fallen fälls 
inte förolämparen. Antingen fälls ingen dom över huvud taget, eller så 
kommer konsistoriet till en annan typ av avgörande. Orsakerna till att ingen 
dom avkunnas är desamma som i stadsrätten, nämligen att svaranden är 
frånvarande eller att ärendet hänskjuts till en annan rättsinstans, uppskjuts till 



 135

ett annat sammanträde för vidare rannsakning, men utan att avslutas av pro-
tokollen att döma. 

Liksom i rådhusrätten finns alltså också i konsistoriet ett par fall där dom 
inte fälls utan saken avgörs på annat sätt. I det ena av dessa två fall genomför 
konsistoriet en administrativ-ekonomisk reglering och i det andra fallet ut-
färdar det en varning till svaranden om remittering av ärendet till högre in-
stans vid eventuell upprepning av ärekränkningsbrottet, se (47) i avsnitt 
6.4.3. 

Tabellen visar att i konsistoriet fälls aldrig båda parter i en verbal konflikt 
som ibland sker i rådhusrätten under denna period. Att käranden aldrig fälls 
kan förklaras med två omständigheter. För det första kunde borgare vara 
målsägare i förolämpningsärenden och borgarna kunde inte fällas i konsisto-
riet (se 2.2.2). Akademikerna måste gå till stadsrätten för att få sin borgerliga 
motpart fälld. För det andra har ärendena inte lika ofta som i rådhusrätten 
väckts av en enskild målsägare utan konsistoriet har genom sin tjänsteman, 
kursor, kallat någon student till förhör. Då finns inte heller någon målsägare 
som riskerar en dom. 

Verbala kränkningar noterades i protokollen bland annat vid behandlingen 
av våldskonflikter (se tabell 11). Mot bakgrund av detta väcks ytterligare ett 
par frågor vars svar inte kan utläsas ur tabell 13: Avkunnades domar även för 
våldsbrott när språkbrottet var den juridiska huvudfrågan? Vilken rättslig 
part fälldes i så fall för våld, käranden som förolämpats verbalt eller svaran-
den som förolämpat? 

I rådhusrättens språkärenden har svaranden förutom för språkbrottet dess-
utom dömts för fysiskt våld i fyra fall. Tre av dessa fyra domar gäller lättare 
brott som örfilar eller ett sår på hakan och endast ett fall grövre våld, som 
riktats mot en annan person än målsägaren i förolämpningsärendet.  

I sex av de 17 språkärenden i konsistoriet där svaranden får en fällande 
dom innefattar domen också ett straff för våld. Ett sådant fall med realinju-
rier presenterades i 5.1.2. Andra ärenden i denna grupp gäller i ett par fall 
ritualiserat kamratförtryck i en talsituation som kallas vexation (jfr 5.6.2). 
Åtal i alla dessa fall har då inte i första hand väckts för våldet, utan för 
språkbrottet, vilket i sig visar den verbala kränkningens betydelse för språk-
brukarna på 1630-talet. 

En enda dom i alla språkärenden från båda protokollserier har gällt 
målsägarens, alltså den förolämpades, fysiska våld. Det gäller då våld inte 
mot förolämparen utan våld mot förolämparens flicka i (32). 

(32) Kom för rätta hustru Mariet Hans Larssons på toffuan och klagade att 
Carll skom:hustru, Hustru Elin haffver skält henne för en råfferska. [---] 
Sade hon [skomakarhustrun] hustru Mariet hade kiöpslagat med min flicka 
och såldt henne håårband fyra all:r [’längdmått’] för en Halffmarck, mig 
ouitterligit så sende iag flickan tillbaka igen at få henne samma hårband och 
taga penningarnar igen, dhz hon också giorde, tå slog hon min flicka med sin 
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alin [’mätverktyg’] några slenger dhär om komme wij till att ordkastas och 
bad henne slå sine Hoorungar. Dhez samma sade hon åt mig igen. 

Saakfeltes hustru Elin för skälzord emot hu: Marie till __12 mk 
Sakfeltes hustru Mariet för hon slog flickan till __6. mk 
Item Lades wijthe dhem emillom till __20. mk (RR AIa:1, s. 255) 

Exemplet med kvinnorna i verbal konflikt visar att svaranden för det första 
verkligen fällts för kränkningen, för skällsordet rofferska. Men för det andra 
fälls målsägaren, den förolämpade, för ett våldsbrott, eftersom hon slagit 
svarandens flicka. För det tredje förbjuds båda parter dessutom att kränka 
varandra verbalt med ett vitesföreläggande om 20 mark som framgår sist i 
domslutet. Målsägaren döms alltså även för en repetitiv motskymf till sva-
randens förolämpande uppmaning bad henne slå sina horungar. Exemplet 
har i tabell 13 följaktligen bokförts som ett ärende där båda parter fälls för 
språkbrott. 

En slutsats man kan dra av undersökningen för rådhusrättens del är att då 
åtalspunkten gäller språkbrott avkunnades huvudsakligen domar för språk-
brott. Endast i ett fall lämnade stadsrätten åtalspunkten om språkbrott obe-
aktad och reglerade i stället en ekonomisk konflikt. Att 49 av 58 föroläm-
pade parter får sin motpart fälld ger onekligen intryck av att målen som rör 
kränkande språkbruk hade genomgått en grundlig förundersökning av stads-
rätten innan de tagits upp till rättsförhandling. Från sådana förmodade för-
undersökningar finns inget källmaterial bevarat, men jag antar ändå att flera 
förolämpningar anmäldes i rådhusrätten, som efter en förundersökning inte 
kunde finna tillräckliga grunder att ta dem vidare till rättegång. De föroläm-
pade som verkligen hade grund för åtal hade, med ett enda här ovan redovi-
sat undantag, (32), inte reagerat med våld i talsituationen utan tagit föro-
lämpningen till rätten. I sex fall dömdes käranden emellertid för en mot-
skymf som svaranden kunde bevisa i rätten. 

Det resultat som åskådliggjorts i tabell 13 ger en tydlig bild av skillna-
derna i synen på brott mot språklagarna mellan den akademiska och borger-
liga juridiska diskursen. I stadsrätten får den förolämpade i 84 % av ären-
dena sin förolämpare fälld. I 16 % av de ärenden där språkbrott åberopats 
behandlas ärendet men ingen dom i språkfrågan meddelas. Materialet saknar 
noteringar om friande dom för svaranden. I konsistoriet meddelas inte heller 
några friande domar, men där döms förolämpare inte alls i lika stor omfatt-
ning som i stadsrätten. 52 % av ärendena slutar med en fällande dom, medan 
48 % av språkbrotten i konsistoriet inte leder till något avgörande. 

Mot bakgrund av resultaten i jämförelsen kan man hävda att den borger-
liga rättsskipningen behandlade förolämpningar av olika styrka som ett all-
varligare brott i mänsklig kommunikation än vad den akademiska rättsskip-
ningen gjorde. 
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6.2.2 Domar i våldsärenden 
Vid kategoriseringen av ärenden med förolämpningar i olika ärendetyper 
visade det sig att 28 % av dem i stadsrätten respektive 41 % av dem i konsi-
storiet gäller våldsbrott (se tabell 11). 

Det framkom i det föregående avsnittet att rådhusrätten dömde med större 
konsekvens än konsistoriet vid verbala brott. Därför är det av intresse att 
analysera och jämföra domar för våldsbrotten i de olika rättsinstanserna och 
se om mönstret upprepar sig, att konsistoriet är mer undfallande än rådhuset 
även vad gäller domarna i våldsärenden. De våldsbrott som ingår i analysen 
är som tidigare klargjorts endast de vars protokollsnotiser innehållit anteck-
ningar om förolämpande språkbruk. Jag har inte förtecknat de våldsbrott i 
protokollen som saknar noteringar om verbala ärekränkningar. 

I 6.2.1 framkom det också att domar sällan fälldes för våldsbrott i ärenden 
om verbala brott. Mot bakgrund av detta väcks frågan om språkbrottets roll i 
ärenden om våldsbrott: Avkunnar domstolarna domar för verbala kränk-
ningar i våldsbrott lika sällan? Svaren på dessa frågor om domarna för vålds- 
respektive språkbrott i våldsärenden framgår av tabell 14. 
Tabell 14. Domar i våldsärenden för våldet respektive språkbrottet. 

Domar i våldsärenden Rådhusrätten Konsistoriet 
Våld Språk Våld Språk 

Fällande dom för svaranden 18 64 % 4 14 % 25 78 % 3 9 % 
Fällande dom för käranden – – 5 18 % – – – – 
Fällande dom för båda parter 5 18 % – – – – – – 
Ingen dom 3 11 % 19 68 % 6 19 % 29 91 % 
Friande dom för svaranden 2 7 % – – – – – – 
Annan typ av avgörande – – – – 1 3 % – – 
Totalt 28 100 % 28 100 % 32 100 % 32 100 % 

Jag kommenterar resultatet i tabellen genom att först studera domen för 
själva våldsbrottet i våldsärendena. I anslutning därtill följer en jämförelse 
mellan de olika rättsinstanserna för just våldsbrotten. Sist granskar jag dom-
arna för förolämpningar i våldsärendena. 

Även våldsbrotten tycks i likhet med språkbrotten ha genomgått en 
grundlig förundersökning inför huvudförhandling på rådhuset. 23 av 28 sva-
rande har verkligen dömts för våldsbrott. Men i fem av dessa fall har måls-
ägarna också själva fällts för våldsbrott, precis som målsägare i språkbrott 
kunde få sin motpart fälld, men löpte risk att själva fällas för samma typ av 
brott (se tabell 13). I tre ärenden noteras ingen dom eftersom svaranden har 
försuttit stämning, alltså inte kommit till rättegången. I två fall frias svaran-
den uttryckligen från skuld. I två fall av fällande dom för svarandens våld 
har dessutom parternas ekonomiska skuldförbindelse reglerats, vilket inte 
framgår av tabell 14. 
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I konsistoriet dömdes våldsbrottslingar i 25 av 32 fall, men sju våldsären-
den förblev av protokollen att döma oavslutade av skilda orsaker. I ett ärende 
av dessa sju kom svaranden undan med en varning om att upprepad brotts-
lighet skulle leda till ett hårt straff som emellertid inte specificeras. Det har 
noterats som ”annan typ av avgörande” i tabellen. Den här typen av vagare 
formulerade avgöranden behandlas i 6.4.2. 

Våldsärenden har i båda domstolarna behandlats med samma konsekvens. 
I vardera instansen har 82 % respektive 78 % av de åtalade dömts för vålds-
brottet. Det bör emellertid upprepas att urvalet inte täcker alla de våldsären-
den som förekom i domstolarna på 1630-talet. 

Vilka likheter eller skillnader uppvisar då dessa resultat för domar i 
våldsbrott i jämförelse med resultaten i det föregående avsnittet om fällande 
domar i språkärenden? Resultaten i rådhusrätten är snarlika vad gäller språk-
ärenden och våldsärenden. Tabell 13 i jämförelse med tabell 14 visar att 
84 % respektive 82 % av de svarande verkligen har fällts för de brott som de 
åtalats för. Stadsrätten ser allvarligt på såväl verbala som fysiska kränk-
ningar, förbereder ärendena väl och slutför dem i hög utsträckning. 

En jämförelse av resultaten i tabell 13 och tabell 14 för konsistoriets del 
visar en intressant skillnad. Vid språkbrotten fälldes förolämparen i endast 
52 % av målen, medan 78 % av våldsverkarna i urvalet straffas. Vid språk-
ärendena lämnades 42 % av målen oavslutade, i varje fall av protokollsnoti-
serna att döma. I våldsärendena lämnas endast 19 % utan notering om någon 
dom. Den andelen kan verka hög, men är ändå mindre än för språkbrotten. 
Med fler fällande domar och färre oavslutade fall i våldsärenden jämfört med 
språkärenden kan man anta att konsistoriet i sin rättsutövning såg allvarli-
gare på fysiskt våld än på verbalt våld. 

Hur många gånger dömde rättsinstanserna även för språkbrott i vålds-
ärenden? Också den frågan besvaras kvantitativt i tabell 14. I fyra fall har 
stadsrätten förutom åtalspunkten om våld också beaktat våldsverkarens 
språkbrott och dömt personen för det. Stadsrätten fäste alltså vikt även vid 
verbala förolämpningar då käranden anfört fysisk våld som rättslig sakfråga. 
I fem fall av våldsbrott har emellertid svaranden/våldsverkaren kunnat be-
visa att käranden begått ett språkbrott. Möjligtvis kan den förolämpningen ha 
varit en utlösande faktor till våldet. De nio ärendena om våld där svaranden 
eller käranden fällts för språkbrott är nio separata ärenden i rådhusrätten. 
Inget våldsärende har noterats där både kärande och svarande har dömts för 
ett språkbrott. 

Men i 19 av 28 fall om våld i stadsprotokollen där en förolämpning har 
refererats med talaktsverb eller återgivits med något språkprov har den alltså 
lämnats utan separat straff. I 68 % av våldsärendena i rådhusrätten omtalades 
eller återgavs verbala kränkningar utan att de dömdes separat. Konsistoriet 
lämnade noterade förolämpningar i våldsbrott obeaktade i sina domar i ännu 
högre grad än stadsrätten, i 91 % av fallen. I endast tre av 32 ärenden döm-
des svaranden också för språkbrott vid våldsärenden. De tre undantagen med 
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fällande dom även för svarandens språkmissbruk har en gemensam social 
faktor: Målsägaren i alla tre våldsärenden är en borgare. Det är intressant att 
notera särskilt mot bakgrund av att den juridiska diskursen i staden lade 
större vikt vid språkbrott än vad konsistoriet gjorde. Det kan inte uteslutas att 
konsistoriet tog hänsyn till detta i sin dom när svaranden från akademin hade 
en representant från borgerskapet som sin motpart. 

Båda rättsinstanserna noterar alltså ärekränkande yttranden i protokolls-
text om våldskonflikter utan att dessa verbala kränkningar döms separat. 
Man har alltså vid rättsförhandlingen diskuterat de verbala kränkningarna i 
situationer med våld. Det ligger nära till hands att anta att dessa ärekränk-
ningar noterades för att de hade eller kunde ha betydelse för den rättsliga 
bedömningen i stort av den fysiska konflikten. 

6.2.3 Domar i övriga ärenden 
Förolämpningar registreras även i kategorin ”övrigt” i tabell 11. De övriga 
ärendena utgör en liten och divergent grupp, särskilt i rådhusrätten. Bland de 
15 övriga målen i rådhusrätten gäller fyra stölder, som är en annan typ av 
brottmål. Tio fall rör tvistemål eller administrativa ärenden som handlar dels 
om skattebesvär, dels om regleringar av köp, lån, skulder och panter. Ett fall 
gäller en överklagan av en tvistemålsdom. Även i dessa övriga fall finns 
alltså förolämpningar noterade. 

Av konsistoriets 13 ärenden i kategorin kan ett ärende hänföras till stöld 
och tre andra till skadegörelse på egendom. De resterande fallen i kategorin 
rör skuldregleringar i fem, administrativa skattebesvär i två och äktenskaps 
ingående i två fall. 

Här utreds dels avgöranden i den juridiska sakfrågan, dels den juridiska 
behandlingen av förolämpningarna i dessa ärenden. De redovisade domarna i 
tabell 15 gäller därför dels sakfrågan, dels språkbrottet. Avgörandet för hu-
vudkonflikten redovisas i kolumnen ”sak”. När ingen dom faller, men par-
ternas ekonomiska tvist regleras av rätten redovisas detta i en särskild tabell-
rad. Den sista tabellraden ”ingen dom” anger fall då vare sig sakfrågan eller 
språkbrottet döms. 
Tabell 15. Domar i övriga ärenden. 

Domar i övriga ärenden Rådhusrätten Konsistoriet
Sak Språk Sak Språk

Fällande dom för svaranden 3 4 5 –
Fällande dom för båda parter – 1 – –
Ekonomisk reglering 6 – 4 –
Ingen dom 6 10 4 13
Totalt 15 15 13 13
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Rådhusrättens avgöranden är av särskilt intresse i denna kategori. Endast tre 
av femton fall innehåller nämligen fällande domar för sakfrågan. I övrigt 
regleras i sex fall parternas ekonomiska tvist med rättens förmedling eller så 
lämnas sakfrågan obeaktad. Däremot döms svaranden i fyra fall för föroläm-
pande språkbruk i dessa tvister. Två av dem som fälls för språkbrott döms 
även i sakfrågan. I två ärenden har domstolen helt bortsett från åtalspunkten, 
en ekonomisk konflikt respektive en stöld, och dömer endast för det språk-
brott som noterats i protokollet. Notiserna återges oavkortade i (33) och (34). 
I det enda fall där båda parter döms bortser domstolen också från sakfrågan, 
som gäller stöld, och dömer för det i notisen angivna språkmissbruket. No-
tistexten för det ärendet återges i sin helhet i (35). 

(33) Klagade Joen Person på islandet till Erick Mårdhensson wid brunnen 
om en tunna Korn han hade länt honom till sädeskorn /:när han war 
Kämpnar:/ af Stadsens Spannemål och loffuat om hösten giffua en hal-
span på tunnan. Och när Joen Persson sende honom budh at betala staden 
samma korn, gaf han spåttske ord vt och är än nu iche betalt, en gångh gick 
Joen Persson sielf till Erick Mårdhensson och krefde honom samma korn tå 
brukade han och hans hustru en skamligh mun, dhet ohöffuelig är at nempna, 
där till witnen war til huad han sagdt hade 

Sakfältes Erick Mårdhenss: för skälzord emot en Råådman till __12 
mk Effter det 12 Cap: i Kon:Balk: (RR AIa:1, s. 211) 

(34) Klagade Bengdt Ericksson på wereten [sic] till Lars Mårthenssons 
hustru att hennes Son en påicke hade tagit bort Gärsle som han hade lå-
tit stengia för ett halmlijder och när han talte henne till där om, brukade 
hon munnen och kallade honom en Snåålbyla och en Snåålhundh 

Sakfeltes Lars Mårdhenssons hustru för oquädinsord till __3. mk (RR 
AIa:1, s. 243) 

(35) Klagade hustru Margreta Matz Olssons på toffuan till en saltbetter-
drängz hustru h:u Karin be:d om ett paar gambla grå strumpor, som 
hon misstänker henne om hafua borttagit, tå sade hustru Karin, dhz 
haffuer iag indz giordt, huad skulle iag göra med tine gambla strumpor och 
suor at hon indhz hade tagit dhem, vdhan sade dhz wara en affuundsägn 
[’hatiskt, avundsjukt påstående’], effter dhe som offtanst pläga träta tillhopa. 

Lades wijdhe dhem emillom, at huilken dhenn som skuallrar eller 
trätar på annan skall haffua föruärkat sine ___20. mk. (RR AIa:1, s. 124) 

Av notisinledningarna att döma var sakfrågorna i dessa tre ärenden skuld-
reglering och stöld men domen fälldes för språkmissbruk. Vad som sker med 
avbetalningen eller stölderna framgår inte av notiserna.  

Tabell 15 visar att rådhusrätten i sex fall reglerade en ekonomisk konflikt, 
med noteringar om kränkande språkbruk, utan att döma någon part för något 
brott. Av de sex fallen ”ingen dom” i sakfrågan, har tre över huvud taget 
ingen dom, alltså inte heller någon som gäller den i notisen antecknade 
förolämpningen, medan de resterande tre fallen är exemplen (33), (34) och 



 141

(35), som saknar dom i sakfrågan men som har fällande domar för 
språkbrottet. Totalt avkunnades fem domar för språkbrott i rådhusets 15 
övriga ärenden. 

I de 13 ärendena av typen övrigt från konsistoriet fälls svaranden i fem 
fall. Fyra ärenden reglerar en ekonomisk konflikt och i fyra ärenden förblir 
oavslutade. Inte i något av de övriga ärendena i konsistoriet döms någon för 
förolämpande språkbruk, men i en ekonomisk konflikt tillfrågas en part i 
efterhand av konsistoriet om han önskar anklaga motparten för skällsord 
men han ger ett nekande svar. 

(36) Den 2. Martij när morgonpredijkan war ändat i doomkyrckian, begärade 
Magnif: Rector at Domini Professores wille stiga lite närmare choren til at 
förnimma, om Anders Gabrielsson haffuer någott wijdare klagemål emoot 
Andream Cursorem, 

När Anders Gabr. framkallat bleff af Rectore tilspord om han hade i 
sinnet til at anklaga h. Anders Cursorem för dhe skälsordh han före-
giffuer sig wara för smädat medh af honom, så äro Dn. Professores sin-
nadhe att stigha på Consistorium, den saaken till att förhöra och aff-
döma? Då swaradhe Anders Gabrielsson sigh inthz wilia wijdare om den 
saken anröra. Och här medh gåår han sin koos. (KP II:93) 

Visserligen frågar professorerna i just detta fall om käranden vill väcka åtal 
för en förolämpning, men i stort sett ligger skillnaden i de båda domstolarnas 
bedömning av förolämpningar fast. Även i kategorin övriga ärenden har 
förolämpningarna mindre betydelse i konsistoriet än i rådhusrätten. 

6.2.4 Sammanfattning 
Efter genomgången av fällande domar i de olika kategorierna av ärenden 
sammanfattas i tabell 16 hur många domar totalt som fälldes specifikt för 
språkbrott. 
Tabell 16. Fällande domar för språkbrott i de olika ärendetyperna. 

Ärendetyp Rådhusrätten Konsistoriet 

Språkärenden 49 17
Våldsärenden 9 3
Övriga ärenden 5 0
Totalt 63 20

I rådhusrätten fälldes totalt 63 domar i språkfrågan. Det motsvarar drygt tre 
femtedelar av de totalt 101 ärendena i urvalet från stadsrätten. I sex av 
språkärendena och i ett övrigt ärende berördes två rättsparter av domen, både 
svaranden och käranden i målet, vilket framgår av den tidigare redovis-
ningen i tabell 13 och tabell 15. Totalt fick alltså 70 rättsparter en fällande 
dom på grund av sitt språkmissbruk. 
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I konsistoriet fälldes totalt 20 domar för språkbrott. I dessa domar fälldes 
en av parterna, aldrig båda rättsparter i något ärende. Av totalt 78 excerpe-
rade ärenden med förolämpningar innehåller cirka en fjärdedel fällande 
domar för språkbrott. Den samlade bilden är alltså att rådhusrätten bekäm-
pade språkbrott med större stränghet och konsekvens än vad konsistoriet 
gjorde. 

6.3 Olika straff för förolämpningar 
Den medeltida stadslagen föreskrev bötesbelopp enligt tydliga skalor för 
olika språkbrott (se avsnitt 2.3) och jag har identifierat de fällande domarna 
på grundval av just tydligt utdömda böter, men också på grundval av andra 
straff som fängelse eller förlust av någon förmån. Avsnittets första del redo-
visar hur den medeltida rättsnormen med böter tillämpades i 1630-talets 
juridiska diskurs. Avsnittets andra del redovisar hur förolämpare som inte 
bötfälldes fick sitt straff i Uppsala. 

6.3.1 Utdömda bötesbelopp 
Fördelningsprincipen för bötesbelopp i rådhusrätten varierar och min redo-
visning av böter anger utdömda och antecknade bötesbelopp. Vad det inne-
bär belyses i detta avsnitt med några notisutdrag. 

Det finns inget ett-till-ett-förhållande mellan antalet dömda rättsparter och 
antalet utdömda bötesbelopp. Fem olika omständigheter leder till variation i 
förhållandet. För det första kan böter utdelas på skilda sätt i de sex fall då 
båda rättsparter döms i en språklig konflikt (se tabell 13). Stadsrätten har i 
tre av dessa ärekränkningsärenden fällt parterna som trätande par med ett 
enda angivet vitesbelopp, som i (37) nedan. I de andra tre ärekränknings-
ärendena med två språkbrottslingar har de förolämpande parterna dömts till 
separata domar med vardera en bötessumma till omedelbar betalning, som i 
(38). 

(37) Kom för rätta två Änckior Hustru Märeta Hindrick Perssons och hustru Ma-
riet Dawid Olofssons huilcke hafwa kiffuat och trätt tillhopa om gatu Squal-
ler huilket indhz haf:r på sigh och ingen dhera kan bestå huad som dhe sagdt 
hafua. 

Derföre sattes wijdhe dhem emillom, att huilkentera som kommer 
något squaller tillwäga eller skäller androm och indhet kan bestå, den 
skall bötha __20 mk (RR AIa:1, s. 40) 

(38) Hades för retta Per Hansson i fierdingen och Snickare H:u Kirstin huilka 
hade ordkastas sin emillom, h:u Kirstin hade suorit och skrijat på gatun och 
kallat Per Hansson en stubbfoot och Käringefassi, Och han hade kallat henne 
en gatu Skuallra 



 143

Saakfeltes Per för oquädinsord till __3. mk 
Och hustru Kristin och till __3. mk (RR AIa:1, s. 308) 

Från (37) har jag beräknat ett belägg på 20 mark och från den andra notisen, 
(38), två belägg på 3 mark. Notistexten och rättens principer för utdelning av 
straff har styrt min egen beräkning av beloppen. 

För det andra kan en fällande dom också innehålla flera utdömda bötes-
belopp därför att den kärande parten, den förolämpade, i något ärende har 
bestått av flera personer, och böter har utdömts i separata belopp för varje 
enskild kärande/förolämpad person, som i (39). 

(39) Sakfeltes M: Andrias Långh effter dhet 31 Cap: i Råådstugu Balken för 
Oquädensord emott effterskr:ne Kopparslagare: 

För han skälte M. Petter tre gångor i bööte __9. mk 
M. Jacob Hogenbärger fyra gångor __12 mk 
M. Mårthen Bartils en gångh __3. mk 
M. Jacob Rijshoff tuå gångor derför i böther __6. mk (RR AIa:2, 
16370203) 

Principerna i just detta exempel är alltså dels att varje enskild förolämpad 
betingar ett separat bötesbelopp dels att beloppet grundar sig på det antal 
gånger okvädinsordet riktats mot vederbörande. Med hänsyn tagen till den 
andra av dessa principer är (39) ett undantag i rättens praxis (jfr 5.3). 

För det tredje kan domslut med flera bötesbelopp ha sin grund i att den 
svarande parten utgörs av flera personer och varje förolämpare har dömts att 
betala var sitt bötesbelopp som har antecknats separat per person i protokol-
let. En fjärde orsak till flera bötesbelopp i en fällande dom kan vara att den 
innehåller både ett straff till omedelbar betalning och ett straffvite. Då har 
jag beräknat två belopp från den fällande domen. Tredje och fjärde grunden 
till differentierade bötesbelopp åskådliggörs samtidigt i (40). 

(40) Någon tijdh dher effter, kom Joachim Hansson in till Oloff Geting och repe-
terade samma taal för Oloff Getingz hustru hustru Brijtha, Strax gissade hon 
och sade, iagh wet ingen annan skall wara vdhan Johan Oloffssons hustru 
wid gallrett ty dhe willia gärna ägha barn samman. Således är samma taal 
vtkommit och elliest haffuer Joachim Hansson sagdt samma taal annnorstädz 
i byn Derföre är Johan Olss: och hans hustru vtkomne för samma taal. 

Saakfeltes Joachim Hansson för sådant Skualler till __12 mk 
Item [’likaså’] hustru Brijta som först gissade och sedan dhet vtfördt 
haffuer till __ 12 mk 
Och lade Befalningzmannen wijdhe wider, Att Huilcken som sådant 
taal sägher dhem vppå och äre wittnen till skall bötha __60 mk Och 
där hoss stå den rätt som Lagh där om sägher [överstruket i manus] effter 
det 30 Cap: i Rådhstugu balken (RR AIa:1, s. 164) 

En femte och sista variant med flera utdömda bötesbelopp i en fällande dom 
för språkmissbruk är att domslutet lokaliserat missbruket till två väsensskilda 
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situationer och därför dömt svaranden med två separata belopp. Ett sådant 
alternativ återges i (41) från kategorin av övriga ärenden. 

(41) Klagade Anders Stafanssons hustru i Joon Olofssons gränd till g: Erik Sta-
fanssons hustru på wreten, att hon hade giordt henne förkiöp [’brutit mot 
hennes förköpsrätt’], således, när hon handlade med en Bonde om en geet på 
tårget och loffuade giffua för henne _10 ½ mk och hade Bonden med sig in-
till Joon Olofssons gränd, där mötte Erick Stafanssons hustru dem och med 
wåld togh geten heem medh sig och gaf Bonden en half mark meer, och 
skälte Anders Stafanssons hustru för en snorsleef. Och när Byfogden, 
effter Bårgemestarens befalning, bleff sendt tijt till Erick Stafansson att 
sättia geten till rätta, brukade hon en skamlig mun på honom och kal-
lade honom en Racka 

Sakfältes hust: Margreta för förkiöpet till __ 3 mk 
För skälsorden emot Byfogden och h:u Marina __12 mk 
Item för löktande mot h:u Marina wid rätten __3. mk (RR AIa:2, 
16360920) 

I det sista domslutet särskiljs ett bötesbelopp för förolämpande språkbruk 
mot käranden i rättegångssituationen som kallas löktande. Men skällsordet 
en snorslev mot den förolämpade i den primära talsituationen ådöms inte ett 
separat bötesstraff, utan sammanförs med en annan förolämpning, en racka, 
från en annan talhändelse mot en officiell person. Här utdelas alltså ett enda 
belopp, 12 mark, för två förolämpningar med skilda formuleringar, i två 
separata talhändelser mot två olika personer av olika social status. 

Principerna för bötesfällning varierar alltså. Min sökning efter bötes-
belopp i fällande språkbrottsdomar har koncentrerat sig på antalet separat 
angivna bötessummor. Resultatet redovisas i tabell 17. Beloppen i tabellen är 
alltid nominella. Det egentliga värdet varierade om ett straff skulle betalas 
som kopparmynt eller silvermynt (jfr Heckscher 1941:9–11). Protokollen 
anger inte alltid tydligt vilken myntfot som åsyftades. Kopparmyntfoten 
tycks ha varit dominerande, men ibland angavs böter i silvermynt, som kal-
lades för vitt mynt. Denna skillnad beaktas inte i tabellen. För ett vanligt 
belopp i tabellen, 12 mark kopparmynt, kunde man i 1630-talets Uppsala, 
som framgår av (41), köpa en get och få någon slant över. Några belopp i de 
fällande domarna är, som till exempel i (37) och (40), så kallade viten, som 
skulle utbetalas om ärekränkningsbrottet upprepades. Tabellen gör ingen 
skillnad mellan belopp som förföll till omedelbar utbetalning och belopp 
som ingick i vitesförelägganden. 
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Tabell 17. Antal utdömda bötesbelopp. 

Bötesbelopp Rådhusrätten Konsistoriet 

160 mark 1 0 
60 mark 3 2
40 mark 9 0
24 mark 2 0
20 mark 6 1
12 mark 32 1
9 mark 2 0
8 mark 1 2
6 mark 8 1
3 mark 7 2
Totalt 71 9

Tabellen visar en markant skillnad mellan domstolarna i staden och vid aka-
demin i deras utdömning av böter i förolämpningsbrott. Det man först note-
rar är att konsistoriet dömde till böter i endast nio fall av 20 fällande domar. 
Konsistoriet tillämpade alltså inte särskilt konsekvent den medeltida lagens 
föreskrifter om bötesstraff. Antalet utdömda bötesbelopp är helt tydligt 
mycket lägre än antalet fällande domar, vilket innebär att konsistoriet straf-
fade sina språkbrottslingar, huvudsakligen studenter, på annat sätt (se 6.3.2). 

För rådhusrättens del är förhållandet det omvända. Det totala antalet ut-
dömda bötesbelopp, 71, överstiger antalet fällande domar, 63, som samman-
räknades i tabell 16. Det är inte förvånande mot bakgrund av de ovan redovi-
sade principerna för bötesfällning i rådhusrätten. Bötesbeloppen utdömdes 
och fördelades nämligen efter flera olika principer. 

Som framgår av tabell 17 varierade bötesbeloppen högst väsentligt i råd-
husrättens domslut. Stadens domstol såg uppenbarligen en stor variation i 
kränkande språkbruks illokuta kraft. De lägre bötesbeloppen bör ha gällt 
ringa ärekränkningsbrott i rådhusrätten. Någon gång är det lägre beloppet en 
benådning på grund av svarandens fattigdom och några gånger kombineras 
det med något annat straff (se 6.3.2). 

Lagen stadgade två grader av förolämpningsbrottet. Det vanligaste pen-
ningstraffet för en förolämpning var 12 mark. Just det bötesbeloppet före-
skrev den medeltida stadslagen för verbala brott då någon kallat en annan 
med ett okvädinsord föregånget av det förstärkande attributet förvunnen (se 
2.3.1). Attributet har betydelsen ’överbevisad’, ’lagförd’ eller ’dömd’. Inget 
okvädinsord som har straffats med 12 marks böter har återgivits med attri-
butet förvunnen i domstolsprotokollen. Det tar jag som ett indicium på att 
språkbrukarna inte använde det i förolämpande uttryck på 1630-talet. Men 
stadsrätten har alltså dömt till det strängare straffet vid okvädinsord 32 
gånger, medan det mildare straffet för okvädinsord med halva bötesbeloppet 
6 mark har utdömts åtta gånger. Den borgerliga rättsskipningen betraktade 
förolämpningarna som ett relativt allvarligt språkbrott. Den slutsatsen för-
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stärks vid en jämförelse med den akademiska juridiska diskursen där boten 
12 mark utdömts endast en gång. Också den mildare boten 6 mark utdömdes 
där endast en gång. Den typiska bötessumman 12 mark i rådhusrätten kan 
alltså inte direkt kopplas till ett attribut förvunnen i den bestraffade föro-
lämpningsfrasen. Inte heller går det att koppla bötessumman till en viss typ 
av skällsord eller till någon viss gemensam omständighet i talsituationen 
som finns återgiven i notisen. Ett återkommande domskäl vid böter på 12 
mark är uttrycket för skällsorden. 

Beloppet 20 mark i rådhusrätten hänför sig uteslutande till vitesbelopp. 
För att bättre kunna garantera en framtida sämja, tycks det, lade rätten ett 
högt vite om 20 mark i fall där parterna hade trätt med varandra upprepade 
gånger. 

I några få fall utdömdes 60 marks vite eller straff som gällde det brott 
som reglerades i Rådstugubalkens kapitel 30, alltså ”att ljuga äran av nå-
gon”. Det motsvarades snarast av det ärekränkningsbrott vi idag skulle defi-
niera som förtal. I två av de tre förtecknade fallen ger stadsprotokollen också 
en tydlig lagreferens till kapitel 30 i Rådstugubalken. Konsistoriet ger i de 
båda fallen där boten utdöms en referens till samma lagparagraf. Det högsta 
bötesbeloppet som utdömdes i rådhusrätten var 40 daler, vilket motsvarar 
160 mark. Det gällde som ett förnyat och förstärkt vitesbelopp, eftersom det 
tidigare vitesföreläggandet på 60 mark hade brutits och förfallit till betal-
ning. 

De andra höga bötesbeloppen om 40 mark är huvudsakligen vitesföreläg-
ganden i rådhusrätten eller straff för brott reglerade i Rådstugubalkens kapi-
tel 12, det vill säga tal mot borgmästare och råd (se 2.3.2). Ett vitesförläg-
gande gäller upprepat spridande av rykte om en professorsänka. Ärendet 
hade behandlats i konsistoriet men meddelades i rådhusrätten. I konsistorie-
protokollet nämns dock inga vitesbelopp för det förtalsärendet. Där formule-
ras domslutet vagare: ”Och therföre then här effter sådant tilmäle henne 
wijter, skall wara skylligh till then plicht och straff, som lagh förmår” 
(KP II:208). Konsistorieprotokollet ger en allmän lagreferens utan att preci-
sera vare sig lagparagraf eller bötessumma. Rådhusrättsprotokollet, som 
enbart förmedlar konsistoriets dom, är däremot mer explicit och anger ett 
bötesbelopp. Även specifikt i detta ärende visar rådhusrätten en större preci-
sion i formuleringen av domslutet än den akademiska rätten. 

En försvårande omständighet vid beräkningen av bötesstraff för språk-
brott i konsistoriet är att man där inte tydligt håller isär straffet för språk-
brottet i våldsärenden. Som framgår av tabell 17 har jag i konsistorie-
protokollen kunnat urskilja bötesbelopp för språkbrott i endast nio fall. I 
jämförelse med de 33 språkbrottsärenden som belagts i konsistoriet (se 
6.1.1) och med hänsyn tagen till att 20 fällande domar för språkmissbruk 
utdömdes (se 6.2.4), utgör böterna en ringa del av straffen för språkbrott i 
den akademiska världen. 
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De lägre beloppen om 3, 6 och 12 mark utdömdes då studenter förolämpat 
någon ur stadsbefolkningen. Vid straffet 8 mark var motparten en akademi-
vaktmästare (se 5.1.2). Det högsta bötesbeloppet, 60 mark, har visserligen 
inte gällt ärenden väckta av en målsägare ur borgerskapet, men i båda fallen 
har även borgare blivit förolämpade, eller snarare förtalade, som det framgår 
av bötessumman. Ett enda bötesbelopp, det på 20 mark, utdöms i en helt 
studentintern talsituation när studenter förolämpat varandra. Böter för språk-
brott utdelades alltså bara undantagsvis i konsistoriet. En tendens tycks vara 
att så skedde när målsägaren var medlem av borgarnas rättsgemenskap. För 
konsistoriets fällande domar i språkbrott måste även andra straff än böter ha 
tillämpats. Vilka de är redovisas i nästa avsnitt. 

Förolämpningarna ansågs uppenbarligen vara allvarliga brott av stads-
borna. Ärendena i rätten var som framgått tidigare väl förberedda och 
fällande domar innehöll med stor konsekvens böter av varierande storlek. 
Domstolen i staden genomförde, av den varierande straffskalan att döma, en 
noggrann talaktsanalys som graderade förolämpningarnas illokuta kraft. Den 
akademiska rätten behandlade också förolämpningar i sin juridiska diskurs 
men tycks inte ha ansett det angeläget att bekämpa dem med samma konse-
kvens i bestraffningen som stadsrätten gjorde. Vad orsakerna till detta kan 
vara diskuteras i 7.4. 

6.3.2 Andra straff än böter 
Konsistoriet redovisade fällande domar i språkbrott 20 gånger, men utdömde 
endast nio bötesbelopp (se tabell 16 och tabell 17). Inom akademin straffa-
des alltså språkbrottslingar på något annat sätt. Den medeltida lagen angav 
också andra straffmöjligheter om den skyldige inte kunde betala sin bot med 
pengar. Vid betalningsoförmåga skulle den skyldige säga att han eller hon 
ljugit och slå sig för munnen samt därefter låsas fast i stocken, ett 
straffredskap i eller utanför kyrkan (SAOB S 11996). Efter ett sådant skam-
straff skulle förolämparen fly staden om inte målsägaren bad om sin mot-
parts förskoning (se 2.3.1). Sådana alternativa straff och varianter av dem 
tillämpades faktiskt även i 1630-talets Uppsala. 

Det akademiska rättsväsendet hade ytterligare några specifika bestraff-
ningsmetoder. Ett inte alldeles ovanligt straff för 1630-talets studenter i 
Uppsala bestod av att interneras i det särskilda studentfängelset, den så kal-
lade prubban. Det straffet ska inte förväxlas med innebörden i uttrycket ar-
resteras, som används i konsistorieprotokollet och betecknar att studenter 
förbjuds att lämna staden innan någon dom avkunnas i ärendet. Reseförbudet 
innebär emellertid inte att de sätts i fängelse vad jag kan utläsa ur protokol-
len och det har heller inte bokförts av mig som ett straff utan räknats som del 
av en rättsprocess som av olika skäl måste förlängas. Det gäller alltså en 
arrestering och inte en internering. 
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I tabell 18 redovisas andra typer av utdömda straff än böter. Det vanli-
gaste straffet i konsistoriet är just fängelse. ”Förlust av förmån” är min sam-
lingsbeteckning för relegering, förlust av stipendium, internatsplats eller 
hedersuppdrag. ”Utfärdande av hedersgaranti” innebär att svaranden skulle 
skaffa skriftliga intyg och lämna till rätten och har räknats som ett straff i 
min kategorisering. ”Skamstraff” exemplifierades inledningsvis i avsnittet. 
Av tabellen framgår att också rådhusrätten tillämpade andra straff än böter i 
några fall. 
Tabell 18. Andra utdömda straff än böter. 

Straff Rådhusrätten Konsistoriet 

Fängelse 3 10
Förlust av förmån 1 7
Utfärdande av hedersgaranti 2 3
Skamstraff 2 1
Totalt 8 21

Den huvudsakliga skillnaden mellan staden och akademin i utmätningen av 
straff som inte är böter består i att akademin använder fängelsestraff i högre 
grad och förlust av olika förmåner. Tre eller fyra dagar i prubban var straff 
för ett språkbrott i tio ärenden. ”Förlust av förmån” gällde uteslutning från 
en studentgemenskap eller avsked från något särskilt uppdrag. Två gånger 
avstängdes studenter från kommunitetet, som var ett naturastipendium med 
kost och logi, och en gång utgjorde avstängning från kommunitetet ett 
straffvite, se (48) i 6.4.3. Relegering från universitetsstudierna formulerades 
som straffvite i två ärenden och en student relegerades verkligen på fem års 
tid i kombination med höga bötesstraff. I ett annat ärende avskedades en 
student från sitt ämbete som depositor, alltså som ceremonimästare vid ritu-
ella invigningar av nya studenter, se (49) i 6.4.3. Fängelsestraff och förlust 
av förmån kombinerades i flera fall med varandra. Det ena straffet kunde 
verkställas omedelbart, det andra formuleras som vite. I denna kombination 
av straff förekom även böter. 

En mildare typ av straff kallas i tabellen för ”utfärdande av heders-
garanti”. Det bestod i konsistoriet av att svaranden skulle skaffa borgensmän 
i två fall, och i ett tredje fall, återgivet i (52) i avsnitt 6.4.4, skulle föroläm-
parna själva författa en bekännelseskrift. Ett fall av skamstraff har noterats i 
konsistoriet: en student dömdes till pliktpallen i domkyrkan. Den offentliga 
relegering av en student som verkligen kom till stånd har bokförts som 
”förlust av förmån” men hade förstås ett tydligt drag av skamstraff över sig, 
se (43) i 6.4.2. 

I rådhuset utdömdes också andra typer av straff som komplement till eller 
ersättning för böter. Fängelse på vatten och bröd utgör villkorliga straff i ett 
par ärenden. En gång har den åtalade suttit i häkte före rättsförhandling och 
interneringen räknas uppenbarligen som ett i förtid avtjänat straff då föro-
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lämparen kommer undan med endast en ursäkt inför rätten. Det enda fallet 
av ”förlust av förmån” innebär att en misshandlad kvinna mister målsägar-
rätten eftersom hon haft en så oförskämd mun mot våldsmannen. Hon förlo-
rar alltså den del av det bötesbelopp som ska tillfalla målsägaren och får 
därigenom indirekt ett straff för sitt eget språkbrott. Utfärdanden av heders-
garantier förekommer även i rådhusrätten. Domstolen kräver av någon rätts-
part att uppbringa borgensmän som inlämnar vittnesskrifter om personens 
heder. I ett av de två noterade fallen mottar en kärandepart ett intyg om sin 
hederlighet av domstolen och får därigenom rätt gentemot sin frånvarande 
motpart. 

Till de två skamstraffen i rådhusrätten hör en gång ett kyrkobänksförbud 
där språkbrottslingarna ska stå framför församlingen i kyrkan, i ett annat 
ärende, återgivet i (42), utdelar stadsrätten ett skamstraff enligt den medel-
tida stadslagens förordning att språkbrottslingen ska säga att hon har ljugit 
och samtidigt slå sig själv för munnen (se 2.3.1). 

(42) Kom för retta en pigha Margreta Suenssdotter be:d hennes fader hette Suen 
Hästeskoo och hade sin Moder på Aspenäs i Wåla sochn warandes där Fate-
burs hustru, hon hade dragit sitt ärende hijt til Vbsala, och klagade att en Sol-
datz hustru hustru Anna be:d hade kommit ett taal vt om henne at hon skulle 
wara Skarprettarens dotter i westeråhs, dher öffuer hon mychet bedröfuat war 
och hade wittnen som kände henne och hennes föräldrar, och betygade att sa-
dant taal iche war sant. Tå tillspordes förb:de hustru Anna huad besked hon 
hade at så skemma en Meniskia? Sade hon at andra hade sagdt för henne, 
förmantes hon att vtsäija en sin sageman, dhet wiste hon indhet vthan badz 
före. 

Sakfältes till __9. mk Och slå sig för munnen och säija sig haffua lugit 
och måste gå baaklendes vt genom Rådstugudören, Cap:31 i R.B. (RR 
AIa:2, 16370705) 

Vid ett sådant straff är upprättelsen av den kränktas heder inte satt i främsta 
rummet utan det är snarare en stark vedergällningsprincip som kommer till 
uttryck. Förutom att återkalla det hon sagt ska förtalaren utföra vanhedrande 
handlingar med symbolisk innebörd: slå sig själv för munnen och gå ut bak-
länges. Den som kränkt någons ära kunde själv få skam genom domstolens 
försorg. 

I den medeltida stadslagen var munslag ett så kallat subsidiärt straff som 
utdömdes då den som begått brottet inte förmådde att betala bötessumman, 
men i detta exempel är munslaget ett primärt straff jämte bötesbeloppet. 
Hedberg (1974) diskuterar utförligt huruvida begreppet läppgäld som straff 
också generellt innebar att den straffade skulle slå sig för munnen, men fin-
ner inga tydliga bevis i äldre tiders domböcker. Termen läppgäld förekom-
mer inte i Magnus Erikssons stadslag, men återfinns i viss utsträckning i mitt 
källmaterial, se (51) i 6.4.4, och då alltid med en genomförd betydelse-
utveckling från ’straff för verbal kränkning’ till ’verbal kränkning’. Läpp-
gäld har alltså blivit beteckning för den kränkande talakten (se tabell 6). 
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6.4 Andra avgöranden i sak 
Genomgången av fällande domar för språkbrott (se tabell 16) visade att råd-
husrätten fällde språkbrottslingar i högre grad än vad konsistoriet gjorde. 
Redovisningen av utdelade bötesstraff visade att rådhusrätten även på den 
punkten uppvisade en konsekventare uppföljning än konsistoriet (se tabell 
17). Konsistoriet uppfostrade studenterna med andra sanktioner som jag 
redovisade i 6.3.2. Konsistoriet uppfattade förvisso förolämpningar som 
brott enligt lagen och noterade dem i protokollen, men fällde och straffade 
dem inte alls i samma utsträckning som rådhusrätten. 

Hur avslutade då framför allt konsistoriet sina ärenden som berörde föro-
lämpningar? Kan protokollsnotiserna ha formulerat andra avgöranden som 
inte direkt uppfattas som en fällande dom med tydliga straff? För att få en 
tydligare bild av rättsinstansernas egen talaktsanalys har jag sökt efter så-
dana återkommande formuleringar i protokollsnotisernas avslutning som av 
förklarliga skäl kan tänkas beröra rättsprocessens avslutning. Notisernas 
avslutning är liksom deras inledning, särskilt i rådhusrättens protokoll, 
präglade av en juridisk stil med standardiserade fraser och återkommande 
formuleringar som uttrycker legala talakter (jfr Doty & Hiltunen 2009:459 
och Carlquist 2000). Den språkliga konventionaliseringen och repetitionen 
gör dem identifierbara. 

Särskilt intressanta är avgöranden vid språkbrott i konsistoriet, som i så 
relativt få fall utdelade fällande domar med fastlagda straff. Vilka andra 
avgöranden formulerade konsistorieprotokollen? De identifierade formule-
ringarna kan emellertid även förekomma vid explicit fällande domar med 
angivna straff. De har då ibland funktionen att vara domskäl, motiveringar 
för domen, och är andra gånger egentliga domslut, vilket framkommer i 
några av de redovisade exemplen nedan. 

Här presenteras inledningsvis de olika kategorierna av avgöranden kort-
fattat och översiktligt. I tabell 19 redovisas de olika avgörandena i rätts-
processen som jag har kunnat urskilja i protokollen. De tre första kategori-
erna är parternas förlikning, rättens benådning av språkbrottslingen samt 
rättens förmaning, och hotfulla ultimatum, till språkbrottslingen att avstå 
från förolämpningar. Termen benådning innebär att ett straff antingen 
mildras eller efterskänks helt. De tre typerna av avgöranden förekommer 
flera gånger i konsistoriet men är inte alls lika frekventa i rådhusrätten. Det 
är en viktig skillnad i rättspraxis, och kanske också i synen på förolämp-
ningar. Vid en första genomgång av tabellens resultat skulle man kunna tro 
att just dessa tre kategorier, förlikning, benådning eller förmaning, är uttryck 
för Uppsalaprofessorernas ovilja att bestraffa studenternas förolämpningar. 

Den fjärde kategorin i tabellen, den att avkräva svaranden en ursäkt, är ett 
utfall som är ungefär lika vanligt i båda domstolarnas rättsskipning. 

De två sista kategorierna i tabellen är däremot prototypiska drag i rådhus-
rätten. Att svaranden inte har något bevis för förolämpningen innebär att 
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rätten har prövat den sakliga orsaken till en beskyllning och undersökt det 
propositionella innehållet i skällsordet, och funnit att svaranden inte har 
några bevis för beskyllningen. Avgörandet att fria käranden från tillmälet 
innebär att fastställa kärandens oskuld, bekräfta personens ärlighet och där-
med återupprätta hans eller hennes sociala heder. Dessa två avgöranden fö-
rekommer just inte alls i konsistoriets formulering av domar. Här är skill-
naderna i rättspraxis mellan den borgerliga och akademiska bedömningen av 
verbala kränkningar återigen mycket tydliga. 
Tabell 19. Andra avgöranden i sak. 

Avgöranden i sak Rådhusrätten Konsistoriet 

Förlikning 1 17 
Benådning 6 12
Förmaning och hot 0 15
Svaranden ber om ursäkt 17 11
Svaranden har inget bevis i sak 27 0
Käranden frias från tillmäle 8 3
Totalt 59 58

Det totala antalet noteringar i tabellen är en sammanräkning av alla belägg. 
Många ärenden har blivit dubbelt bokförda eftersom flera avgöranden kan ha 
noterats i ett och samma ärende. Så kan exempelvis i konsistoriet den ut-
tryckta viljan till benådning ha kombinerats med en förmaning till bättre 
leverne. I rådhusrätten kan konstaterandet att svaranden saknar bevis i sak ha 
följts av att käranden frias från tillmälet. 

De tre första icke explicit straffande avgörandena, förlikning mellan par-
terna i den verbala konflikten, benådning av förolämparen eller rättens för-
maning eller hotfulla ultimatum till förolämparen, är som framgår av tabel-
len vanligt förekommande i konsistoriet men inte i rådhusrätten. Vi kan hy-
potetiskt anta att de ersätter rådhusrättens striktare linje gentemot språkbrott 
och visar på den rättspraxis som framkom redan vid genomgången av de 
fällande domarnas straff, nämligen att konsistoriet inte delade borgerskapets 
strängare syn på förolämpande språkbruk. 

Det första steget i prövningen av hypotesen är att fastställa i vilka ären-
detyper dessa formuleringar återfinns. Konsistoriets uppmaning om förlik-
ning, uttalande om att benåda någon eller hotfulla förmaning till någon att 
avstå från de handlingar som fört honom inför konsistoriet gäller inte alltid 
specifikt och endast ett språkbrott, utan kanske ”hela” konflikten i ett vålds-
ärende eller övrigt ärende. De utgör osäkra fall och därför har jag också tagit 
hänsyn till kategoriseringen av de olika målen i ärendetyper (se 6.1.1). 

Hypotesen ska i ett andra steg testas genom att jag undersöker om noter-
ingarna i tabell 19 återfinns i ärenden där fällande domar saknas eller i ären-
den där en tydlig dom med någon form av explicit straff har meddelats. Åter-
finns de i ärenden som saknar fällande domar styrker det hypotesen. 
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6.4.1 Förlikning 
I konsistoriet framstår förlikning som en viktig del av rättsprocessen. Under 
rättsförhandling uppmanar konsistoriet vid sjutton tillfällen parterna att för-
likas eller protokollet noterar att parterna förlikas eller har förlikts i samband 
med rättsprocessen (se tabell 19). Att förlikas innebar rent konkret att par-
terna skulle räcka varandra handen och försäkra varandra ömsesidig vän-
skap. Någon gång förlikas parterna genom handsträckning inför konsistoriet. 
Några gånger anger protokollet att parterna visas ut i konsistoriets förstuga 
för att förlikas och sedan återkommer till konsistoriesalen. Helst skulle för-
likningen ske mellan parterna utan rättens medverkan. Jag har betraktat den 
som ett avgörande som inte uttryckligen fäller någon part. I ett kommunika-
tionsetnografiskt perspektiv är förlikningen en talhändelse i rättegångssitua-
tionen. 

Notiserna ger ibland intryck av att professorerna ogärna fattade beslut i 
språkbrotten. Formuleringen kan vara: ”Då rådde Consistorium honom nu 
som tillförende till förlijkning och giorde denne gången ickie meere dher 
till” (KP I:293). Man vädjade hellre till parternas välvilja och förmåga att på 
egen hand lösa konflikten och rådde dem till en överenskommelse i godo. I 
andra fall formulerar protokollet ett svagare råd genom att blott ange möjlig-
heten till förlikning: ”Huad Zacharias hade emot Pädher Knuttson thett 
motte han på rådhhu[ss]ett emot honom uthföra, huar the elliest icke förlij-
kas kunde” (KP I:112). 

Den illokuta kraften i konsistoriets direktiva talakt att förmå parterna att 
förlikas varierar. Professorerna kan avsäga, befalla, begära att parterna skall 
förlikas. Men den illokuta kraften i direktivet kan även vara svagare som i 
det fall då konsistoriet ber att parterna ser till att de kan förlikas. I ett fall 
åtspordes parterna om de ville förlikas. De varierande talaktsverben och 
modalverben kan ge en antydan om varierande eftertryck i förmaningarna till 
förlikning. Av protokollen framgår att professorernas direktiva talakter inte 
alltid haft den avsedda perlokuta effekten, men många gånger kommer ändå 
en överenskommelse i godo verkligen till stånd mellan parterna. 

Förlikningar har noterats i alla ärendetyper med förolämpningar. Frågan 
är då om förlikningsviljan gäller framför allt språkbrotten. Åtta av de sjutton 
noterade fallen är från våldsärenden och tre fall rör övriga ärenden. Förlik-
ningsviljan omfattar alltså till stor del även våldsbrott och övriga ärenden där 
en förolämpning ingår. Konsistoriets förlikningsvilja har inte uttryckligen 
gällt endast språkbrottet utan snarare en konflikt i stort, i vilken en krän-
kande talakt har ingått. I de återstående sex fallen med uttalad förliknings-
strategi gäller frågan entydigt och uteslutande ett språkbrott. Två av dem har 
ingen fällande dom, fyra har en fällande dom med tydligt utdömda straff. I 
endast två av sex utpräglade språkärenden undgår alltså parterna straff och 
uppmanas till förlikning. 
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Är konsistoriets förlikningsvilja över huvud taget ett sätt att undvika 
fällande domar? Sett till alla 17 förlikningsfall visar det sig att så många som 
tio också innehåller fällande domar för den svarande parten i målet. Även i 
anslutning till utdelade straff i alla ärendetyper uppmanas alltså parterna till 
förlikning av konsistoriet. Det går sålunda inte att hävda att förlikningar 
kompenserade frånvaron av fällande domar i bedömningen av verbala 
kränkningar. 

En väsentlig skillnad mellan stadens och akademiens avgöranden i föro-
lämpningsfall gäller förlikningarna. Att parterna skulle förlikas uttrycks inte 
explicit i stadens protokoll. I ett enda fall, ett språkärende, uppmanas två 
förolämpare att vara vänner – och döms villkorligt till ett bötesbelopp. 

När domar inte fälls i förolämpningsmål och ärendet skjuts upp, kan det 
tolkas som att oviljan till samförstånd har kvarstått. Att beslut förhalades var 
inte ovanligt i tidigmodern rättsskipning och utgjorde en del av tidens för-
handlingskultur enligt Lindström (2005:10). Tack vare att tiden för kom-
promissande utsträckts kan en förlikning sedan verkligen ha kommit till 
stånd, hävdar Jarrick & Söderberg (1998:52). De menar att när viten utdöms 
så kan det också anses vara en form av förlikning. Just vitesförelägganden 
förekom i rådhusrättens domslut (se 6.3.1). Jarrick & Söderbergs tolkning 
förefaller rimlig, men i stadsmaterialet från Uppsala nämns förlikning alltså 
aldrig explicit. 

6.4.2 Benådning 
Termen benådning i tabell 19 förekommer inte i konsistoriets protokoll till 
skillnad från förlikning som antecknas explicit. Någon notarie använder ver-
bet förskona i samband med rättens diskussion om att mildra eller efter-
skänka ett straff. Andra uttryck för benådningsvilja är inte stå efter någons 
värsta, näppeligen handla sumo jure ’med högsta rätten’, icke handla jure 
stricto ’med strängaste rätt’, icke vilja söka högsta rätten, anse något conni-
venter ’med överseende’. Formuleringarna visar att man inte vill tillämpa 
lagens föreskrifter fullt ut, att man vill mildra straffet. Verbet förskona kan 
ge nutida läsare av protokollen intrycket att konsistoriet till och med vill låta 
svaranden slippa straff och fria honom. 

Benådningsviljan kan uttalas av olika rättsparter eller av konsistoriet. 
Bland de 12 noteringarna om benådning återger två av dessa kärandens ut-
talande om att inte vilja svarandens värsta. I två andra belägg gäller noter-
ingen svarandens önskemål om att rätten ska vara mild i sin dom. Rätten tar 
också intryck av parternas pläderingar, vilket framgår av följande notering i 
(43) med en vädjan från svaranden. 

(43) Hemmingus badh om förskoningh och lindringh på straffet. Suarades att 
uthi Leidhen bleffwe fäm stycken skull huudhflängde och fördreffne ifrå 
stadhen, och constitutiones förmälte han cum infami exclusione [’med of-
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fentlig relegering’] straffas skulle, ther medh the honom nu förskonte. (KP 
I:274) 

Det är ändå huvudsakligen konsistoriet självt, utan protokollsnotering om 
någon parts uttalade bön om förskoning, som i egenskap av dömande instans 
inte vill utkräva högsta rätten. Som skäl för att mildra den juridiska bedöm-
ningen kan konsistoriet anföra svarandens onykterhet vid tillfället, hans ung-
domliga oförstånd, att de berörda studenterna har goda föräldrar eller betona 
vissa studenters okunskap om lag och rätt. Konsistoriet uttrycker alltså ge-
nom protokollet en benådningsvilja, men frågan är om denna benådnings-
vilja är förklaringen till att konsistoriet utfärdar färre fällande domar än råd-
husrätten i språkärenden. 

Av konsistoriets 12 fall av benådning återfinns sju i språkärenden, fyra i 
våldsärenden och ett belägg i ett övrigt ärende. I de fem icke specifikt språk-
liga ärendena kan alltså förlikningsviljan gälla hela konflikten och kanske 
inte just den noterade förolämpningen. Men i de sju språkärendena avser 
benådningsviljan absolut och specifikt någon form av verbal kränkning. I 
(43) ovan, som är ett av de sju fallen om verbal ärekränkning, är straffet 
ingalunda skonsamt. Det utgörs av en offentlig, förnedrande relegering. Be-
nådningen gäller, som framgår av utdraget, en eventuell hudflängning. 

Samtliga notiser om rättens vilja till förskoning återfinns i ärenden med 
fällande dom. Inte i något enda fall är benådningen en ersättning för en 
fällande dom. Det innebär att konsistoriets protokollförda benådningsvilja 
inte kan ses som en förklaring till dess betydligt färre fällande domar i 
språkbrott i jämförelse med rådhusrätten. Benådningen har en annan funk-
tion. Den uttrycker snarare att konsistoriet uppfattar sitt domslut som milt. 
En benådning generellt är inte ett frikännande från skuld utan ett helt avskri-
vet eller mildrat straff. En benådning specifikt i konsistoriet under denna tid i 
förolämpningsfall är alltså ett mildrat straff. 

För rådhusrätten redovisar tabell 19 sex belägg på benådningsvilja. For-
muleringen icke stå efter högsta rätten eller talaktsverben benåda och till-
giva ’efterskänka’ används av stadsskrivaren. Den kärande parten eller rätten 
kan ge uttryck för benådningsvilja och önskan om en mild dom. Kärande-
parten kan yrka på att svaranden endast ska bli något näpst, alltså bli bannad 
och kritiserad. Vid endast ett tillfälle anges en motivering till benådningen: 
Förolämparen ska betala ett lägre straff på grund av fattigdom. 

Av de sex benådningsbeläggen hör fem till språkärenden och ett återfinns 
i ett övrigt ärende. I samtliga fall har dessa ärenden fällande domar och i 
endast ett fall befrias svaranden utan uttrycklig motivering fullständigt från 
ett utdömt bötesbelopp. Med undantag för detta sista fall, som är (53) i 6.4.5, 
innebär benådning således ’mildring’ av straff och inte ’efterskänkning’ av 
straff. Inte heller i stadsrätten har noteringen om benådning något samband 
med uteblivna domar i språkbrotten. Liksom för konsistoriets del är de ut-
tryck för ett domslut och ett bötesbelopp som rätten ville anse som milt. 
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6.4.3 Förmaning och hot 
I rättsprocessen använder konsistoriets professorer två talakter som jag har 
valt att kalla förmaningar och hot. Till denna kategori har jag inte räknat 
fallen med rättens förmaning till parterna att förlikas. De har redan behand-
lats i kategorin förlikning. De avgöranden som innehåller såväl en förmaning 
som ett hot har jag bokfört med ett belägg för hot i den följande redovis-
ningen. 

Förmaningen är en direktiv talakt där konsistoriet försöker få de svarande 
att i framtiden avstå från de verbala och fysiska handlingar som fört dem 
inför rätta. Språkbrottslingarna förmanades att inte förolämpa, att lämna 
svaranden i fred, att avstå från pennalism, att ta sig till vara för buller natte-
tid och att vakta sig för att väcka förargelse. Dessa förmaningar i konsistoriet 
formulerades utan någon form av hot om påföljd. Förmaningarna motsva-
rade av allt att döma de tillrättavisningar som av rådhusrättens målsägare 
kallades näpst (se 6.4.2). I konsistoriet kallas tillrättavisningarna tämlig 
skrift, admonition eller fils. Talaktsverbet är förmana. Ett par av dessa ut-
tryck återfinns i (44). 

(44) Och sedan H. Magnificentia sampt dhe andre Professores hafua giffwitt 
them en welligh filtz [’kraftfull tillrättavisning’], tillfrågades studenterne, 
om the godwillighen bekenna sigh wara skyldighe til thett tillmäle, Dn. Ar-
chiepiscopus them tillägger. 

Swarade the: att the willia göra sin högsta eedh här på, att hwarken nå-
gonteera aff them haffwer ropat på Erchiebiskopens huss eller på någon ther 
inne är, ey heller wetta någon annan som thett giordt haffwer. 

Sammalunda sadhe the om passquillan [’smädeskriften’] etc. 
Tå sade Rector, att thee skole och ther på wara beredde, att om dhe elliest 

icke godhwilleligen bekenna sanningen, skole the för Consistorio läggia en 
eedh. Och förmantes flitigt, att thee skulle hålla sigh stilla och wachta 
sigh för förargelse &c. (KP II:110) 

Förmaningarna var formella uppmaningar till i huvudsak studenter att de 
skulle sköta sig fortsättningsvis. Talaktsverbet förmana och dess latiniserade 
motsvarighet admonera återkommer i texterna och användes möjligtvis per-
formativt i formuleringen av domslutet i konsistoriet (se 3.4). Av de 15 be-
läggen på förmaningar och hot i tabell 19 kan fem kategoriseras som rena 
förmaningar. De är direktiva talakter utan angivande av konsekvens om pro-
positionerna i förmaningen inte följs. Prov på sådana finns i det sista fetmar-
kerade partiet i (44): hålla sig stilla samt vakta sig för förargelse. Protokolls-
texten uppger inte vad som händer om studenterna inte skulle följa förma-
ningen. 

Tio av de 15 beläggen i tabell 19 är exempel på konsistoriets andra talakt i 
denna kategori, som jag har valt att kalla hot (se 3.4.2). Det är en kommissiv 
talakt. Konsistoriet förbinder sig med denna talakt att vidta en rättslig åtgärd 
mot svaranden/den åtalade om han inte följer rättens förmaning. Verbet hota 
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återfinns inte i materialurvalets domslut. Ibland används i protokollet tal-
aktsverbet förvara som betyder ’varna’, se (7) i 5.1.2. Då framställer kon-
sistoriet handlingen som en representativ talakt som varskor svaranden om 
framtida fara men eftersom den består av en påföljd som konsistoriet med 
sin institutionella makt kan döma svaranden till, så har jag kategoriserat tal-
akten som ett hot. Vid brist på explicita talaktsverb har jag vid kategorise-
ringen av de kommissiva hoten tagit fasta på konsistoriets varningar om 
tänkbar påföljd vid brott mot det propositionella innehållet i den direktiva 
förmaningen. Den påföljden kan vara relativt ospecificerad och allmänt for-
mulerad. Om svaranden skulle bryta mot förmaningen står saken öppen, 
skulle det ostraffade brottet bliva dem tillräknat eller så skulle ärendet som i 
(45) varda uppkastat. Det allmänna hotet kunde också uttalas och nedteck-
nas på latin som i (46). Båda hoten föregås av en förmaning. 

(45) Med flitigh förmaningh här effter sigh till wara tager, elies skall detta 
igen upkastat wardha. (KP II:179) 

(46) The admonerades och så de obedientia [’till lydnad’], nisi graviorem 
pænam subire vellent [’om de inte vill undergå strängare straff’], såsom ock 
de conciliatione [’till förlikning’], men i synnerhet Christiernus, att huar han 
här icke wille affstå, skulle han sigh achta och till wara tagha, ne dete-
rius quod sequeretur [’så att inget värre följer’]. (KP I:247) 

De allmänt formulerade hoten har ändå en juridisk betydelse. Konsistoriet 
noterar att de åtalade studenterna ska få en strängare dom för eventuella 
framtida brott eftersom de redan varit inför konsistoriet i det förevarande 
ärendet om förolämpning i (45) respektive våld i (46). 

Ett hot kan förtydligas såsom i (47) med dels en försäkran om att den åta-
lade inte kommer att få sin vilja igenom vid upprepade brott, dels med an-
spelningar på historiska rättegångar som fällt tidigare ämbetsbröder i högre 
rättsliga instanser. Hotet får en ännu större konkretion i antydningen om att 
ärendet kan remitteras till högre instans. Formuleringen om eventuell remit-
tering vid upprepad förolämpning har bokförts som ”annan typ av avgö-
rande” i tabell 13. 

(47) Rev. Archiepiscopus: thenna oroligheeten är icke till lijdandes, att i så 
affectuose talen uthi preedijkestolen. Therföre, huar här icke blif:r boot 
uppå, kommer saken wijdare, och tå kan skee blif:r icke som i weele, så-
som ock uthi Messenii tijd skedde, när een hans saak devolverades [’hän-
sköts’] till Rijksens Herrar uthi Stockholm. (KP I:165) 

Vid hoten i (45), (46) och (47) antyds ett tänkbart straff eller remittering av 
ärendet till högre instans. Vid fem av de tio hoten stannar emellertid inte 
protokollets formulering vid en antydan om straff utan straffet preciseras 
som i (48). 
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(48) Slötz för then skull, admonitione præmissa [’efter förmaning’], att effter the 
för sådant buller suspect woro, skulle wara förtänkte [’beredda på’] att suara 
der till, huar här effter något buller upkomme och ther före aff inspectoribus 
excluderas a mensa [’avstängas från kommunitetet av föreståndarna’] (KP 
I:189) 

Hotet som följer förmaningen i (48) har ett specificerat innehåll, nämligen en 
eventuell framtida avstängning från matsalen, och utgör i sig en fällande 
dom med karaktär av vitesföreläggande. Inget annat straff finns angivet i det 
här ärendet, som jag analyserat i kategorin fällande dom med förlust av för-
mån som vitesstraff (se 6.3.2). De fyra andra av de fem domsluten med ex-
plicit hot och specificerad efterföljd gäller relegering i två fall, offentlig re-
legering i ett fall och förlust av stipendium i ett fall. I dessa konkretare for-
muleringar framträder hotens juridiska roll: De motsvarar vitesföreläggan-
den. I (48) är den villkorliga avstängningen från matsalen det enda uttalade 
straffet i den fällande domen. De fyra övriga hithörande fallen innehåller 
samtidigt andra domslut med direkt påföljd, så att de specificerade hoten om 
framtida straff blir tilläggsstraff. Ett av dessa fall är det som presenteras i 
5.1.2. 

Av de totalt 15 beläggen med hot och förmaningar återfinns nio i språk-
ärenden, fem i våldsärenden och ett fall bland övriga ärenden. Majoriteten 
gäller alltså tveklöst språkbrott. För de ärenden som inte specifikt rör språk-
brott kan hotet eller förmaningen också gälla konflikten i stort och då kanske 
inte i första hand språkmissbruket. 

Utifrån den inledande hypotesen om att konsistoriets färre fällande domar 
och färre utdelade bötesstraff för språkbrott skulle ersättas av ett större inslag 
av hot och förmaningar, har det sitt intresse att notera att av de 15 hoten och 
förmaningarna återfinns så många som tolv fall i ärenden med fällande 
domar och i endast tre fall finns förmaningen/hotet i ett ärende som saknar 
fällande dom. Dessa tre förmaningar/hot som uttalas utan att kombineras 
med något explicit straff gäller faktiskt språkbrott. Ett av dessa fall är (47) 
ovan. Men trots förekomsten av dessa tre språkärenden med hot eller för-
maning utan andra tydliga straff i domslutet visar det sig att förmaningar och 
hot ingalunda kompenserar frånvaron av fällande domar i konsistoriet. Majo-
riteten av förmaningar och hot formuleras i fällande domar för språkbrott 
och våldsbrott i konsistoriet. Ett liknande mönster kunde tidigare konstateras 
för förlikningar och benådningar. 

I stadsrättens protokoll formuleras aldrig hot på detta sätt från magistra-
tens sida utan där fastläggs på ett mer formellt sätt ett vitesbelopp. Vid något 
enstaka tillfälle används talaktsverbet förmana i ett domslut där, men det 
gäller en förmaning till parterna att vara vänner, och det domslutet har jag 
kategoriserat som en förlikning. 

Förmaningar och hot, liksom de två andra kategorierna av avgöranden, 
det vill säga förlikningar och benådningar, fungerar huvudsakligen som 
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tillägg i konsistoriet vid domar som redan innehåller ett specificerat straff. 
En utförlig dom formuleras i (49). Den saknar visserligen en uppmaning till 
förlikning, men kan ändå sägas åskådliggöra i koncentrat den akademiska 
rättsprocessen. Konsistoriet utdelar en fällande dom för språkmissbruk, men 
uttrycker inledningsvis en benådning och anger skäl för den. Svaranden ska 
ursäkta sig hos professorerna och inför allmänheten. Straffet blir fängelse. 
Till sist uttalar protokollet en förmaning med ett allmänt hot. 

(49) Här inkallas åter Isaacus och bekommer sin doom, n. om man stricto iure 
[’med högsta rätten’] skole handla Isaaco, borde han per ignominiosam ex-
clusionem religeras [’relegeras med vanärande uteslutning’], doch ansee the 
hans juvenilem errorem [’ungdomsförsyndelse’] och supplication [’böne-
skrift’]. Moste för den skull Isacus gå till hwar och en Professorem han för-
törnat hafwer, och sedan publice recantera [’offentligen återkalla’] sin 
schrift. Der hoos skal han och nu gå i proban [’studentfängelset’] tree da-
gar. 

Der medh hade och Rector en admonition [’förmaning’] til Isaacum att 
han skulle bättra sigh, och här efter afstå medh sådant förtaal, ty eliest 
skall saaken stå honom yppen igen. (KP I:328) 

Den åtalade studenten har i skrift förtalat flera professorer och vid ett tidi-
gare sammanträde om språkärendet fått ett straff, konsistoriets enhälliga 
beslut om att han ska avskedas från sin syssla som depositor (KP I:323). I 
utdraget ovan från ett något senare konsistoriemöte får den åtalade sin slut-
giltiga dom. Hans språkbrott skulle motivera en offentlig relegering, men 
rätten benådar honom och anger två skäl för detta, nämligen hans ungdom 
och benådningsskrift. Däremot ska den åtalade be till var och en av de 
skriftligen förtalade om ursäkt och dessutom offentligen återkalla innehållet i 
sin skrift. Men han ska också sitta tre dygn i studentfängelset. Avslutningsvis 
förmanas han att inte upprepa språkbrottet, och den direktiva förmaningen 
blir ett kommissivt hot (ty eljest skall saken stå honom öppen igen) om vars 
innebörd domens inledande ord om offentlig relegering ger en antydan. 

Detta exempel på en dom i konsistoriet visar med tydlighet den akade-
miska juridiska diskursen vid verbala kränkningar. Avgöranden som identi-
fierats i protokollnotisernas avslutning, i detta fall benådning samt förma-
ning och hot, ersätter inte en fällande dom med explicit straff. Förlikningar, 
benådningar och förmaningar är i huvudsak komplement till de fällande 
domarna. I avsnitt 6.4.4 prövas om detsamma gäller för talakten ”be om 
ursäkt”. 

6.4.4 Svaranden ber om ursäkt 
En del av rättsprocessen i såväl konsistorium som rådhus är att svaranden 
ska utföra en expressiv talakt (se 3.4.2), nämligen att be om ursäkt inför 
käranden och de närvarande i rättssalen. Beläggen för detta fenomen är nå-
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got fler i rådhusrättens protokoll, 17 mot konsistoriets 11 (se tabell 19). Ur-
säkterna förekommer huvudsakligen i språkärenden, av vilka rådhusrätten 
också har fler än konsistoriet. 

Talakten ursäkt betecknas i protokollen från stadsrätten med verb och fra-
ser som bads före, bad giva sig till, bad om vänskap och uttrycktes av språk-
brottslingen med formuleringar som inte veta annat än ärligt med någon, 
inte veta annat än ära och gott med någon. Ursäkten riktas till den föroläm-
pade motparten i den juridiska tvisten. Den expressiva talakten utgör inget 
substitut för en fällande dom med straff. Alla sjutton fall av ursäkter före-
kommer i kombination med en fällande dom för den som begått ett språk-
brott exempelvis som i (50). 

(50) Klagade Staffan Jöransson i fierdingen till sin granne Vibbe Jacobsson att 
han hade skelt honom vdhi sin dryckesmåll dhet wibbe indhz neka kunde 
vdhan badz före och sade sig indhz annat ueta med Staffan än dhz ärligit 
är. 

Sakfältes Vibbe till __8. mk (RR AIa:1, s. 97) 

Den ursäktande talakten är en del av rättsprocessen i fall av språkbrott och 
föregår formuleringen av en fällande dom i protokollsnotiserna. Av de sjut-
ton beläggen återfinns alla utom två i språkärenden. De två undantagen till-
hör ett våldsärende respektive ett övrigt ärende, men ursäkten kan kopplas 
till en förolämpning i båda fallen. 

I dessa sjutton fall gäller det med ett enda undantag, återgivet i (51) 
nedan, kärandens ära och heder i staden. Undantagsfallet rör det motsatta 
förhållandet. Det är käranden som uttrycker att han inget oärligt vet med 
svaranden. Språkbrottslingen måste även fria sig med skrifter där vittnen går 
i god för hennes ärlighet. 

(51) Kom för rätta Mårdhen Jöranss: och hans hustru hustru Brijtha vdhi Klös-
tergården, och tillspordes huad hon kunde suara till dhet Skualler talet 
hon haf:r vpkommitt om sin granne Olof Perss: skreddare som vdhi en 
acht tillförende omrördt är, tå Lade hon i Retten tolf dannequinnors 
skriffter som witnade at dhe wiste indhet annat med henne ähn dhz ähr-
ligit war tillspordes hon huij hon sådan om honom sagdt hade, tå sade hon, 
så tokott war iag at iag sade effter en annan at en käring skulle hafua warit 
med honom till helfuetit om Julenat, dhz iagh alrig af weet. Tillspordes Olof 
Persson skred: om han misstencker henne för sin siukdom, effter hon om 
honom [sidbrytning] sådane ord fält hade? Suarade han, indhet weet iagh 
annat med hustru Brijta än dhet som ährligit är, och misstenker henne 
indhet, wdhan effter iagh hörde sådant taal, om mig, måste iagh iu frågha 
dher effter. 

Saakfältes hustru Brijta för Leppegäll till __12. mk (RR AIa:1, s. 111–
112) 

Också i konsistoriet bad förolämpare den förolämpade motparten om ursäkt. 
Uttrycken i protokollen är ta sina ord tillbaka, bedjas före, giva sig till, de-
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precera, be ödmjukligen om förlåtelse. Även i den akademiska rätten noteras 
ursäktsformuleringar som inte veta annat än ärligt med ngn, inte veta annat 
än gott, inte veta något oärligt med ngn. 

Av de elva beläggen i tabell 19 kommer nio från språkärenden och två 
från övriga ärenden. Men alla elva fall kan kopplas till en kränkande talakt. I 
sex av fallen följs svarandens ursäkt av en fällande dom. I två fall i kategorin 
övriga ärenden regleras den ekonomiska konflikten och den förolämpande 
parten ber dessutom om ursäkt för sina ord. Två språkärenden med en ursäkt 
saknar fällande dom. I ett fall har förolämparnas ursäkt accepterats först när 
den nedtecknats i en skrift till käranden. Denna bekännelseskrift har av mig 
analyserats som ett straff, en fällande dom i sig eftersom svaranden åläggs 
att inge ursäkten i skrift till rätten: 

(52) Så frågade Rector benämde Margareta om hon wille giffua sig tilfridz, om 
Petrus medh dhe andra inläggia en schrifft, ther uthi dhe bekenna sigh 
inthz haffua kallat henne hoora, ey heller wätta något oährligit medh 
henne? 

Swarade hon: Ja. Ty hon giffuer sigh tilfridz ther medh, på thet hennes 
gode rychte icke wordo ther medh förklenat. Tå loffuade Petrus sig wilia 
giffua henne en sådana skrifft. 

Då imponerade [’ålade’] ven. [’det aktningsvärda’] Consistorium Petro, 
att han näst Consistorii dagh skulle b:te bekennelse skrifft in Consistorio 
inläggia. (KP II:68) 

Analysen av ursäkterna i konsistoriet visar inte ett helt entydigt mönster. Två 
språkärenden med ursäkter saknar visserligen fällande dom och två separata 
språkbrott i två övriga ärenden med ekonomiska tvister följs av en protokoll-
förd ursäkt utan någon fällande dom. Mot bakgrund av resultatet från konsi-
storieprotokollens elva fall av ursäkter går det inte att hävda att ursäkten 
generellt ersatte en fällande dom i språkbrott. Det var vanligast att ursäkten 
följdes av ett straff, om det så endast var författandet av en bekännelseskrift. 

Att den expressiva talakten ursäkt vid språkbrott var betydelsefull i den 
juridiska diskursen visar (52) då ursäkten ska nedtecknas i ett särskilt doku-
ment. I ett annat ärende begär den som ursäktat sig för en förolämpning ett 
intyg från konsistoriet om att han verkligen bett om förlåtelse. Också i råd-
husrätten rapporteras om en utfärdad bepliktelseskrift med en ursäkt och en 
försäkran av språkmissbrukaren om att inte upprepa sitt språkbrott. Ursäkter 
har av Searle (1976) förts till den kategori han kallar expressiva talakter. I 
den juridiska diskursen behöver den expressiva talakten inte nödvändigtvis 
vara ett uttryck för talarens äkta känslor, utan snarare en talakt som förväntas 
socialt av honom eller henne och som föreskrivs i rättsprocessen, påpekar 
Doty & Hiltunen (2009:466). Då är ursäkten en deklaration, en typ av talakt 
inom den rättsliga institutionen som är ett tillkännagivande genom vilket den 
ursäktade får sin ära åter. 
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Att be om ursäkt är en talakt inför rätta vid förolämpningsärenden även på 
landsbygden under 1600-talet, visar G. Andersson (1998:162). Men ursäkten 
inför rätta förekom också i Nordamerika under tidigmodern tid. I Maryland 
skulle den som förlorade ett förtalsmål be om ursäkt offentligt och dessutom 
betala rättegångskostnaderna och bötesbelopp som tillföll den förolämpade 
eller kolonin. Där utdelades även spöstraff och språkbrottslingen skulle avge 
löfte om framtida gott uppförande (Norton 1987:24, 35). I franska Kanada 
tillämpades två ångerritualer i ärekränkningsärenden. Den ena talhändelsen 
kallades amende honorable, då förolämparen med stark och tydlig röst utta-
lade sin ånger och bad gud, kungen och rättvisan om ursäkt på sina knän. För 
svårare förtal tillämpades ritualen réparation d’honneur, då den skyldige 
drog tillbaka sina smädelser som falska, friade käranden från tillmälet och 
erkände honom vara en ärlig man (Moogk 1979:525). 

6.4.5 Svaranden saknar bevis, käranden frias från tillmäle 
Att förklara förolämpningar som falska och att fria käranden från tillmälen 
finns också som ett utpräglat drag i den borgerliga juridiska diskursen i 
1630-talets Uppsala. Domskälet att svaranden inte har någon saklig grund 
för sina skällsord mot käranden är mycket frekvent i stadsprotokollen. Av 
tabell 19 framgår att noteringen belagts 27 gånger i anslutning till domarna i 
språkärenden. Protokollen gör det på ett formelartat eller klichémässigt språk 
med uttryck som kunde hon inte bevisa, gjorde han utan något besked, utan 
någon orsak. Flera av noteringarna i de korta protokollsnotiserna återger 
stadsrättens explicita fråga om svaranden har någon saklig grund för sina 
förolämpande ord med frågeformuleringar som tillspordes vad besked, till-
spordes vad skäl och bevis. Det svar som skrivaren inför i protokollet kan 
vara att svaranden säger sig inte ha något skäl. Svaret kan dessutom bestå av 
en ursäkt som i följande exempel med ett bedyrande om kärandens ärlighet: 

(53) Kom för rätta hustru Märetas dotter, Margreta Hindrickzdotter och klagade 
att en soldat hustru, Hustru Elisabet haffuer skamligen skält henne både för 
en hora och annat och frågat effter sin Man. Tillspordes hon huad skääl hon 
hade till at så skälla folck, dher till hon indhet besked hade, och indhet 
annat wiste med henne än dhet ährligit war 

Sakfeltes för skälzord till __12 mk. 
Bleff tilgiffuit [’efterskänkt’] (RR AIa:1, s. 257) 

I (53) gäller förolämpningen anklagelser om horeri. De 27 språkärenden som 
i protokollet anger en talhändelse i rättegångssituationen där domstolen sö-
ker men inte finner bevis för förolämpningens sakliga innehåll uppvisar ett 
tydligt mönster. Alla dessa förolämpningar har i de primära talsituationerna 
varit beskyllningar om horeri, stöld, incest, trollkonst eller mycket låg social 
härkomst. I tre fall noteras förolämparens brist på bevis när denne visat råd-
husrätten ringaktning. 
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Det finns också exempel på att kravet på bevis har rests redan i den pri-
mära talsituationen av den förolämpade parten. En borgarhustru som känner 
sig kränkt av en falsk stöldanklagelse anordnar på sätt och vis en egen rätte-
gång med sin motpart och förolämpare i (54). Ordväxlingen har sedan re-
fererats i rätten och tagits till protokollet. 

(54) Förbe:de Båtzmans hustru hade skylt hustru Brijta att haffua tagit något ööl 
bort för annat husfolck där i gården, dhet hon [båtsmanshustrun] indhet be-
uijsa kunde, där om begynthe dhe träta sig emillom, tå sade hustru Margreta 
[båtsmanshustrun] till hustru Britha tu skall indhet lengre wara här, vdhan 
packa tig på dören din koos, sade hon [hustru Britta], iag skall först läggia 
iffrå mig dhet tu haffuer skylt mig före och tu skall beuijsa dhz tu sagdt 
haffuer, ingen tiuf är iagh, medh dhet samma fick hustru Margreta vdhi en 
wädekäfling [’vedträ’] och slogh henne tree slänger på armen at han [armen] 
gick af, (RR AIa:2, 16360105) 

Av hustru Brittas yttrande i exemplet framgår att hon vill lägga ifrån sig det 
hon blivit skylld för. Hon vill annullera en anklagelse mot sig eller frias från 
tillmälet, som frasen lyder i stadsprotokollets formulering. Det något ovanli-
gare domslutet ”käranden frias från tillmäle” med åtta noteringar i rådhus-
protokollet visar ett lika enhetligt mönster som domskälet ”svaranden saknar 
bevis” och gäller uteslutande samma typ av förolämpningar som är beskyll-
ningar om stöld, horeri, trolldom och missaktning mot rådman eller borg-
mästare. Ordet tillmäle som beteckning för okvädinsordet har då snarast 
betydelsen ’beskyllning’. Tillmälet är alltså inte endast något förolämpande 
tilltal till någon utan snarare en anklagelse som häftar vid någons anseende. 
Hur någon frias från tillmäle formulerar domstolen också klichéartat. Käran-
den görs fri från sådant/samma/slikt tillmäle. 

I konsistoriet finns tre noteringar om att någon ska frias från tillmäle. Två 
gånger är det en kärandepart som uttrycker sin önskan att frias från tillmäle. 
Som konsistoriets eget domslut formuleras det i ett enda ärende som gäller 
förtal. Domskäl som hävdar att en förolämpare saknar saklig grund för sitt 
pejorativa tillmäle finns inte alls i konsistorieprotokollet under perioden. Att 
utreda skällsords propositionella innehåll och fråga efter bevis i sak tillhörde 
inte den akademiska diskursen i 1630-talets Uppsala. Det är ett mycket in-
tressant resultat och visar en väsentlig skillnad mellan den akademiska och 
borgerliga synen på de verbala förolämpningar som drogs inför rätta. 

6.5 Sammanfattning och diskussion 
Genomgången av den juridiska diskursen i det tudelade Uppsala visar på 
tydliga skillnader i den borgerliga respektive akademiska synen på kränk-
ande talakter som den kommer till uttryck i domstolsprotokollen. 
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I den mindre mängden stadsprotokoll från undersökningsperioden åter-
finns avgjort fler ärenden med förolämpningar än i akademiens protokoll. Av 
dessa ingår den största andelen i ärekränkningsmål i stadsrätten. Konsistori-
ets anteckningar om förolämpningar återfinns i större utsträckning i mål som 
gällde andra konflikter än språkbrott. Intrycket blir redan vid en första över-
sikt att förolämpningarna tillmättes en större kränkande kraft av borgarna 
och deras domstol än av studenterna och deras professorer. Det intrycket 
förstärks av att ärendena fördes upp på dagordningen i rådhuset mycket väl 
förberedda och att målsägaren verkligen ”vann” sitt språkärende. Svaranden 
dömdes prototypiskt till 12 mark i böter. Det var det straff som enligt den 
medeltida stadslagen gällde invektiv med attributet förvunnen, som betyder 
’överbevisad’, ’lagförd’. I ärendena med det bötesbeloppet anges emellertid 
aldrig något sådant attribut. Konsistoriet utdömde bötesstraff i endast ett 
fåtal ärenden. 

De mer utförligt formulerade domarna i konsistorieprotokollen visar tyd-
ligt att akademin eftersträvade parternas förlikning i språkbrotten, gärna utan 
rättens ingripande. Man fällde ogärna domar med böter. Benådningsviljan 
var uttalad men kombinerades med någon form av straff. Professorerna för-
manade dem som brutit mot lagen att i fortsättningen följa den. Förmaningen 
kunde uttalas skarpare som ett hot om ett strängare straff vid upprepad 
språkbrottslighet. Flera formuleringar visar att domarnas förmaningar och 
hot i konsistoriet på sätt och vis motsvaras av rådhusrättens tydligare vites-
förelägganden. 

Ett för båda rättsinstanserna gemensamt drag i ärendenas avslutning är att 
svaranden ska be den förolämpade om ursäkt och därmed betyga kärandens 
ära. Den vanärade skulle med ursäkten från ärekränkaren få sin egen ära 
upprättad. Äran, det vill säga hedern eller det sociala anseendet, hade stor 
betydelse på 1600-talet. I materialet kan några fall av skamstraff registreras, 
att den som vanärat själv skulle vanäras offentligt som straff. 

I borgarnas juridiska diskurs undersökte rätten om förolämparen haft sak-
lig grund för invektivets propositionella innehåll. Rättens fråga efter bevis 
och ännu oftare svarandens besked om att bevis för yttrandets denotativa 
innehåll saknas, noterades upprepade gånger och är alltså ett prototypiskt 
drag. Det har uppenbarligen sitt samband med bötesbeloppet 12 mark från 
den medeltida stadslagen, som kopplar beloppet till ett attribut som betyder 
’överbevisad’. Den bötessumman, liksom frågan om bevis och svaret att 
bevis saknas, var över huvud taget inte alls del i akademiens rättsutövning av 
protokollen att döma. Rådhusrätten och konsistoriet bildar på just denna 
punkt två skilda diskursgemenskaper. 

Frågan om ett yttrandes sanningsvärde hör till talaktsteori av klassisk 
språkfilosofisk karaktär. Den pragmatiska språkforskningen vill betona att 
sanning och logik i sin abstrakta form inte är av stort intresse för språk-
brukarna. Det blir, menar Mey (1993:14), mer intressant att undersöka varför 
människor säger något än att undersöka om det de säger är sant eller falskt. 
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Han skriver också att frågan om yttrandens sanningsvärde hör hemma i sär-
skilda sammanhang som filosofiska diskussioner och rättegångar. I de rätte-
gångar om verbala kränkande yttranden i 1630-talets Uppsala som jag un-
dersökt är sanningsvärdet i det förolämpande yttrandet av betydelse för en-
dast en av domstolarna, nämligen för borgarnas rådhusrätt. Konsistoriets 
protokoll bokför ingen diskussion om förolämpningarnas sanningsvärde på 
det sätt som stadsprotokollen gör. Men sanningsvärdet är inte enbart en fråga 
för stadsrätten, det kan också vara en fråga för stadsbefolkningen. Det fram-
kommer i protokollens beskrivning av primära talsituationer med verbala 
kränkningar. 



 165

7 Förolämpningarnas form och betydelse 

Detta kapitel undersöker förolämpningarnas språkliga form och semantiska 
innehåll. Talaktsanalysen koncentrerar sig alltså här på förolämpningarnas 
lokuta akt och fokus ligger på invektiven, de enskilda pejorativa person-
beteckningarna. I 7.1 redovisas en beräkning av deras förekomst i materialet. 
Frågan om konventionella och icke-konventionella skällsord behandlas i 7.2. 
I avsnitt 7.3 analyseras de frekventa invektivens betydelse och en semantisk-
pragmatisk utveckling kan avläsas. Denna utveckling som jag har valt att 
kalla pragmatikalisering behandlas i 7.4. Kapitlet avslutas med en samman-
fattning av resultaten. 

7.1 Invektivens frekvens 
I en stor mängd förolämpningar som urskiljts för undersökningen återfinns 
någon tydligt avgränsad pejorativ personbeteckning (se 5.4.4). Dessa beteck-
ningar kallar jag för invektiv eller, i enlighet med hur de vanligen omtalas i 
källmaterialet, för skällsord. Det är inte helt uppenbart om ordet är konven-
tionaliserat som skällsord, men i de talhändelser som ingår i undersökningen 
har dessa personbeteckningar en förolämpande funktion. För förekomsten av 
enskilda skällsord har jag använt några beräkningsprinciper för vilka jag 
redogör i 7.1.1. Invektivlistor för båda protokollserierna med betydelseangi-
velse och antal belägg redovisas sedan i tabell 20 och tabell 21 i avsnitt 
7.1.2. 

7.1.1 Beräkningsprinciper 
För att kunna fastställa vilka invektiv som är vanligast förekommande i ma-
terialet har jag använt några beräkningsprinciper som jag ska redogöra för. 
Beläggen på invektiv är inte grundade på antal förekomster i texten, utan 
enligt en pragmafilologisk princip som tar hänsyn till invektivens funktion i 
den primära konfliktens talhändelse och i den juridiska diskursen, alltså de-
ras behandling i rättegångssituationen och hur de formuleras i protokolls-
notisen som skrifthändelse. De skilda kommunikationslagren tas i beaktande. 
En utförlig genomgång av den pragmatiskt inspirerade principen föranleds 
också av att antalet förolämpningar som redovisades i 5.3 inte är identiskt 
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med antalet beräknade invektiv. Förhållandet mellan analysenheterna ytt-
rande, förolämpning och invektiv redogjorde jag för i 5.2. 

I den följande redovisningen av invektiv upptas alla nedsättande ord som i 
en primär talsituation varit del av ett förolämpande yttrande eller utgjort en 
tolkning av ett förolämpande yttrande som i protokollet anförts utan invek-
tiv. Dessutom har alla invektiv som ingår i diskussionen om förolämpningar 
i rättegångssituationen beaktats. Jag förtecknar invektiven även om parterna 
inte är överens om vad som sagts eller om det vid rättegången inte har gått 
att fastställa de exakta skällsorden. Även om målsägaren, vilket händer i ett 
fall, drar tillbaka något skällsord från sin anklagelse om förolämpning så har 
jag antecknat det eftersom källmaterialet har noterat det. Sist i avsnittet 
kommenterar jag vilken principen varit för beräkning av invektiv när flera 
förolämpare uttalat ett invektiv mot flera förolämpade vid skilda tidpunkter 
och på olika platser. 

Vad denna pragmafilologiska princip har för effekter på beräkningen av 
enskilda invektiv belyser jag i det följande med sju olika fall. De gäller: 

 
1. invektiv i responser på förolämpning utan invektiv, 
2. invektiv i responser som upprepar förolämpningens invektiv, 
3. invektiv i motskymf som upprepar huvudskymfens invektiv, 
4. invektiv som anges metaspråkligt eller med inferens i texten, 
5. invektiv i yttranden som har annan funktion än förolämpning, re-

spons på invektivlös förolämpning eller motskymf med repetitivt 
invektiv, 

6. invektiv om vilka parterna har varit oense i rätten samt 
7. invektiv som materialet inte registrerat från en tydlig dyad med en 

talare och en adressat vid en enda i tid och rum tydligt avgränsad 
talhändelse. 

De olika typerna av responser, förolämpningarnas perlokuta effekt, behand-
las utförligare i 8.4.1. 

Skällsord i protokollen kan dels avse en enskild pejorativ personbeteck-
ning, dels referera till ett helt yttrande så att uttryck som ha skällsord mot 
någon eller ge någon okvädensord kan ange ett kränkande yttrande som inte 
nödvändigtvis innehåller ett enskilt invektiv. Protokollen ger flera exempel 
på sådana invektivslösa men indirekt eller direkt anförda förolämpande ytt-
randen (se 5.4.4). I sådana fall kan protokollstexten återge den förolämpades 
respons med angivelse av ett invektiv som inte ingår i en motskymf utan 
snarare i en förnekelse eller ett ifrågasättande av förolämparens yttrande. Det 
enskilda invektivet utgör då snarare en koncentrerad tolkning av förolämp-
ningen. Ett tidigare exempel i avhandlingen på ett sådant responsinvektiv 
återfinns i (9), avsnitt 5.2. Sådana responsinvektiv har också beräknats och 
upptagits i listorna i tabell 20 och tabell 21. Notisutdraget nedan i (55) får 
belysa denna typ av belägg med invektiv i responser på förolämpning utan 
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invektiv. De fetmarkerade partierna urskiljer de yttranden som har relevans 
för den utförligare analysen av talhändelsen som följer. 

(55) När hon [en akademiskräddarhustru] kom och wille hafua embaret igen, 
förwägrade pigan [hos kopparslagaren] henne, och kraffde henne en teen-
skål, som hon sade [IA, satsförkortning] henne haffua stulit; [---] 

Håkon kopparslagares berättelse: Hustrun kom i Håkons gård frågandes 
efter pigan. Tå greep hon strax i hoop medh pigan, säijandes: [DA1] haffuer 
du beskylt mig för en tiuff? Pigan swarade: [DA2] inthz haff:r [iag] skylt 
tigh för en tiuff, uthan iag frågar effter thet som för min maatmoder bort-
kommit är. Hustrun sade: [DA3] Jagh skal basa [’slå’] tigh din hoora och rof-
ferska &c. Och gick tädan [’därifrån’] uth heem igen. (KP II:62–63) 

Inledningsvis ger texten den förolämpade hustruns version av en talhändelse, 
där hon har utfört en direktiv talakt, krävt ett ämbar åter och fått ett nekande 
svar av sin antagonist. Det första fetmarkerade partiet i exemplet beskriver 
ett motkrav och en förolämpning, en beskyllning i en satsförkortad indirekt 
anföring (jfr 5.4.3). Det andra stycket ger en vittnesuppgift från förolämpa-
rens husbonde som återger talhändelsen utförligare. Den förolämpades re-
spons på förolämpningen, det andra fetmarkerade partiet, utgörs av en direkt 
anförd fråga DA1 om illokutionen i antagonistens talakt: haver du beskyllt 
mig för en tjuv? Antagonisten förnekar i DA2 beskyllningen, intet haver 
[jag] skyllt dig för en tjuv, och modifierar illokutionen av sin talakt: utan jag 
frågar efter det som för min matmoder bortkommet är. 

Kravet på att återfå tennskålen och stöldanklagelsen i indirekt anföring 
utan invektiv utgör ett förolämpande yttrande i min analys. Responsen i DA1 
är ett yttrande som ifrågasätter den förolämpande talakten med angivelse av 
invektivet tjuv i direkt anföring. DA1 är ingen motskymf men en respons 
med ett invektiv som tolkar en förolämpning. I detta fall har jag beräknat ett 
belägg för invektivet tjuv. DA2 som förnekar propositionen i det föregående 
yttrandet upprepar invektivet. Upprepningen av tjuv i DA2 beräknar jag inte 
i tabell 21 eftersom den pragmatiskt varken tolkar en invektivlös förolämp-
ning eller är en motskymf i talhändelsen. 

Vittnet, kopparslagaren, återger ytterligare ett yttrande i direkt anföring, 
DA3, som den förolämpade skräddarhustrun ska ha fällt mot pigan: jag skall 
basa dig din hora och rofferska &c. I yttrandet ingår dels en ny förolämp-
ning som innehåller två invektiv, hora och rofferska, dels ett hot om våld. 
Förolämpningen i DA3 har jag inte räknat som en motskymf, eftersom den 
inte i närhetspar är en direkt respons på skymfen utan en respons på DA2. 

För talhändelsen har jag här analyserat fem yttranden: ett inledande refe-
rerat krav, IA, DA1, DA2 och DA3. I dessa yttranden har jag beräknat två 
förolämpningar, en i IA och en i DA3. Från responsen i DA1 och förolämp-
ningen i DA3 har jag räknat ett belägg vardera på tre olika invektiv: tjuv, 
hora och rofferska. 
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Ett invektiv kan alltså ha förtecknats i responser som inte varit motskym-
fer utan snarare fungerat som ifrågasättanden av en förolämpning eller som 
en förnekelse i sak av förolämpningens referentiella innehåll. I vissa fall är 
dessa responsinvektiv en upprepning av det invektiv som fällts i den huvud-
sakliga förolämpningen. Exempel (56) utgör ett sådant fall. De fetmarkerade 
partierna belyser förhållandet med invektiv i responser som upprepar föro-
lämpningens invektiv. 

(56) Svarade Anders Bengdss: Bårgmest: till Per Knutss:, [DA1] tu est en moot-
willig karll och alltid står emot och gör huad tu will och indhet will wara nå-
gon Lagh vndergifwin. Sade Per Knuts: till honom, [DA2] i haffver alltid 
warit min förföliare, iag weet indz huad iag hafver giordt eder emott, i må 
banna fanen och iche mig iag är indz edher dräng. Sade Anders Bengdtsson 
[DA3] det lögh tu på mig om iag haffver warit tin förföliare. (RR AIa:1, s. 
229) 

Det direkt anförda yttrandet DA1 har jag analyserat som en förolämpning 
eftersom du-tilltalet tu est, nominalfrasen en motvillig karl och talarens an-
tydan om antagonistens lagtrots svarar mot definitionen av förolämpningar 
som nedvärderar och kränker någons sociala status. Det första fetmarkerade 
partiet med invektivet förföljare i direkt anföring DA2 inleder ett längre 
yttrande som utgör en motskymf i min analys. Det andra fetmarkerade par-
tiet med DA3 innehåller en respons på motskymfen. Den är ett förnekande 
av propositionen i motskymfen och upprepar motskymfens invektiv förföl-
jare. Invektivet har nedtecknats explicit redan i motskymfen och ingår i min 
beräkning som ett belägg. Jag räknar däremot inte repetitionen av förföljare i 
responsen som ytterligare ett belägg. 

Talhändelsen innehåller tre yttranden: DA1, DA2 och DA3. Jag har räk-
nat med två förolämpningar, en skymf i DA1 och en motskymf i DA2. Jag 
har räknat två invektiv, ett belägg för en motvillig karl i skymfen och ett 
belägg för förföljare i motskymfen. Det upprepade invektivet i DA3 som är 
en respons, en förnekelse i sak av propositionen i motskymfen, räknas inte 
som ett ytterligare belägg. Från exempel (56) har jag till invektiven förutom 
nominalfrasen motvillig karl alltså räknat ett enda belägg för förföljare. 

I de två föregående exemplen har alltså repetitionen av ett och samma in-
vektiv, tjuv i (55) och förföljare i (56), inte räknats som två belägg i fre-
kvenslistorna. Repetition av samma invektiv räknas däremot som två belägg 
om de ingår i ett yttrandepar som är en skymf och en motskymf. Följande 
exempel har alltså två belägg på tjuv. 

(57) Kom så Änckiones dräng [---] och strax sporde påiken huarföre han där satt, 
om han iche hade annat rum at spälla kort än thär och skylte honom för 
remarna som bårta worhe och kallade honom en tiuff, tå begynte påiken till 
att suäria och bannas och bad drängen wara en tiuff sielf, (RR AIa:2, 
16380226) 
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Fallen med samma återgivna invektiv i både skymf och motskymf är ovan-
liga i materialet. Ett annat sådant fall med två belägg av samma invektiv 
syns i exempel (8), avsnitt 5.2, där talhändelsen innehåller en skymf med 
invektivet skälm och en motskymf som repeterar skälm. 

Vid beskrivningen av vissa talhändelser har två belägg av ett och samma 
invektiv förtecknats av mig trots att det återges i texten endast en gång. Det 
gäller motskymfer som av protokollstextens metaspråkliga angivelser att 
döma repeterar huvudskymfens invektiv. 

(58) Men om Båtarna förklarade han [Zacharias Rhotovius] sigh således, at när 
han förre gången druckit hade, mötte honom en på gathan, som honom 
kallade belghhundh, huilken han medh samma ähretitell helsade. (KP 
I:240) 

Textstället som återges i (58) har ett skriftligt belägg på invektivet bälghund 
men den ironiska metaspråkliga frasen hälsa med samma äretitel föranleder 
en analys av talhändelsen som ger två belägg för bälghund, ett för skymfen 
och ett annat för den repetitiva motskymfen. Troligtvis innehöll motskymfen 
invektivet, även om man skulle kunna tänka sig att den formulerades som en 
fras jag hälsar dig med samma äretitel. En annan liknande dubblering vid 
repetitiva motskymfer går att finna i (32) i avsnitt 6.2.1. Där avslutas svaran-
dens sakframställning i notisen med formuleringen [jag] bad henne slå sina 
horungar. Detsamma sade hon åt mig igen. Den har en förekomst av hor-
ungar i texten, men jag har räknat invektivet två gånger för både skymf och 
motskymf i en ”tänkt” förolämpande uppmaning och motskymf som slå dina 
horungar! – slå dina horungar själv! Det är en tolkning som texten gör trolig 
även om det inte helt kan uteslutas att motskymfen i stället utformats som 
något i stil med: Detsamma! 

Jag har alltså med stöd av protokollsnotisens metaspråkliga kommentar i 
några få fall beräknat två belägg på något invektiv som antecknats endast en 
gång. Däremot förtecknar jag inte ett invektiv som inte någon enda gång 
nämnts i texten. Vid flera ärenden diskuterar rättsparterna en förolämpning 
eller ett förtal där ett invektiv aldrig nämns men som i övrigt genom inferens 
är entydigt. I ett förtalsärende säger ett vittne om en förtalad änka att hon 
aldrig givit orsak till okyskhets misstanka. En annan rättspart säger ”ingen 
kan hustrun för hoor wijta uthan mannen sielff” (KP II:203). Eftersom ett 
tänkt invektiv hora aldrig antecknats i ärendet har jag inte heller förtecknat 
något. 

Ibland återger texten däremot mycket typiska invektiv som inte beräknats 
av mig. Exempel (59) innehåller ett karaktäristiskt invektiv återgivet i en 
konfliktfylld talsituation, men det har ändå inte förtecknats i frekvensberäk-
ningarna, eftersom det inte har ingått i ett förolämpande yttrande. Det har 
inte heller varit del av en förolämpad persons respons som i (55) där skälls-
ordet tolkat en invektivlös förolämpning. 
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(59) [Zacharias] Rhotovius hade ock mött Suantoni Horn, satt suärdet för brystet 
på honom, och sagt: [DA1] wore tu en af Båtarna, skulle tu få skam. [---] 

Och thetta refererade Suanto sielf Noræo, sände efter honom, säjandes 
sigh med Olof Sifferson wara kommin uth om porten, och ther kom Zacha-
rias springande, och kallade honom strax du, satte suärdz udden för brystet 
på honom, och bad honom säja [IA] huad han war för enn. 

Der till Suanto suarade: [DA2] iagh är H. M:ttz tiänare. Tå sadhe Za-
charias: [DA3] iagh är icke heller någhon hundzfott, och stodh fort ther på 
att han hans nampn weeta finge, och hölt suärdet emot honom. (KP I:240, 
243) 

I exemplet finns två varianter av ett replikskifte beskrivna. En första kortare 
variant återges i DA1. Den innehåller en förolämpning med du-tilltalet av 
adelsmannen och topiken ’skam’ som förstärks med förolämparens svärd för 
bröstet på adelsmannen. Det är en hotfull realinjurie. Senare i notisen följer 
en utförligare variant av talhändelsen. Den ofrälse studenten förolämpar den 
adliga akademikern med ett du-tilltal och frågar vem han är i IA och får ett 
sakligt svar i DA2: jag är Hans Majestäts tjänare, som förolämparen kom-
menterar i DA3: jag är icke heller någon hundsfott. Invektivet i DA3 har 
inte ingått i mina beräkningar, eftersom det inte riktats mot någon föroläm-
pad motpart och inte heller fungerat som en tolkning av en tidigare föro-
lämpning som i (55). Hundsfott, ’hundfitta’, saknas som förolämpande in-
vektiv i materialet för undersökningsperioden. I en tidigare undersökning 
fann jag att ordet slår igenom 1642 då tre tyska studenter använder det. Där-
efter var skällsordet hundsfott det absolut mest frekventa bland studenter i 
Uppsala och höll sin toppnotering i åtminstone tre decennier (Falk 2006:23). 

Andra tänkbara invektiv har jag däremot beräknat när de ingår i en dis-
kussion om förolämpningar. Parterna kan ha varit oeniga om ordalydelsen i 
förolämpande yttranden och protokollen återger ibland denna oenighet. Nå-
gon enstaka gång har målsägaren (den förolämpade) till och med dragit till-
baka en del av sitt ursprungliga påstående som i (60). 

(60) I. Fram kom een sömerska, pijgha, huilken klagade på Petrum Pauli Smolan-
densem, Ericum Pauli och Laurentium Johannis, att dhe haffua giffuit henne 
skälsord widh porten der hon gäste, kallandes henne hoora, åsna etc. [---] 

Tå inkallades Thomas Lårmans dreng, huilken samma gång haffuer fölgt 
ofta b:te [’ofta nämnda’] sömerska med lychta til porten ther hon skulle ingå, 
huilken berättade [---] tå haffuer Margareta brukat munnen på dhem, och 
sagt til den som klappade på porten: din fähunder &c. Då haffua studen-
terna kallat henne igen, slamsäcker och sleeff. Sade der hoos sigh inthet 
höra studenterna kalla henne något wärre nampn. [---] 

Tå kallades åter Margareta sömerskan och hennes wederparter. Tå sade 
Petrus Pauli sigh wilia göra sex mans eedh, att dhe hafffua inthet kallat 
henne hora. (KP II:87–88) 

Det första fetmarkerade textpartiet innehåller målsägarens framställning av 
de skällsord hon utsatts för: hora, åsna och kanske några andra, vilket fram-
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går av förkortningen etc. Det andra utförligare textpartiet innehåller vittnes-
uppgiften att målsägaren först sagt ett invektiv i vokativfras din fähunder 
och kanske några flera (&c). Vittnet uppger att de tre studenterna i motskymf 
sagt slamsäcker och slev men har inte hört ”något wärre nampn”. Det tredje 
fetmarkerade textpartiet anger att svaranden, en student, förnekar att studen-
terna sagt ordet hora. Skällsorden hora och åsna dras också tillbaka av måls-
ägaren vilket framgår av domslutet i detta ärende som återges i (52) i avsnitt 
6.4.4. I (60) har jag analyserat en förolämpning med ett invektiv i vokativ-
frasen din fähunder &c. Vokativfraserna har jag räknat som direkta anför-
ingar. Den andra förolämpningen, studenternas motskymf, innehåller fyra 
återgivna invektiv: hora, åsna etc., slamsäcker, slev. Några sådana skällsord 
som man varit oenig om eller till slut medgivit inte varit med säkerhet ytt-
rade finns ändå med i mina frekvensberäkningar, eftersom de figurerat i 
rättsförhandlingen och även nedtecknats i protokollen. 

Alla exempel utom det sista ovan innehåller talhändelser med dyader 
mellan en förolämpare och en förolämpad i en talsituation som är tydligt 
avgränsad i tid och rum. Men omständigheterna kan vara mycket mer kom-
plicerade än så vilket talsituationen i (60) låter oss ana. Där finns det flera 
förolämpare. Och domstolsprotokollen återger långt mer komplicerade kon-
flikter med utdragna talsituationer med flera förolämpare och/eller flera föro-
lämpade. Den pragmatiska princip som jag följer kan inte i detalj ta hänsyn 
till sådana komplexa förolämpningssituationer, eftersom det skulle leda till 
för långtgående och osäkra tolkningar. Huvudsakligen följer jag den kom-
primerings- och abstraktionsprincip som jag redogjorde för vid beräkningen 
av antalet förolämpningar i avsnitt 5.3. Där kan utdelningen av bötesstraff 
också i viss mån vara vägledande, se 6.3.1. 

I de fall då det framgår av protokollets redogörelse för en konflikt att 
samma skällsord använts av en och samma person till en och samma motpart 
vid olika talhändelser i en tidsmässigt utdragen konflikt räknas det vanligtvis 
som ett belägg. Vissa invektiv har riktats till någon grupp av personer. Då 
har det invektivet räknats som ett belägg. Det är normalt den beräkning råd-
husrätten gör vid utdelning av böter. Ett undantag gör rätten då en kop-
parslagare upprepade gånger skällt fyra andra kopparslagare med samma 
skällsord på en marknad, se (39) i avsnitt 6.3.1. Rättegångstexten har för 
ovanlighetens skull separerat antalet tilltal och fördelat dem på olika föro-
lämpade personer samt bötfällt per tilltal i talsituationen. Den störtskuren av 
invektiv består av tio förekomster enligt bötesfällningen. Där har jag räknat 
fyra förolämpningar och ett belägg av skälm och tjuv per förolämpad person. 
Konsistoriet gör också i ett undantagsfall en sådan uppdelning som framgår i 
(69), avsnitt 7.3.3. Annars utdömdes straff inte per enskilt invektiv, inte hel-
ler helt säkert per förolämpning utan snarare per talsituation där tid och plats 
kunde variera. 
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7.1.2 Förekomst av invektiv 
Invektiven utgörs huvudsakligen av negativa, kränkande personbeteck-
ningar. Till invektiven har dessutom några enstaka nominalfraser räknats där 
huvudordets negativa innebörd framgår först i samverkan med bestäm-
ningen. Skällsorden redovisas med moderniserad stavning. För skällsord 
med ett enda belägg har jag förtecknat den form (species och numerus) i 
vilken protokollet nedtecknade belägget. Vid flera belägg av ett invektiv som 
förekommit i varierande species och numerus har jag valt att förteckna det i 
singular obestämd form. Ordformer som fyrk ’småmynt’, kli, svinhund skrivs 
ut som fyrik, klig, svinehund eftersom de är materialets enda förekommande 
varianter. I de fall ett ord har belagts mer än en gång anges antalet belägg 
inom parentes. 

För beskrivningen av ordens betydelse har jag konsulterat SAOB och i 
vissa fall Swensk Ordabok av Swedberg. För flera av de ord som ter sig ål-
derdomliga och har en för den moderna läsaren oklar betydelse kan ordets 
ursprungliga betydelse och betydelseutveckling vara av intresse. De följande 
förteckningarna i avsnittet innehåller emellertid inga etymologiska uppgifter. 
För sådan information hänvisar jag till SAOB. 

Skällsorden utgörs både av ord som från början är personbeteckningar 
och ord som primärt betecknar kroppsdelar, föremål eller djur. När det gäller 
de senare riktar betydelseangivelsen nedan främst in sig på hur de ska tolkas 
som skällsord till eller om personer. Ibland har emellertid beteckningen för 
kroppsdel, djur eller föremål bibehållits i betydelseangivelsen. Det kan bero 
på att den personbetecknande betydelsen i protokollstexten har förblivit 
oklar och/eller på att en nutida läsare inte förstår den djur-, kroppsdels- eller 
sakbetecknande betydelsen. När jag ansett att skällsordets personbeteck-
nande betydelse är uppenbar för en nutida läsare kan jag i stället ha angivit 
vilken person invektivet riktats mot i tilltal eller omtal. På så vis har ordets 
nedsättande funktion fått en tillräckligt tydlig beskrivning. I flera fall har 
betydelsen ändå framstått som allmän och oklar och försetts med ett fråge-
tecken i betydelsekolumnen. Det allmänt eller diffust negativa i betydelsen 
av ett skällsord är i och för sig inget anmärkningsvärt. Men i ett historiskt 
material kan den oklara betydelsen vara betingad av tidsavståndet, av det 
knapphändigt formulerade källmaterialet eller av kreativitet och icke-kon-
ventionalitet i förolämpande språkbruk. Till frågan om kreativitet kontra 
konvention återkommer jag i 7.2. 

I tabell 20 återges invektiven från stadsprotokollen alfabetiskt ordnade. 
Ord utan frekvensuppgift har belagts en gång. Skällsorden har i allmänhet 
uttalats av stadsinvånare mot andra stadsinvånare som inte är akademiker. 
De har yttrats av såväl män som kvinnor mot såväl män som kvinnor. Endast 
i undantagsfall har något invektiv antecknats från verbala konflikter mellan 
akademiker och icke-akademiker. 
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Tabell 20. Invektiven i rådhusrättens protokoll. 

Invektiv (belägg > 1) Betydelse 

allemanshora ’var mans hora’
avundsmän ’avog person’, ’fiende’
bedragare ’svekfull person’
en bena karl ’långbent man’?
bonde om stadsvaktmästare
bondehynda ’honhund av lantras’
bonderacka ’undermålig hund’
djävul ’ondskefull varelse’
fitta ’vagina’
fyriksfitta om kvinna som är lågt beskattad
fårtjuv ’person som stjäl får’
fälthora ’lösaktig kvinna som följer en armé i fält’
förföljare (2) även ’fiende’
gamle påk ’odåga’
gatuskvallra ’skvallerbytta’
gillbertil ’övermodig person’; ’kåt man’
gristjuv ’person som stjäl grisar’
hora (7) ’otuktig, liderlig kvinna’
horkarl ’otuktig, liderlig man’
horunge (3) ’utomäktenskapligt barn’
hyslare ’klåpare’?
hästetjuv ’person som stjäl hästar’
hönsetjuv ’person som stjäl höns’
hötapp ’liten knippa hö’
ingen ärlig man (2) ’ohederlig man’
kligfitta om kvinna som säljer bröd bakat av illa siktat mjöl
kronones tjuv ’person som har stulit från kronan’ 
kryckel (3) ’krympling, odåga’ 
kukuvall ’hanrej, man vars hustru är otrogen’ 
kåkhora ’hora dömd till skampålen’ 
kärringefassi ’fasansfull kärring’? 
kättareungar ’inavelsbarn’ 
kätterska ’kvinna som har begått incest’ 
lappare ’fuskare, klåpare’ 
ljugare ’lögnare’ 
långhäger ’övermodig person’ 
motståndare ’fiende’ 
en motvillig karl ’egensinnig, självsvåldig man’ 
ogärningsman ’grov brottsling’ 
pompa ’prålig, pompös, högfärdig person’ 
prackare (2) ’stackare, skojare, klåpare’ 
racka (2) ’otrevlig, undermålig hund’ 
rackare ’hästflåare, bödelsdräng’ 
rofferska ’kvinnlig tjuv’; ’kopplerska’ 
räv ’opålitlig, bakslug person’ 
rövare (3) ’våldsam tjuv’ 
sakramentskona ’sedeslös kvinna’ 
skalk (2) ’bedragare’ 
skarprättarens dotter ’bödelns dotter’ 
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skinnbracka ’girig hantverkare’ 
skråme-Per ’Per med ärret, såret, skråman’ 
skälm (18) ’bedragare’; ’förrädare’ 
snedfot ’person med klumpfot’; ’hjulbent person’ 
snorslev ’otuktig kvinna’ 
snålbyla ’girig, sniken person’ 
snålhund ’girigbuk, snåljåp’ 
stubbfot ’klumpfot’ 
svinehund ’vakthund för svin’ 
tjuv (27) ’person som stjäl’ 
torka ’mager, torftig person’? 
trollkona (2) ’kvinna som utövar trolldomskonst’ 
tyranner ’grymma härskare’ 
våldsverkare ’person som utövar våld’ 
väggelus ’blodsugande insekt i bostad’ 
äreskämmare ’person som drar skam över någon annan’ 

I borgerskapets skällsordlista återfinns 65 olika varianter av invektiv i sam-
manlagt 126 belägg. Detta antal har ingen direkt korrelation med det antal 
förolämpande talakter som beräknats tidigare i 5.3 eftersom många föro-
lämpningar inte har något återgivet skällsord, medan andra har flera invek-
tiv. 

Uppställningen visar tydligt att det finns tre mycket frekventa skällsord: 
tjuv (27), skälm (18) och hora (7). De är förstås prototypiska skällsord för 
stadsbefolkningen och de återfinns även i konsistorieprotokollen (jfr tabell 
21). Sedan finns några skällsord i stadsrätten som har två eller tre belägg: 
förföljare, horunge, kryckel, prackare, racka, rövare, skalk och trollkona. 
Av dessa finns endast horungar belagt i konsistorieprotokollen. Den stora 
majoriteten av skällsorden i tabell 20 har emellertid endast ett enda belägg. 
Vilka av dem är egentligen konventionella skällsord? Den frågan diskuteras i 
7.2. 

I listan återfinns förutom enskilda substantiv också fraser som en mot-
villig karl, en bena karl och ingen ärlig man respektive skarprättarens dot-
ter. De får sin pejorativa betydelse genom den attributiva bestämningen. 
Ingen ärlig man är en negering av en positiv egenskap och var uppenbar-
ligen en återkommande fras i verbala ärekränkningar på 1600-talet (Falk 
2006:40). Att adjektiv som bena och motvillig i kombination med karl har 
förts till denna skällsordlista betingas av den information som texten ger om 
frasens funktion som förolämpning. Att negativa adjektiv, som exempelvis 
näsvis, i sig inte betraktades som skällsord vittnar en notis i konsistoriepro-
tokollet från 1669 om: 

Secundo, uthi particular saken emellan Skytz och Hassel delibererades 
[’överlades’] om dhe uthkastade orden näswijs och hunsfott wore lijka 
grofwe? Syntes ey så wara, ty hunsfott gäller så mycket som hundsiwioson 
i dhet 31. cap. RådstB., och är ett oqwädensord, men näswijs har man i 
lagen intet expresse om, skattades wara ett vitium [’ont ord’] och icke 
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convitium [’skymford’], doch sådant som ingen gärna will lijda. (KP 
VIII:279) 

För skällsorden inom akademien låter sig en liknande lista med flera olika 
varianter av invektiv sammanställas. Också i den listan, tabell 21, har jag 
antecknat någon nominalfras i vilken uttryckets pejorativa betydelse framgår 
genom ett adjektivattribut: falske broder. Dessutom finns här, liksom i listan 
över rådhusrättens invektiv, en negerad positiv nominalfras: ingen ärlig 
kvinna. Till de andra skällsorden i listan som är enskilda substantiv utan 
attribut kan någon gång ett förstärkande adjektiv ha fogats i notiserna. Så-
dana pejorativa adjektiv är svart, röd och gammal. Men de förekommer säl-
lan i materialet och förtecknas inte här. I tabell 21 över konsistoriets skälls-
ord har även en vokativfras, du guldsmed, förtecknats för att tydliggöra hu-
vudordets negativa innebörd. Skälet till att en neutral hantverkarbeteckning 
kategoriseras som invektiv utreds i (63) i avsnitt 7.2. Tabellen räknar in 54 
olika varianter av invektiv och har sammanlagt 109 belägg. Invektiven åter-
finns i konsistorieprotokollen, men kan ha uttalats av eller riktats mot en 
person utanför den akademiska sfären. 
Tabell 21. Invektiven i konsistorieprotokollen. 

Invektiv (belägg > 1) Betydelse 

ballskräppa ’testikelpung’; ’feg person’?
belackare ’förtalare’ 
belialsman ’ondskefull varelse’, ’djävul’ 
best ’odjur, kräk’ 
budkavle ’stafettstav med meddelande’; ’angivare’ 
bysvenner ’polisbetjänter’ 
bälghund (6) ’storätare, glupsk person’ 
cujon (2) ’testikel’, ’feg stackare’ 
djävul (3) ’ondskefull varelse’ 
du guldsmed tilltal av guldsmed 
falske broder ’svekfull medmänniska’ 
fariséer ’högfärdiga, fördömande personer’ 
fyllehunder ’supig person’ 
fähunder ’vallhund’; ’fräck person’ 
fähynda ’fräck kvinna’ 
förförare ’bedragare’ 
förtalare (2) ’person som förtalar andra’ 
hora (8) ’liderlig person’ 
horejägare ’man som springer efter lösaktiga kvinnor’ 
horkarlar ’liderliga, otuktiga män’ 
horungar ’utomäktenskapliga barn’ 
hundar ’gemena människor’ 
hundetjuver ’person som stjäl hund’ 
hutlare (2) ’fuskare, bedragare’ 
hädare ’smädare’ 
ingen ärlig kvinna ’hederslös kvinna’ 
kakell ’uppblåst person’ 
kofot (4) ’förstaterminsstudent’ 
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komperska ’manhaftig kvinna’ 
jute ’dansk’; ’falsk person’ 
landsförrädare ’person som hotat ett lands rätt och säkerhet’ 
lappare (2) ’fuskare’ 
lögnare ’person som ljuger’ 
mas ’snål person’ 
mashund ’snåljåp, gniden person’ 
matljugare ’snyltgäst’ 
myntemakare ’pengaförfalskare’ 
pedanten ’narraktigt lärd’ 
pennal (13) ’förstaårsstudent, andraterminsstudent’ 
prästefittor skällsord mot präster eller teologistudenter 
publikaner ’tullare’; ’syndare’ 
rofferska ’kvinnlig tjuv’; ’kopplerska’ 
rumpoxe ’dum person’? 
skinnbracka (3) ’girig hantverkare, borgare’ 
skälm (13) ’bedragare, förrädare’ 
slamsäcker ’lättfärdig kvinna’ 
slev ’lättfärdig kvinna’ 
smicken ’hycklare’?, ’horkarl’? 
studentförföljare ’studenters fiende’ 
säcker ’liderlig person’ 
tjuv (9) ’person som stjäl’ 
våldsverkare ’person som utövar våld’ 
åsna ’dum person’? 
äretjuv ’person som berövar någon annan ära’ 

Även i konsistorieprotokollen finns tjuv (9), skälm (13) och hora (8) bland 
de mest frekventa skällsorden. Men här finns också tre andra frekventa 
skällsord: pennal (13), bälghund (6) och kofot (4) av vilka inget finns belagt 
i stadsrätten. De skällsord som har två eller tre belägg i konsistoriet, som 
cujon, djävul, förtalare, hutlare, lappare och skinnbracka, kan antas vara 
konventionaliserade skällsord. Tre av dessa – djävul, lappare och skinn-
bracka – förekommer också i rådhusrättens protokoll. 

Vid beräkningen av enskilda pejorativa personbeteckningar visar sig ett 
för borgerskapet och akademien gemensamt mönster: Det finns några fre-
kventa skällsord och många varierande skällsord med endast ett fåtal belägg. 
I betydelsekolumnen har flera betydelsebeteckningar försetts med fråge-
tecken på grund av mina svårigheter att utröna betydelsen med hjälp av hi-
storiska ordböcker och/eller information i texterna om förolämpningssitua-
tionen. Dessa två omständigheter föranleder frågor som ska utredas i föl-
jande avsnitt 7.2: Rör det sig om konventionella uttryck eller om tillfälliga 
kreativa nybildningar? 

Tabellerna presenterar skällsorden i alfabetisk ordning. De kan förstås 
systematiseras och presenteras utifrån andra kriterier. En analys skulle kunna 
organisera dem enligt teorin om semantiska fält. En sådan analys av alla 
skällsorden skulle kunna ge en bild av språkbrukarnas tabuföreställningar 
och av de egenskaper och beteenden som var starkt förkastade av 1630-talets 
stadsinvånare, studenter och professorer. Sådana indelningar av skällsorden i 
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semantiska fält gör Chapman (2008:5), Garrioch (1987), Norton (1987:9) 
och Svahn (1999). En annan systematisering av skällsorden kan utföras i en 
sakfältsanalys. Den typen av indelning genomförs i Edlund 1980a och 
1980b. 

En variant av tematisk indelning av skällsorden kan vara att sortera dem i 
stora kategorier enligt de mest frekventa skällsorden, att upprätta en tjuv-
grupp och en hora-grupp av invektiv som hos Jarrick & Söderberg 
1998:126–127). Då skapar man emellertid samtidigt en stor kategori ”öv-
rigt”. Metoden att samla de icke frekventa skällsorden i olika semantiska fält 
med stöd av ett frekvent skällsord som huvudord i varje temaområde är an-
nars en tillämpbar metod. Det framgick i min tidigare undersökning om 
skällsord i det akademiska Uppsala 1624–1674 (Falk 2006) där jag särskiljde 
sex olika topiker för förolämpning med vardera ett frekvent (i den första 
temagruppen två) skällsord: social identitet (pennal/skinnbracka), otukt 
(hora), brott (tjuv), falskhet (skälm), feghet (hundsfott) och snålhet (bälg-
hund). 

En semantisk analys enligt den pragmatiska modell som föreslagits av 
Jucker & Taavitsainen (2000) arbetar däremot med dimensionen sannings-
betingad–performativ för att utröna förolämpningars semantik. En sådan 
analys belyser invektivens betydelse, deras lokution och förolämpningens 
illokution, dess kränkande kraft. Det är också den modellen jag följer för en 
utredning av de mest frekventa skällsordens betydelse och pragmatiska 
funktion i avsnitt 7.3. 

7.2 Konventionella och icke-konventionella invektiv 
Genom att göra beräkningar på de enskilda skällsordens frekvens i materialet 
kan talaktsanalysen belysa konventioner och även finna innovationer i föro-
lämpningens språkliga utformning. I Jucker & Taavitsainens (2000) förslag 
till modell för analys av förolämpningar (se avsnitt 4.5) urskiljs exempelvis 
dimensionen rituell och typifierad förolämpning gentemot kreativ förolämp-
ning av ad hoc-karaktär på den formella nivån. De ovan redovisade svårig-
heterna att finna en betydelseangivelse för några av invektiven kan bero på 
ordets ad hoc-användning eller förolämparens kreativitet. 

Chapman (2008) har i en korpus undersökt förolämpande epitet med 
framförställt tilltalspronomen du och din i fornengelska och funnit dem 
högst konventionella i ett väletablerat fornengelskt ordförråd. Endast en 
handfull epitet i hans urval kan uppvisa originalitet och kreativitet. De fre-
kventa epiteten tycks behålla sitt semantiska värde, skriver Chapman (s. 6–
7), men används inte på grund av sin ursprungliga betydelse utan mer som 
konventionaliserade och lätt igenkännbara förolämpningar. Som kreativa 
epitet/tillmälen definierar han sådana som drar uppmärksamheten till sig 
själva, till exempel på grund av sin icke-frekventa förekomst i en korpus. De 



 178 

kan då tänkas vara nybildningar. Dessa nybildningar kan få en överraskande, 
slående lokution och därmed uppnå större effekt. Kanske är sådana slående 
ord mer förlöjligande, resonerar Chapman (2008:8–11). 

Chapmans resonemang är av intresse även för studiet av frekventa och 
icke-frekventa skällsord i äldre nysvenska. För en nusvensk läsare drar 1600-
talets skällsord i sig själva uppmärksamheten till sig. De kan i ett modernt 
perspektiv förefalla överraskande och löjeväckande, eftersom vi i dag fort-
farande känner igen ordbildningselement som avledningsändelser och sam-
mansättningsled. Vi reagerar på den oväntade kombinationen av ordbild-
ningselement. För 1600-talssvensken däremot var många av dessa ord högst 
konventionella och sårande skällsord. Det visar materialet. Därför bör en nu-
tida språkanalys av eventuellt kreativa 1600-talsformuleringar utföras med 
försiktighet. 

Det är inte helt enkelt att dra slutsatsen att ett icke-frekvent skällsord i en 
korpus skulle vara kreativt eller ad hoc-bildat. Historiska ordböcker kan visa 
att dessa icke-frekventa belägg också är konventionaliserade skällsord. Vad 
som verkligen är kreativt språkmissbruk kan vi endast hypotetiskt uttala oss 
om. De fula orden ur borgerskapets skällsordlista kan som icke-frekventa 
belägg tänkas vara kreativa nybildade sammansättningar i (61) nedan, med 
två direkt på varandra följande notiser i tänkeboken. Att protokollsnotiserna 
dessutom angivit en betydelseförklaring för båda ordbildningarna tyder på 
att ett sådant antagande har god grund. Sådana betydelseanalyser av skälls-
ord är annars mycket ovanliga i källmaterialet. Fyrk var ett litet mynt om ett 
halvt, ett fjärdedels eller ett sjättedels öre (SAOB F 1916). 
(61) Klagade Hans Olssons skreddares hustru till Erick Mårdhenssons hustru wid 

brunnen att hon hade kallatt henne en fyrickzfitta, effter hon indhet högre 
lågh i skatt. Sade hustru Karin, Erick Mårtenssons effter iagh hörde att 
hustru Märäte Hindrick Perssons änkia kallade henne så, derföre kallade och 
iagh henne. 
Sakfältes hustru Karin för skälzord emot Hans skreddares hustru till __12 mk 
 

S.D. [samma dag] 
Sammaledes hade och hustru Märete Hindrick Perssons skält hustru Karin 
Erick Mårdhenssons för en Klighfitta, effter hon hade såldt huetebröd och 
illa sichtat Kliget udhur miölet. 
Saakfeltes hustru Märete för skälzord emot Erick Mårdhenssons hustru till 
__12 mk. (RR AIa:1, s. 215) 

Kanske hade förolämpningarna i (61) en särskilt överraskande och förlöjli-
gande effekt i den primära talsituationen och därför fick de i rättegångssitua-
tionen en betydelseförklaring som skrivaren inte ville avstå ifrån att anteckna 
i de två annars mycket kortfattade notiserna. 

Kreativiteten i skällsorden hade troligen en dramatisk och överraskande 
funktion. Ett slagkraftigt skrattretande drag hade kreativa nybildningar i den 
engelske dramatikern Shakespeares komedier. Forskning har kunnat lokali-
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sera 4 000 enskilda förolämpningar i hans dramer, och de är ofta kreativt 
konstruerade i kombinationer med tilltalspronomen och ett par adjektiv eller 
particip följda av invektivet: thou loggerheaded pale-hearted hugger-
mugger! (Jucker & Taavitsainen 2000:84). Även svenska dramer från 1600-
talet försökte säkert locka till skratt med mer eller mindre kreativa invektiv 
(se 3.1.1). 

I exempel (61) förekommer skällsord som vi än idag kan föreställa oss 
hade ett mycket lågt stilvärde. Det vulgära stilskiktets invektiv står i skarp 
kontrast till protokollens formella juridiska stil och är icke-konventionella i 
den genren, men kanske är de mycket konventionella i primära talsituationer 
med förolämpningar. Stadsprotokollen noterar vulgära invektiv men reserve-
rar sig några få gånger parentetiskt med formuleringar som med tukt att 
säga, med gunst att eftersäga. Skällsorden kan utelämnas i stadsprotokollet 
med noteringen ohövligt att nämna eller icke värda att repeteras, se (33) i 
6.2.3. Inte i något enda fall har konsistorieprotokollen kommenterat det vul-
gära med något enda skällsord under perioden. De allra värsta uttrycken kan 
notarien förvisso ha utelämnat utan kommentar. Möjligtvis kan också adjek-
tivet skamlig i metaspråkliga uttryck för förolämpningar avse vulgär stil. 

Tabell 20 och tabell 21 visar också andra möjligtvis icke-konventionella 
skällsord som tycks ha ett neutralt stilvärde och betecknar personer med 
någon negativ egenskap. Dessa finns i båda protokollserierna: bedragare, 
ljugare, motståndare respektive belackare, förförare, förtalare, landsförrä-
dare, våldsverkare. Enligt protokollens metaspråkliga beteckningar har de 
uttalats i förolämpningar. Informationen om de primära talsituationerna visar 
dessutom att orden varit förolämpande för adressaten. Det är ett språkligt-
funktionellt skäl för att förteckna dessa personbeteckningar bland skälls-
orden. Ibland ger materialet också något språkligt-formellt skäl till en sådan 
klassificering. Belägget i (62), förförare ’bedragare’, ingår i vokativfrasen 
din förförare med ett framförställt possessivt pronomen som är en illoku-
tionsindikator för förolämpningar i nordiska språk (se SAOB D 1445). Föro-
lämpningen med den vokativfrasen i (62) förstärks också av förbannelsen i 
yttrandet. 

(62) Som nu Marcus kom in moot sin stughudöör, ropade Laurentius effter honom 
i gången säjandes: Hwij, förbannat ware du Marce, din förförare. (KP 
II:75) 

Andra ord i tabell 20 och tabell 21 kan också vara stilneutrala beteckningar 
när de riktas till eller avser personer med icke negativa egenskaper. Det 
framkommer exempelvis när protokollen kan använda dem stilneutralt i 
vissa notiser, medan de i andra förekommer som exempel på förolämpande 
uttryck. När studenter i olämpliga talsituationer påmindes om sitt sociala 
ursprung som hantverkarsöner, kunde annars stilneutrala och helt sanna per-
sonbeteckningar uppfattas som nedvärderande och förolämpande, till ex-
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empel grytgjutarson, skinnareson (Falk 2006:18). En students tilltal av en 
guldsmed återgivet i direkt anföring med vokativfrasen du guldsmed blir 
också en social nedvärdering, en förolämpning i (63). 

(63) När nu Gierdt war heemkommin igen, kom Olaus Petri Nericiensis ropandes 
hele gätten [oklar betydelse], och sagt: [DA1] kom här uth du gulsmädh, 
då kom Gierdt uth och sade: [DA2] ästu här din skälm, ästu den som slår 
på mina fönster? Studenten swarade, Ney, och lop up i gränden, kom här, 
sade M. Gierdt. (KP II:40) 

I kombination med tilltalspronomenet du och tillsammans med den direktiva 
talakten, uppmaningen att komma ut i DA1, blir den neutrala hantverkar-
beteckningen guldsmed ett invektiv i en förolämpning. Motskymfen i DA2 
med ett prototypiskt och konventionellt skällsord, din skälm, blir också ett 
skäl till att uppfatta du guldsmed som ett skällsord i den återgivna talhändel-
sen. 

En neutral nationalitetsbeteckning, jute som också användes som sådan i 
protokollen, kunde bli ett skällsord. Ordet gällde ursprungligen jyllänningar 
men betecknade även danskar i allmänhet (SAOB J 308). Adressaten i (64) 
var med all sannolikhet från Danmark. 

(64) Rassmus berättade så sielff, sigh om quällen skola rijda heem, och i tullport-
en komo studiosi och skälte honom för thet han war juthe, säjandes: 
[DA1] nu skall tu juthe see, wij i affton skole kleppa [’knäppa’] tigh, item, 
[DA2] äre icke i som pläga röffwa bössor aff studenter? (KP I:227) 

I exemplet har svarandens, eller i varje fall notariens, metaspråkliga beteck-
ning skällde antecknats i protokollet och ger grund att betrakta jute som ett 
skällsord. Tilltalsordet jute blir med det i talsituationen nedsättande tilltals-
pronomenet tu en förolämpning, som dessutom förstärks med en kommissiv 
talakt från förolämparna, nämligen ett hot om våld: nu skall du jute se, vi i 
afton skola kleppa dig. Så följer i DA2 en anklagelse i form av en ledande 
fråga: äre icke I som pläga röva bössor av studenter? En syntagmatisk ana-
lys av yttrandenas olika talakter ger alltså stöd för vilka personbeteckningar 
som bör klassificeras som skällsord. Att jute också var ett konventionellt 
skällsord framgår av historiska ordböcker (SAOB J 308). 

De skällsord som man ändå med säkerhet kan anta vara konventionella 
för Uppsala på 1630-talet är med hänvisning till deras frekventa förekomst 
tjuv, skälm, hora, pennal, bälghund och kofot. 

7.3 Förolämpningarnas semantik 
Ovan i 7.1.2 refererade jag till några principer för semantisk kategorisering 
av de i förolämpningar tydligt framträdande invektiven. Dessa tycks vara 
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betydelsetunga element i ett kränkande yttrande och som substantiv relativt 
enkla att identifiera och klassificera. Men ett ovanligt skällsord kan, som 
framgått, bereda en lexikograf svårigheter vid en betydelsedefinition. Inte 
heller de konventionella och mycket frekvent förekommande skällsorden 
låter sig dock alltid lätt definieras med en tydlig betydelse. En personbeteck-
ning kan ha specialiserad eller utvidgad betydelse. Skällsordet kan ha blivit 
så allmänt att det tenderar att bära en ospecificerad negativ betydelse och har 
då snarare en pragmatisk funktion som markör för en förolämpning, än ett 
tydligt referentiellt innehåll. Klassificeringar av invektiven i semantiska fält 
måste skapa en restklass av ”övrigt” för de obestämbara och semantiskt 
oklara skällsorden. 

Jucker & Taavitsainen (2000) föreslår i sitt modellförslag till talaktsana-
lys dimensionen sanningsbetingade–performativa förolämpningar på den 
semantiska nivån. Det tycks vara en universell dimension för de kränkande 
talakterna. Om sanningen i ett nedsättande yttrande som karaktäriserar en 
person kan testas och bevisas i en förhandling är det av betydelse också för 
bedömningen av en förolämpnings illokuta kraft, vilket jag utreder i 9.3. De 
sanningsbetingade förolämpningarna kan sägas vara beskyllningar. En sann 
beskyllning har ett propositionellt innehåll som är riktigt och överensstäm-
mer med verkligheten. En falsk beskyllning har ett propositionellt innehåll 
som är osant och ogrundat. 

Metaforiska, bildliga personbeteckningar som exempelvis ballskräppa, 
budkavle, räv och torka å andra sidan utgör kanske inte i första hand en falsk 
eller sann beskyllning av någon för låg social status eller ett brott utan är en 
allmänt kränkande förolämpning som sårar självkänslan och endast kan gott-
göras med en ursäkt. Den typen kallar jag i enlighet med Jucker & Taavit-
sainens (2000) förslag för performativ. Det innebär att talaren som använder 
sådana invektiv mot en annan utför talakten förolämpning i och med att han 
yttrar ordet snarare än att han utsäger något sant eller falskt om verkligheten. 

En semantisk analys och indelning av alla negativa personbeteckningar i 
tabell 20 och tabell 21 i sanningsbetingade (bevisbara) och performativa 
(icke-bevisbara) skulle vara teoretiskt möjligt med hjälp av historisk ordkun-
skap. Men en pragmatisk analys kan inte separera orden från sammanhanget 
och analysera den rena lexikala betydelsen, utan strävar efter att fånga den 
pragmatiska innebörd som framträder först i en talsituation. Den strävar inte 
efter den huvudsakliga ordboksbetydelsen och ett referentiellt innehåll, utan 
efter the situated meaning som också återger talarnas attityder till varandra 
och till ämnet för deras ordväxling i den primära talsituationen (Hymes 
1972:37). 

För de rent metaforiska orden och uttrycken i invektivlistorna skulle man 
möjligtvis generellt kunna fastställa en performativ betydelse i förolämp-
ningen, om inte en semantisk-pragmatisk utveckling skapat en sannings-
betingad betydelsevariant av det ursprungligen metaforiska/metonymiska 
uttrycket. Så tycks ha varit fallet med skälm och pennal (se avsnitt 7.3.1). 
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Problemet med en heltäckande analys av alla belägg uppstår särskilt vid de 
ursprungligen sanningsbetingade personbeteckningarna. De kan naturligtvis 
brukas i sin sanningsbetingade betydelse. Men att de också kan användas 
”oegentligt” är uppenbart i flera fall där protokollen utreder talsituationen. 
Många av personbeteckningarna har emellertid återgivits utan någon utförli-
gare beskrivning av talsituationen eller av de förhållanden som föregått den. 

Av dessa skäl väljer jag att göra en semantisk-pragmatisk analys endast 
av de förolämpningar som innehåller ett ur materialet frekvent invektiv för att 
därifrån försöka formulera en allmän slutsats om talaktens pragmatik och 
semantiska utveckling. Till de frekventa skällsorden hör de som enligt min 
beräkningsprincip har fler än tre belägg i materialet. 

7.3.1 De frekventa invektivens lexikala betydelse 
De mest frekventa enskilda invektiven, de som belagts mer än tre gånger i 
respektive protokollserie, begränsar sig till tre olika prototypiska skällsord i 
staden: tjuv, skälm och hora. Dessa är också frekventa i konsistorieproto-
kollen som uppvisar ytterligare tre frekventa skällsord som emellertid saknas 
helt i rådhusrätten, vilket framgår av tabell 22. 
Tabell 22. Antal belägg av frekventa invektiv. 

Frekvent invektiv Rådhusrätten Konsistoriet 

tjuv 27 9
skälm 18 13
hora 7 8
pennal 0 13
bälghund 0 6
kofot 0 4 

Av de på 1630-talet frekventa invektiven är det tjuv som innehar toppnoter-
ingen. Tjuv, med samma betydelse nu som då, används i dag knappast som 
ett skällsord utan som beteckning för till exempel en inbrottstjuv. Andra-
platsen i tabellen intas av skälm, ett ord som finns alltjämt idag. På 1600-
talet betydde ordet ’bedragare’ och ’förrädare’ och fungerade alltså som ett 
prototypiskt skällsord. Skälm har genomgått en betydelseblekning och bety-
der i modern svenska närmast ’skojare’ och ’spjuver’ och kan kanske till och 
med användas som ett smekord och har därmed melioriserats, det vill säga 
fått ett uppvärderat betydelseinnehåll. Men på 1600-talet var skälm liksom 
tjuv också beteckning för en brottsling. Man kunde enligt § 69 i Krigsartik-
larna från 1621 dömas till skälm om man deserterat från krigstjänst (Jarrick 
& Söderberg 1998:255). En annan betydelse av ordet var ’kropp av dött 
djur’. Betydelseutvecklingen därifrån är oklar (SAOB S 5801–5803). 

Tjuv finns som skällsord i den medeltida stadslagen, men inte skälm, som 
har blivit en brottsbeteckning senare. Ordet förtecknas över huvud taget inte 
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i Schlyters ordbok till de medeltida lagarna (Schlyter 1877). Betydelsevari-
anten ’kropp av dött djur’ tyder på att ordet som personbeteckning har en 
metaforisk karaktär också. Skälm i betydelsen ’bedragare’ och ’förrädare’ 
finns emellertid som äldsta belägg i SAOB på 1520-talet. SAOB anger också 
en fornsvensk form utan betydelse, men den medellågtyska ordformen 
schelm förtecknar ordboken med betydelsen ’kadaver’ och den medellåg-
tyska formen schelmer med betydelsen ’skurk’. 

Kvinnor kallas aldrig någonsin för skälm i materialet. Den bilden ger även 
annan tidigare forskning om okvädinsord (G. Andersson 1998:159). Mot 
kvinnor riktades däremot tillmälet tjuv liksom det prototypiska skällsordet 
hora, som angavs såsom okvädinsord i den medeltida stadslagen och funge-
rar än i dag i förolämpande språkbruk. 

Sedan upphör listan med prototypiska frekventa skällsord i stadsinvånar-
nas förolämpningsvokabulär. Alla övriga skällsord i den tidigare tabell 20 
har tre eller färre belägg. Studenterna däremot har ytterligare tre frekventa 
invektiv. Pennal betydde ursprungligen ’pennfodral’. Ett sådant behövde en 
flitig student som förde föreläsningsanteckningar. Men som skällsord be-
tecknade ordet den förstaårsstudent, eller närmare bestämt andraterminsstu-
dent, som sprang ärenden åt de äldre studenterna (SAOB P 589). Kamratför-
tryck betecknas än idag med uttrycket pennalism, som kan härledas ur 
skällsordet pennal. Det ord som betecknar förstaterminsstudent, kofot, före-
kommer betydligt mer sällan i materialet. Vid depositionen (se 2.1.3.2) hade 
de studenter som skulle invigas horn som skulle påminna om deras djurisk-
het och obildning (SAOB K 1766). Av ett rektorsprogram 1633 från Upp-
sala, vilket argumenterar mot pennalismen, framgår att kofot betecknade 
förstaterminsstudenter som genom att bjuda på ett kornutöl absolverades, det 
vill säga befriades från ”kofotism” och blev pennaler, andraterminsstudenter 
(Molin 1944:7). Bälghund slutligen betecknade en ’glupsk person’ eller mer 
allmänt en ’drummel’ (SAOB B 4758). Det kunde vara studenternas skälls-
ord för i synnerhet borgarna, som de uppfattade som giriga. Alla tre invek-
tiven, pennal, kofot och bälghund, är metonymiska eller metaforiska person-
beteckningar. 

Hora är det enda invektivet bland de frekventa skällsorden som fortfa-
rande fungerar konventionellt som förolämpande ord i nusvenska. Det är ett 
av de tre invektiv som är gemensamma för både stad och akademi på 1630-
talet. De tre mycket frekventa skällsorden som är gemensamma för båda 
talgemenskaperna (och deras juridiska diskurser) är särskilt intressanta, ef-
tersom de möjliggör en jämförelse av hur dessa ord användes och uppfatta-
des i skilda sammanhang. 

Det prototypiska skällsordet bland borgarna är tjuv (27), som har fler be-
lägg än skälm (18) i stadsmaterialet. I konsistoriet har skällsordet tjuv (9) 
betydligt färre belägg. Skälm förtecknas 13 gånger i konsistorieprotokollens 
återgivning av förolämpningar. I rådhusrätten är alltså skälm-beläggen färre 
än tjuv-beläggen medan förhållandet är det omvända i konsistoriet (se tabell 
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22). Dessa båda skällsord kan bilda ordpar vid en förolämpning med binde-
ordet och. Ordens ordningsföljd i förolämpningen kan variera: tjuv och 
skälm eller skälm och tjuv. Det får till följd att förolämpningar kan uttryckas 
med 1) endast tjuv, 2) ordparet tjuv och skälm respektive skälm och tjuv eller 
3) endast skälm. Fördelningen av dessa förekomster åskådliggörs i tabell 23. 
Tabell 23. Förekomsten av tjuv och skälm i olika varianter. 

Skällsord Rådhusrätten Konsistoriet 

tjuv 15 4
tjuv och skälm 12 5
skälm 6 8 

Först granskas förolämpningar med skällsordet tjuv som inte kombinerats 
med skälm. Därefter redovisas betydelsen av ordparet tjuv och skälm och 
sedan skälm som ensamt skällsord. Sist studeras hora närmare med avseende 
på skällsordets semantiska betydelse och pragmatiska innebörd. 

7.3.2 Den pragmatiska betydelsen av tjuv 
Det framgår i rådhusrättens protokoll att skällsordet tjuv många gånger fak-
tiskt används när en förolämpare beskyller sin motpart falskt och orättmätigt 
för att ha stulit något. Det kan gälla pengar ur ett tullskrin, halm, ett får, en 
ring, husgeråd av tenn, en smörkruka, öl, slädtäckesremmar eller bräden ur 
en lada. Åtta av 15 tjuv-belägg i tabell 23 består av sådana fall där ordet tjuv 
används med lexikal betydelse som del i en stöldanklagelse. Eftersom ankla-
gelserna visar sig vara falska betecknas tjuv som skällsord. I ett förolämp-
ningsfall, som redovisas i (76) i 7.4, anges att magistraten verkligen också 
genomfört en stöldrannsakan. 

Det finns i tabell 20 också flera tjuv-belägg i sammansättningsled: fårtjuv, 
gristjuv, hästetjuv, hönsetjuv. De är alla falska anklagelser om stöld som i 
rådhusrätten bedöms vara skällsord. Ett av beläggen på rövare, i (9) i avsnitt 
5.2, är också en stöldanklagelse. Även vid andra tillfällen då inget specifikt 
skällsord antecknats i protokollet gäller förolämpningssituationerna falska 
anklagelser om stöld av till exempel brännvinskrus, svin, gamla gråa strum-
por, lakan, ull, får och gäss. Det finns en klar tendens att förolämpningar i 
staden till stor del utgjordes av falska beskyllningar, särskilt anklagelser om 
stöld. 

Åtta av 15 tjuv-belägg i rådhusrätten är alltså entydigt falska stöldankla-
gelser. De sju återstående beläggen är inte självklart sådana falska beskyll-
ningar om stöld. Skällsordet tjuv har en gång kombinerats med äreskämmare 
och riktats mot en student som åtalar sin motpart i stadsrätten. Förolämparen 
fälls med motiveringen att hon saknar bevis (se 6.4.5), vilket tyder på att 
propositionen i tjuv uppfattats som en bevisbar anklagelse. I ett annat fall är 



 185

tjuv ett repetitivt invektiv i motskymf till en sanningsbetingad stöldankla-
gelse, vilket framgår av (57) tidigare. Om den motskymfen ska uppfattas 
som sanningsbetingad eller performativ är svårt att avgöra eftersom texten 
saknar tydlig information. 

I ett tredje oavslutat ärende framgår det inte av texten vad skällsordet tjuv 
syftar på. I ett fjärde fall kombineras tjuv med kåkhora som också är ett ur-
sprungligen sanningsbetingat skällsord. Där döms emellertid till ett halvt 
bötesbelopp, 6 mark, som kan tyda på att domstolen tagit stöd i den lagpara-
graf som hänvisar till okvädinsord som inte kan bestyrkas med omdömet 
förvunnen ’överbevisad’, ’dömd’ (jfr 2.3.1). Kanske ska skällsordet tjuv här 
inte uppfattas som en bevisligen falsk stöldanklagelse utan möjligtvis som 
del av en förolämpning med performativ betydelse. 

Vid en talhändelse, som det femte belägget är en del av, förstärks tillmälet 
tjuv med rövare av en berusad kvinna mot de fyra stadsämbetsmän som gör 
en inventarieförteckning hos henne efter en avliden person. Situationen åter-
ges i (65). De tilltalade har inte stulit något. Det tycks som om kvinnan kan 
ha menat att männen i sin ämbetsutövning ska kräva något i uppbörd och 
därmed får tjuvars rövaraktiga egenskaper. Hon förstärker därför tjuv-till-
mälet med rövare och skällsorden uppfattas först av motparten och behand-
las sedan av rätten såsom en bevisbar och falsk beskyllning, vilket noter-
ingen utan någon orsak vittnar om. Men de förolämpade är fyra hedervärda 
medlemmar av magistraten på tjänsteuppdrag och deras motpart en berusad 
kvinna. En diskussion om skällsorden som beskyllning och huruvida den 
beskyllningen är sann eller falsk har redan förlorat relevans för de föroläm-
pade eftersom bevisläget ändå entydigt är till deras fördel. Det förstår man 
av målsägarnas benådningsvilja formulerad i notisfrasen icke stod efter 
högsta rätten. Deras tillrättavisning, näpst, gäller då snarare en performativ 
förolämpning. Denna näpst leder ändå till det högre bötesbeloppet 12 mark. 

(65) Klagade Jacob Mattsson Rådman att när han, Olof Håkonsson, Stadzskrifua-
ren och wachtmestaren wore af Bårgemestaren sende till Hustru Kirstin Per 
Olssons att vppskriffua huad som fans i förråd effter hustru Alisa Börie 
Hoffmans, tå hade hon skält dem alle fyra för tiufuar och Röffuare vdhan 
någon ordsak, och achtade indhet huad hon sade vdhi sitt fyllerij. Och effter 
förb:de gode Men iche stode effter högste retten, begärade dhe at hon 
något skulle blifua nepster, Derföre 

Sakfeltes förb:de hustru Kirstin att giffua till dhe hussarme [’fattiga’] 
__12 mk (RR AIa:1, s. 187) 

Det enkla skällsordet tjuv kunde alltså användas ”oegentligt” mellan borgare. 
En sjätte gång är ordet en förolämpande respons på ett avvisande svar gäl-
lande en anhållan om att få göra brännved av en gemensamt ägd båt. Föro-
lämparen säger att han använt skällsordet tjuv obetänkt och i vrede och ber 
om ursäkt. Rätten löser den ekonomiska tvisten och dömer förolämparen till 
böter om 12 mark för förolämpningen (RR AIa:2, 16360806). Tjuv har i 
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detta fall inte varit en falsk stöldanklagelse utan förolämparen tycks snarare 
implicit ha menat att den förolämpade hindrat honom i hans planer för sin 
ägodel. 

Vid ett sjunde belägg riktas tillmälet tjuv mot någon som av staden fått 
rättigheter att utföra smedsarbete: 

(66) Klagade Hindrick Hoffslagare till Gunmund Persson Smädh, att han hade 
kommit till hans Smidia wid dombron drucken och brukade sin onyttiga mun 
på honom vdhi folcks åhöran och skelt honom för en Tiuf, och frågat, [IA] 
huem honom hade giffuit Loff att arbeta, sade Hindrick att [DA1] iag 
haffuer loff af Bårgemestr och Råådh, sade han, [DA2] iagh giffuer digh 
och Bårgemestare och Råådh Tusende Dieflar, (RR AIa:1, s. 175) 

I (66) är tjuv-tillmälet ingen falsk stöldanklagelse utan en underförstådd 
antydan om att den kränkte hovslagaren genom magistratens försorg berövat 
smeden arbete och en inkomstkälla vilket framgår av replikskiftet i IA och 
DA1. På så vis antyder förolämparen att hovslagaren har en tjuvs karaktärs-
egenskaper. Den performativa betydelsen i förolämpningen leder inte till 
något rättsligt efterspel, utan det är förolämparens kränkande kritik mot 
stadsstyrelsen i DA2 som följs upp. 

I rådhusrättens förolämpningsärenden användes tjuv huvudsakligen san-
ningsbetingat som en stöldanklagelse, men ordet kunde även brukas mer 
implicit som förolämpning mot dem man tyckte hade handlat tjuvaktigt. Men 
vilken pragmatisk innebörd hade skällsordet tjuv i konsistoriets juridiska 
texter? 

Vid endast fyra förolämpningar som noterades i konsistoriet anges tjuv 
som ”ensamt” skällsord, utan att vara kombinerat med skälm. Det visar sig 
att två av dessa uttalas av medlemmar ur stadsbefolkningen utan akademisk 
utbildning. Det ena belägget yttras av en kvinna i staden och är en respons på 
en students stöldmisstankar som riktats mot henne (KP I:233). I det andra 
belägget används tjuv i en konflikt mellan en piga och akademiskräddarens 
hustru i (55) tidigare och de förstår tjuv som ett utpekande av en brottsling 
på sakliga grunder. 

I de två andra beläggen använder studenter skällsordet tjuv. I ett av dessa 
fall ger kontexten ingen vägledning; möjligen rör det sig om en skuldförbin-
delse. Det andra fallet ger emellertid mer information om talsituationen. 

(67) Tå inkallades Œconomi pigor, huilke berättade att b:te studenter hafua kom-
mit till badstuffuudören och satt sigh på tröskolen begynnandes fråga, 
[IA1] hwarföre spijsmästaren giffuer them ringare rätter än dhem and-
rom på Communitetet. Så hafue pijgorne swarat dhem, [IA2] att thet 
kokas i samma gryta för them som för andra. Tå begynte studenterne 
(sade pijgorne) förbanna spijssmästaren och kalla honom gambla dieffuull. 
Pijgorne kallade the horor och tiuffuar. (KP II:46) 
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Skällsordet tjuv kombineras med hora i studenternas reaktion på kommuni-
tetspigornas kärnfulla sätt att i IA2 besvara deras kritiska fråga i IA1. Då 
tycks tjuv och hora ha använts med performativ betydelse och inte som an-
klagelser för stöld och otukt. Ärendet slutförs inte heller av protokollet att 
döma. 

Användningen av tjuv som inte kombinerats i ordpar med skälm är betyd-
ligt vanligare i stadsrätten än i konsistoriet. I rådhuset är mer än hälften av 
fallen avgjort falska stöldanklagelser även om några kan uppvisa exempel på 
tjuv med performativ betydelse. Endast i två fall har ett enkelt skällsord tjuv 
använts av studenter och i det ena av dessa är betydelsen uppenbart perfor-
mativ. Den innehåller ingen stöldanklagelse utan uttrycker snarare föroläm-
parnas inställning till samtalsämnet, samtalspartnern och samtalet i sig. 

7.3.3 Den pragmatiska betydelsen av ordparet tjuv och skälm 
Skällsordet tjuv kombineras i tolv fall med skällsordet skälm i stadsproto-
kollen (se tabell 23). Ordkombinationen tjuv och skälm var uppenbarligen ett 
konventionaliserat utryck vid förolämpningar. I ett enda fall behandlas det av 
rätten som en sanningsbetingad utsaga. 

(68) Sedan något dher effter, mötte hon Jöns Ericksson på gatun och hade en 
annan Arnoldi hustru med sigh, den samma hustrun sade åt hustru Karin, den 
där Mannen äret som haffuer sagdt, att i pläga Kyssa alle Studenter. Strax ro-
pade hon åt Jöns Erss och sade haffuer tu sagdt på migh at iag pläga kyssa 
alle Studenter, sade han, så är dhz sagdt för migh, thet är passeligh wackert 
att slickt roop ähr dher i huset och Porten kastas af hakarnar om nattetijd. Tå 
begyndhe hon slemligen bruka munnen och sade, war tu en Skelm och en 
Tiuff till dhess tu kan bewijsa mig hafua Kyst alla Studenter. (RR AIa:1, 
s. 166) 

Skällsorden en skälm och en tjuv i (68) är en reaktion på en falsk angivelse. 
Trots att orden i sammanhanget egentligen inte syftar på att mannen skulle 
ha stulit något och förbrutit sig mot krigsartiklarna (se 7.3.1) så uppfattar 
rätten dem som en bevisbar anklagelse, vilket framkommer senare i notisen 
då domslutet blir att rätten ålägger båda parter att skaffa vittnen och vittnes-
skrifter som friar dem från tillmälet skälm och tjuv respektive anklagelsen 
om studentkyssar. 

Ordparet användes bland borgarna inte egentligen för att uttala falska 
stöldanklagelser. Den stadstjänsteman som hade tagit pant för skatteskulder 
omtalas som skälm och tjuv (se avsnitt 5.1.1). Förolämparen implicerar att 
han blivit bestulen, fastän han formellt taxerats i efterhand. Det verkar som 
om tjuv-tillmälet i kombination med skälm försvagar den denotativa betydel-
sen hos tjuv och gör förolämpningen mer performativ och expressiv. Ord-
paret uttalas i frustration när förolämpare har avkrävts tull, eftertaxerats, 
förlorat arbetsrätt och inte får återbetalning till fullo eller i tid. Tre av de tolv 
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beläggen återger ordparet efter ett jämförande som i fraser av typen du gör 
ngt mot mig som en tjuv och skälm. Denna typ av formuleringar med som ’i 
likhet med’ återkommer jag till i nästa avsnitt om skälm som inte kombine-
ras med tjuv och vid resonemanget om en semantisk-pragmatisk utveckling i 
7.4. 

I konsistoriet finns fem belägg på ordparet tjuv och skälm. Ett exempel 
har uttalats av en akademibonde mot en annan bonde. En gång, i (86) i av-
snitt 8.4.1, använder en student uttrycket såsom en tjuv och skälm mot en 
annan student varpå denne svarat att den första studenten skulle vara en 
skälm till dess han bevisar (riktigheten i sitt kränkande uttryck). Den student 
som uttalar motskymfen begär alltså ett bevis för skymfen såsom en tjuv och 
skälm och reagerar på den som en sanningsbetingad utsaga. Konflikten rör 
sig om studenternas tjänstepojkar och inte om en stöld. Konsistoriet kom-
primerar notistexten, skriver explicit att saken är för ringa att behandla och 
uppmanar parterna att förlikas. 

Det andra ärendet med ordparet tjuv och skälm som används av en person 
från akademin innehåller de tre återstående beläggen från konsistorieproto-
kollen. 

(69) Petrus låpp så uth på gathan effter Lyncium, och ropade: [DA1] din tiuff 
och din skälm, iagade honom alltså nedher til M. Jonæ gård, och åther till-
baka ighen, och tå Lyncius kom tilbaka in i gården igen, ropade Petrus tiuff 
och skälm på them som honom härbärgerade: Sädan wille Lyncius medh 
honom förlijkas. [---] 

Sädan kommo the tillhopa neder på Wreetan, ther fick Lyncius icke well 
dricka en gångh eller tuå, för än han [Petrus] begynte fyra munnen på ho-
nom, säjandes: [DA2] iag skall bewijsa honom wara en uppenbara tiuff 
och en skälm, item [’likaledes’] en lappare, ther på togh han alla landzman-
nerna till wittnes. (KP I:253) 

Petrus jagar Lyncius gatan upp och ned och ropar i DA1 din tjuv och din 
skälm. Till en annan adressat, hyresvärdarna, ropar han tjuv och skälm. Vid 
ett senare tillfälle när den förolämpade vill förlikas förstärker förolämparen 
den illokuta kraften i sin konfrontation DA2 med frasen jag skall bevisa 
honom vara en uppenbara tjuv och en skälm, item en lappare. Han använder 
ordparet tjuv och skälm och menar att det har en sanningsbetingad innebörd. 
Tjuv förstärks med attributet uppenbar ’obestridlig’, som liknar betydelsen i 
stadslagens förvunnen ’överbevisad’. Förolämparen menar vid rättsförhand-
lingen att antagonisten hade stulit dryckesglas. Konsistoriet urskiljer såväl 
den falska stöldanklagelsen som den allmänna ärekränkningen i ordparet och 
utdelar ett högt bötesstraff om 60 mark. 

(70) Sädan saaken påå både sijdor öff:rwägat war, sade Rector, att huar the rigo-
rose och på thet högsta saaken öf:rwäga skulle borde honom för oquädens 
ordh böta 60. mk som den ther liuger ähra mans af manne, och för tiuff-
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natz tillmälet 60. mk., men effter Lannerus tillförena icke hade warit för 
Consistorio, bleff han för thetta tillhopa förskonter medh 60 mk, (KP I:255) 

Förolämparen i (69) och (70) använder tjuv och skälm sanningsbetingat. Där 
ger protokollet tydligt besked med direkt anföring av förolämpningsfraserna 
i de två tidsmässigt åtskilda talhändelserna och med explicit omnämnande av 
två språkbrott i domen. Men det är förstås inte uteslutande en språklig analys 
av förolämpningens formulering utan också en analys av uppsåtet i talakten, 
effekten av förolämpningen och övriga omständigheter i talsituationerna, 
som fäller avgörandet. 

Vid en närmare granskning av förolämpningarna i (69) visar notisen en 
variation i formuleringen av ordparet tjuv och skälm. Vid den första situa-
tionen ute på gatan ropade förolämparen din tjuv och din skälm. Kjellmer 
(1976) visar på ett övertygande sätt hur illokutionsindikatorn, possessivpro-
nomenet din, förtydligar den performativa betydelsen av skällsordet, medan 
en vokativfras med personligt pronomen, till exempel du tjuv, snarare för-
stärker den sanningsbetingade betydelsen. Han använder nusvenska exem-
pel, men visar med några utdrag ur bibelöversättningar från 1500-talet att 
tendensen är tydlig redan i äldre tid. Det som i min pragmatiska analys-
modell kallas för performativ betydelse kallar Kjellmer (1976) för pregnant 
betydelse i enlighet med terminologin i SAOB. 

7.3.4 Den pragmatiska betydelsen av skälm 
Man kunde alltså enligt tidens krigslagar dömas till skälm (se avsnitt 7.3.1). 
Men samtidigt som skälm är beteckning på en brottsling så fungerar det som 
ett frekvent skällsord i 1630-talets Uppsala. Det förekommer utan att kombi-
neras med tjuv i stadsprotokollen sex gånger och i konsistorietexterna åtta 
gånger (se tabell 23). 

I stadsprotokollen uppträder skälm i samband med misslyckade ekono-
miska transaktioner (jfr G. Andersson 1998:160–161) eller vid någon kritik 
av olämpligt beteende. Invektivet förekommer alltså inte i dessa sex fall i 
ordpar med tjuv men kan kombineras med andra skällsord som exempelvis 
rackare, prackare och fitta, av vilka åtminstone de två senare bär på en per-
formativ eller metaforisk betydelse. Alldeles särskilt intressant är (8) i av-
snitt 5.4.4. Där utbrister förolämparen du haver handlat mot mig som en 
skälm, din falska räv i besvikelse över ett sviket handelslöfte. Han använder 
skälm med ett jämförande som ’i likhet med’ och fortsätter sin verbala 
kränkning med en metaforisk djurbeteckning räv föregången av illokutions-
indikatorn din som förstärker den performativa betydelsen i den föroläm-
pande talakten. 

Konsistoriet uppvisar åtta belägg på skälm utan tillägg av tjuv. Endast 
fyra av dem har uttalats av studenter, de andra fyra av icke-akademiska 
språkbrukare. Då förolämpas en ’lögnare’ eller ’bedragare’ med ordet. Det 
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antecknas i tre fall med de jämförande konjunktionerna som, såsom och 
kombineras då en gång med skällsordet hutlare vars betydelse motsvaras av 
’bedragare’. En gång kombineras skälm med possessivpronomen: din skälm, 
se (63) i 7.2. I dessa exempel är den performativa betydelsen framträdande. I 
ett fall, som återfinns i (17) i avsnitt 5.4.2, anför texten förolämpningen i 
vokativfras där skällsordet föregås av personligt pronomen: du skälm. Enligt 
Kjellmers (1976) resonemang skulle det uttrycket ha en högre grad av san-
ningsbetingning. 

Tilltalsfrasen med skälm konstrueras alltså antingen som din skälm eller 
du skälm. Den första varianten med possessivpronomen verkar inte obekant 
eller avvikande för nusvenska, medan den andra däremot uppfattas som an-
norlunda enligt nusvensk språkkänsla. Kjellmer (1976:12) för ett resone-
mang om detta. I nusvenska säger man inte *du åsna till en person, eftersom 
personen inte tillhör åsnesläktet. Att vokativfrasen du skälm förefaller avvi-
kande skulle därför ha sin grund i att skälm normalt uppfattas med perfor-
mativ betydelse. 

Att vokativfrasen du guldsmed i (63) skulle passera i nusvenska beror på 
att den tilltalade verkligen är guldsmed. Du jute i (64) kan förstås mot bak-
grund av att det använda skällsordet verkligen också betecknar en person av 
en viss klass. Den förolämpade juten var verkligen jute, det vill säga av 
dansk nationalitet. Ett liknande fall gäller tilltalet du pennal. 

(71) Beswärade sigh åter Rev: D. Wallius öffuer en annan communitist, Laur. 
Bened. benämnd, huilken i nästförledne sundagh middagh öffuer måltidh 
haffuer ropat rysstolkens son i Stocholm och sagdt: Du penal, tagh hatten 
aff tigh. (KP I:324) 

Förstaårsstudenten förolämpas med ett metaforiskt ord, pennal, som övergått 
till att få en saklig och sanningsbetingad innebörd. En pennal var verkligen 
en förstaårsstudent och därför kan tilltalsfrasen du pennal användas. Andra 
exempel på vokativfraser i materialet använder din som illokutionsindikator 
för en förolämpning i de flesta fall. 

Avhandlingsmaterialet är emellertid alldeles för begränsat för att man ur 
det skulle kunna dra några generella slutsatser om att du + INVEKTIV indike-
rar en större sanningsbetingad betydelse än din + INVEKTIV. Lika vanskligt 
är det att av ett begränsat material dra generella slutsatser om att ett invektiv 
som ingår i en jämförelsefras med som, såsom skulle ha en svagare illokut 
kraft än en förolämpning med invektiv utan en komparativ konjunktion, som 
eller såsom. När det gäller frågor om exakta formuleringar på mikronivå 
väcks samtidigt frågor om tillförlitligheten i återgivningen av språkliga de-
taljer. Var det verkligen exakt så förolämparen hade uttryckt sig? Man bör 
inta ett källkritiskt perspektiv (jfr 3.2.3). 

I ett av fallen med skälm finns tre varianter återgivna i konsistorieproto-
kollet: 1) svarade han: i fara här om kring, som andra skälmar och överfalla 



 191

folk, 2) Erik bekände sig hava sagt: i fara som skälmar fram, 3) när han då 
sade, de fore som skälmar fram, och gjorde oförrätt (KP I:129, 133, 141). 
Samma förolämpande yttrande i tre olika varianter, i två skilda typer av an-
föringsform, direkt anföring i första och sista varianten respektive indirekt 
anföring i den andra, återges ändå med som och skälmar i alla tre varianter. 
Det fenomen som jag utreder, som i betydelsen ’i likhet med’, har behållits i 
tre textställen som i övrigt uppvisar smärre variationer i det återgivna yttran-
det. Kan det bero på att formuleringen är av vikt vid en bedömning av ut-
tryckets pragmatiska betydelse och av förolämpningens illokuta kraft? Det 
kunde också en professor mena som 1627 inte ville godkänna en hård dom 
mot en student som skällt spismästaren för en tjuv och skälm. Men universi-
tetskanslern Johan Skytte ville inte göra någon skillnad på varianterna: 

Lundius inhet [sic] hadhe kallat honom tiuf och skelm, uthan sagdt, han spi-
sar som enn tiuf och skelm. 

Der til swaradhe Dn. Cancell. Sielf: Det är ingen differentia emellan 
desse ordesätt: tu äst enn skelm, och du spijsar som enn tiuf och skelm, 
eller giör som enn tiuf och skelm. (KP I:23) 

Diskussioner om formuleringar och deras betydelse för förolämpningens 
illokuta kraft diskuterades alltså i konsistoriet och noterades ibland i proto-
kollet. I 7.1.2 redovisade jag en sådan diskussion om pejorativa adjektiv och 
deras eventuella funktion som okvädinsord. Moore (2002:407–408), som 
redogör för direkt anföring av yttranden i förtalsärenden i engelska rättspro-
tokoll från tidigmodern tid, ger några intressanta exempel på hur en juridisk 
handbok från 1600-talets mitt redogör dels för hur användningen av obe-
stämd eller bestämd artikel vid invektiv modifierar förolämpningarnas illo-
kuta kraft, dels med konkreta exempel gör åtskillnad mellan sanningsbeting-
ade och performativa förolämpningar. Endast de sanningsbetingade var åtal-
bara. 

7.3.5 Den pragmatiska betydelsen av hora 
Det tredje prototypiska skällsordet i båda protokollserierna är hora (se tabell 
22). Beläggen för ordet är betydligt färre än för tjuv och skälm, men invekti-
vets pragmatik kan ändå analyseras i dimensionen sanningsbetingad kontra 
performativ betydelse. 

Hora har noterats med sju belägg i stadsprotokollen men temat ’otuktig 
kvinna’ finns också i andra belägg, dels i sammansättningar med hora som 
huvudled i allemanshora, fälthora och kåkhora, dels i en rad andra skällsord 
som kätterska, sakramentskona och snorslev. Flera av de förolämpningsfall 
som saknar invektivet hora innehåller ändå sådan information om talsitua-
tionen att läsaren får anledning att tro att hora verkligen har uttalats. Föl-
jande exempel rörande just skällsord gäller en anklagelse om bristande 
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sexualmoral och hora kan mycket väl tänkas ha ingått som invektiv i tal-
akten, vilket tycks bekräftas i notisens avslutning med frasen lägga ngn ett 
horerykte på. 

(72) Kom för rätta hustru Märetas dotter Margetta be:d och klagade till Oloff 
getingz dotter Brijta Oloffssdotter be:d om några skälzordh som äre falne 
dem emillom, således att Margreta misstencker förbe:de Brijta för sin Bro-
der Per Hinderss: be:d at dhe skole haffua Lägermål tillhopa. Tillspordes 
förb:de Per Hindersson hur dher om är, sade han, med henne hafuer iagh 
indhet annat at bestella än dhet ährligit ähr. Ty i förgångin Sundagh, togh 
iagh en Student medh mig och förbe:de Brijta Oloffzdotter fölgde med vdhi 
sedesgärdet effter afftonsången. tå togh Brijta en ring af mig medh skempt, 
men om samma affton sende iag samma Student och lät taga min ringh igen 
af henne, Och där af haffuer hon sådana tankar, meer haffver iag indhet med 
henne at göra. 

Sedan skylte förbe:de Margreta, Brijta Oloffzdotter för en Student Daniel 
be:d at skall hafua Lägermåll med henne och lade henne alldeles hore-
ryckte på, Men Brijta nekade alldeles och bad henne haffua sine wittnen 
fram. (RR AIa:1, s. 231) 

I exemplet antecknas inte skällsordet hora men fallet tyder ändå på att ett 
sådant ord har fällts och att det har haft sanningsbetingad betydelse. Det är 
en beskyllning där bevisläget diskuteras med konkret redovisning av speci-
fika omständigheter. I staden använder kvinnor skällsordet mot andra kvin-
nor på detta sanningsbetingade sätt som framställs i (72). Det gäller verkli-
gen som en beskyllning om bristande sexualmoral och protokollet återger 
någon gång detaljer som förolämparen framlagt till bevis för sin beskyllning 
eller anger ett straff för det förmenta horbrottet som i (73). 

(73) Kom för retta hustru Mareta S. Hindrick Perssons och klagade till Oloff Ge-
tingz hustru [Brijta], det hon hade skält henne för en kätterska och hennes 
barn för Kättareungar. Tillspordes hustru Brijta huad beskee [sic] hon där till 
hade? Sade hon, dhet haffuer iag indhet sagdt. Men så sade iag /: när hustru 
Märeta spådska och hädde min dotter i Badstugun och sade, en slijk hora 
skulle skäras Lockarne af :/ Hon må iche spattska min dotter så mychit, hon 
är iche så högdt slechte, hennes broder Matts Dijkare belägrade sitt Syskone-
barn, och sedan reffde [oklar betydelse] hon sin fräncka. (RR AIa:1, s. 277) 

Förolämparen använder hora sanningsbetingat och anger ett straff. Föreställ-
ningen om att klippa av lockarna härstammar från den medeltida lagen 
(Holmbäck & Wessén 1966:272). I andra sanningsbetingade tillmälen med 
hora eller förolämpningsfall utan skällsord där kontexten ändå visar att det 
gäller en beskyllning om otukt, ger kvinnorna stödjande bevis. 

Hora är helt uppenbart ett starkt kränkande och ofta sanningsbetingat 
skällsord bland stadsborna. I tre belägg på hora attackerar en man någon 
stadskvinna med ordet i situationer med våld och han bötfälls strängt. Den 
man som kallar en kvinna för fälthora och allemanshora får också ett hårt 
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straff. Ett belägg på hora i stadsprotokollet gäller studenter som använder 
ordet mot en kvinna som avvisar dem från en ölkällare. De använder ordet 
performativt. 

I vissa fall kan borgarkvinnor sinsemellan använda hora och andra 
otuktsord performativt i allmän frustration och aggression. Då kombineras 
det med något annat performativt ord som racka med metaforisk betydelse 
eller så aktualiseras otuktstemat indirekt genom att det tvetydiga rofferska 
(’tjuv’ eller ’kopplerska’) används i kombination med att kvinnorna kallar 
varandras barn för horungar som framgår av (32) i 6.2.1. 

I de akademiska protokollen har jag räknat in åtta belägg på hora. Några 
varianter på otuktstemat utgör skällsorden slamsäcker, slev och troligen 
också rofferska. Dessa har riktats mot personer utanför den rent akademiska 
världen. Från konsistoriet finns exempel på hur icke-akademiska kvinnor 
använder hora performativt som förolämpning i allmän frustration över 
misslyckad kommunikation snarare än som sanningsbetingad otuktsankla-
gelse, vilket framgick av (55) i 7.1.1. I ett annat ärende utan något antecknat 
invektiv är det en professorsänka som är måltavlan för otuktsanklagelserna, 
där det ändå helt uppenbart är just hora som spridits. 

Studenterna i (74) använder tillmälet hora som en sanningsbetingad ut-
saga mot en lantprästdotter. 

(74) Ty then förste punchten, anlangandes offta be:te h. Andersses dotter, then 
Johannes haf:r uthropat ibland sine dryckesbröder wara den argesta [’us-
laste’] hoora uthi heele Roslagen, bewijser han, medh Christophori Grijpz 
bekennelse skrifft, uthi huilken han bekenner sigh hafua hört ofuan be:te Jo-
hannem för några weekor sedan säija Karin Anders d. i Ästuna wara be-
rychtat och öffuertygat för den argesta hoora i Roslagen är. (KP I: 326) 

I exemplet används övertygad tydligen i samma bemärkelse som uppenbar i 
(69) och attributet förstärker på så vis den sanningsbetingade betydelsen hos 
hora. Attributets betydelse liknar betydelsen ’överbevisad’ för stadslagens 
förvunnen (jfr 2.3.1). 

Men studenterna drar sig inte för att förolämpa kvinnor med hora i situa-
tioner av allmän frustration och aggression. Också i rådhusrätten, som jag 
påpekade ovan, finns ett exempel på studenter som blir avvisade från öl-
källaren av en kvinna och kallar henne hora. Exempel (67) tidigare i 7.3.2 
visar på en sådan performativ användning liksom följande fall där studenter 
råkat i konflikt med en borgarkvinna: 

(75) Tå gick h. Eelin till och förmante them wara stilla, ty the hade allareedo nogh 
giordt. The wiste så henne sin koos, men Olaus war tå ther inthet tillstädes. 
Doch wittnade hon at Olaus kallade henne hoora, säjandes: huut åt 
hälfwetit din fähynda, och slogh henne på munnen, huilket sädan skeedde. 
(KP I:210) 
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Den performativa användningen av hora i (75) understryks av vokativfrasen 
din fähynda med performativ betydelse. Under samma tidsperiod har alltså 
hora också utvecklats till ett skällsord vid missnöje och används vid verbala 
konflikter i andra situationer än uppenbara beskyllningar om bristande 
sexualmoral. I studenternas användning av hora utvecklar sig skällsordets 
betydelse mot en performativ innebörd med försvagad proposition i konflikt-
situationer. 

Ett belägg finns på att österbottniska studenter ”skäller” till och med en 
manlig borgare, som inte släpper in dem i huset, för hora (KP II:50). För 
studenterna är då invektivet hora inte längre könsbundet utan kan till och 
med riktas mot andra män i olika konflikter. Det är naturligtvis omöjligt att 
dra generella slutsatser med stöd av ett enstaka exempel, men i min under-
sökning av skällsorden i konsistorieprotokollen 1624–1674 fann jag så 
många som tio belägg för att studenter kallade andra manliga studenter för 
hora (Falk 2006:20–21). Även för det prototypiska skällsordet hora tycks 
semantiken i dimensionen sanningsbetingad–performativ visa liknande 
mönster som för tjuv, nämligen att stadsbefolkningen till större del använder 
de två typiska skällsorden sanningsbetingat, medan studenterna i högre grad 
använder dem performativt i förolämpningarna. 

7.4 Pragmatikalisering 
Det framkommer i den semantisk-pragmatiska analysen av de prototypiska 
skällsorden i förolämpningar att invektivet tjuv av borgarna till övervägande 
del verkligen användes som falska anklagelser om stöld. Men skällsordet 
användes också mer allmänt kränkande i andra situationer där frustrationen 
och aggressionen inte förorsakas av att förolämparen förlorat någon ägodel. 
Då kunde man kombinera tjuv med skälm eller något annat skällsord. Det 
konventionella hora användes sanningsbetingat mellan stadskvinnor. Om en 
manlig icke-akademisk stadsinvånare förolämpade en kvinna med hora så 
var det en grov anklagelse som straffades hårt. Studenterna däremot använ-
der hora på ett mer performativt sätt i konflikter med kvinnor och kunde till 
och med rikta ordet mot män. 

Innebörden av tilltalet eller omtalet tjuv går från en saklig betydelse, där 
sanningsvärdet är relevant och innehållet är bevisbart och kan motbevisas i 
en rannsakning och rättsförhandling, till en mer expressiv och performativ 
betydelse som förolämpar. Ord som endast är performativa kan inte bevi-
sas/motbevisas utan endast gottgöras med en ursäkt. Ett bötesbelopp, som till 
en tredjedel tillfaller målsägaren, utgör förstås också en gottgörelse (se 
2.3.1). Tjuv som förolämpning i 1630-talets Uppsala hade antingen en bevis-
bar eller en performativ betydelse, beroende på yttre omständigheter i tal-
situationen. Den betydelsevariation som är avläsbar i materialet kan kallas 
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för pragmatikalisering. Det är en semantisk-pragmatisk utveckling som visas 
schematiskt i figur 10. 
 

Illokution 1 Pragmatikalisering Illokution 2 
falsk beskyllning  allmän kränkning 

bevisbar betydelse  performativ innebörd 
objektiv proposition  subjektiv proposition 

proposition i fokus  talhändelse i fokus 
kategorisk beteckning  individuell karaktärisering 

Figur 10. Pragmatikalisering vid sanningsbetingade förolämpningar. 

När medlemmar ur stadsbefolkningen förolämpar varandra har talakten ofta 
den illokution som i figuren kallas för ”illokution 1”. Den illokutionen, tän-
ker jag mig, är ur ett diakront perspektiv den ursprungliga för talakten. Den 
utvecklas över tid i talgemenskapers språkbruk till den funktion som i fi-
guren kallas för ”illokution 2”. I mitt material är den pragmatikaliserings-
processen tydligast vid tillmälet tjuv. Det förekommer rikligt i stadsrätten 
huvudsakligen som beskyllning, men har inte den funktionen i konsistorie-
fallen. Tillmälet hora, som förekommer med liknande frekvens i båda proto-
kollserierna, uppvisar en pragmatikalisering som är tydligast i konsistoriet. 
Skällsordet skälm deltar också i pragmatikaliseringen, vilket kan avläsas i 
materialet. 

Vid tillmälet tjuv eller hora menade man i stadsbefolkningen på 1630-
talet att den tilltalade personen tillhör kategorin av tjuvar eller horor. Proto-
kollsnotisernas kommunikationsetnografiska information ger skäl för det 
antagandet. Då har ordet en objektiv proposition och propositionen står i 
fokus. Det har en bevisbar betydelse. Adressaten uppfattar tilltalet/omtalet 
med ordet tjuv eller hora som en falsk anklagelse och tar fallet till rätten som 
ett okvädinsord, eftersom tillmälet tjuv är en kränkning av någons sociala 
anseende. Stadsrätten frågar också verkligen förolämparen om bevis, men 
förolämpningen visar sig vara en falsk beskyllning (se 6.4.5) och rätten fast-
ställer att den åtalade inte tillhör kategorin av tjuvar eller horor. 

Vid andra situationer med konflikter som inte rör tjuvnad eller otukt kan 
någon i den verbala konflikten yttra ordet tjuv eller hora, men menar inte att 
den tilltalade nödvändigtvis tillhör kategorin av tjuvar eller horor. Föroläm-
paren gör en subjektiv karaktärisering av den tilltalade eller omtalade indivi-
den som om den skulle ha en tjuvs eller horas ohederliga eller omoraliska 
egenskaper. Vid en kränkning av sådan typ är talhändelsen, den verbala kon-
flikten, i fokus och inte längre propositionen i skällsordet. Då är inte den 
primära avsikten för den som fäller yttrandet att göra en objektiv utsaga om 
måltavlan. Talaren ger snarare uttryck för sina subjektiva känslor och åsikter 
om samtalet, samtalsämnet och samtalspartnern. 
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Den här semantisk-pragmatiska tudelningen i de verbala ärekränkning-
arna var del av språkbrukarnas språkkänsla och de kunde aktualisera den i 
konfliktfyllda primära talsituationer. Det belyses av (8) i avsnitt 5.4.4 där 
förolämparen gör sitt yttrande subjektivt och performativt i talhändelsen med 
några språkliga signaler: du har handlat mot mig som en skälm, din falska 
räv. Han säger att motparten handlat mot honom ’i likhet med’ en skälm och 
kallar motparten med en metaforisk djurbeteckning med framförställt pos-
sessivpronomen som signalerar invektivens performativa betydelse och föro-
lämpningens karaktär av allmän kränkning. Motparten uppfattar det ändå 
som en falsk beskyllning och reagerar med en sanningsbetingad tolkning: 
var du en skälm till dess du bevisar mig något skalmstycke. Konflikten es-
kalerar och leder till blodigt våld. 

Det tycks som om de två korporationerna stad och akademi i Uppsala 
uppfattar talakterna olika under 1630-talet. Det är en uppfattning som gäller 
för folk i gemen vid vardagskonflikter men även i den juridiska diskursen. 
De sanningsbetingade skällsorden, om de betecknar brottsliga personer eller 
personer med andra socialt eller personligt pejorativa egenskaper, tycks 
främst uppfattas som objektiva propositioner och orättmätiga falska ankla-
gelser av stadsborna – och av deras domstol. I flera av förolämpningsfallen 
skiljer inte heller stadens protokollstexter helt klart mellan talaktsverben 
skylla och skälla. I (72) ovan används verbet skylla i anslutning till uttrycket 
skällsord som är fallna dem emellan. I (76) nedan syns också hur talakterna 
skylla och skälla sammanförs. Förolämpningen är en falsk anklagelse. Rätten 
har dessutom genomfört en brottsutredning. Det anklagande yttrandet visar 
sig vara falskt och lögnaren döms för skällsord. 

(76) Klagade Erick Mårtensson widh brunnen dett hanss grannes dotter Anna 
Hansdotter haffuer skält honom för en tiuf och sagdt det han hade tagit brä-
den och burit vdhi sin Ladu dhet hon indhet kunde beuijsa, ty gode män 
hafua ransakat där effter och fans indhet dhet hon skylt honom för 
Sakfältes Anna Hansdotter för skälzord till___12. mk (RR AIa:2, 16381105) 

I akademin bland studenter däremot används tjuv, hora och andra person-
beteckningar inte främst som sanningsbetingade anklagelser utan snarare 
som performativa uttryck i en verbal konflikt för att nedvärdera motparten. 
Utvecklingen är tydlig men självklart inte enhetlig. Det finns också i stads-
protokollen exempel på skällsord som ursprungligen och fortfarande var 
sanningsbetingade i sin lexikala betydelse men användes oegentligt eller 
performativt som i (66) tidigare. Dessutom har, som framgår av tabell 20, 
många av borgerskapets skällsord helt performativ, metaforisk innebörd 
också. Stadsbefolkningens prototypiska skällsord under perioden är san-
ningsbetingade ord för olika brottslingar: tjuv och hora. Skälm intar en mel-
lanposition. De för akademien unikt prototypiska skällsorden är alla tre me-
tonymiska eller metaforiska: pennal, bälghund och kofot. 
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Termen pragmatikalisering användes första gången av Erman & Kotsinas 
(1993) vid analysen av ba’ i svenska och you know i engelska för att be-
teckna uttryckens utveckling från att vara lexikala enheter med propositio-
nellt innehåll över textstrukturella funktioner till att bli pragmatiska partik-
lar. Det påpekar Claridge & Arnovick (2010) som ger en samlad översikt 
över olika forskares användning av termen. Ett gemensamt drag är att den 
används för att beteckna förändringar i uttrycks propositionella innehåll och 
utveckling mot en pragmatisk och metakommunikativ innebörd i särskilda 
kontexter. Som pragmatikaliserade konstruktioner räknar Claridge & Arno-
vick dem som uttrycker interpersonella och interaktionella betydelser samt 
fungerar som text- och samtalsstrukturerande element. En pragmatikaliserad 
språklig enhet enligt dem ska för det första ha en pragmatisk funktion som i 
generellt språkbruk dominerar över uttryckets tidigare propositionella 
och/eller grammatiska funktion. För det andra kan uttryck som behållit för 
mycket av sitt propositionella innehåll i pragmatisk användning inte anses 
vara pragmatikaliserade enligt dem (s. 167). De gör från metodologisk syn-
punkt en välmotiverad avgränsning av pragmatikalisering som begrepp – de 
vill förklara utvecklingen av exempelvis pragmatiska partiklar, modifierande 
uttryck, interjektioner, svordomar, artighetsmarkörer, men jag väljer ändå att 
använda den, eftersom den semantisk-pragmatiska utveckling som de redo-
visar för sitt material överensstämmer med den utveckling jag kan se av de 
mer betydelsetunga invektiven i förolämpningar på 1630-talet. 

Som undertyp till pragmatikalisering räknar Claridge & Arnovick (2010) 
det fenomen att ett uttryck som redan har en pragmatisk funktion utvecklas 
till en annan pragmatisk enhet och de kallar det för diskursifiering. En sådan 
utveckling kan avläsas i mitt material men termen är olämplig i undersök-
ningen eftersom jag med diskurs menar något mer specifikt som jag utrett i 
kapitel 6. 

Arnovick (1999) ger några utförligare exempel på den här pragmatiska 
utvecklingen av till exempel välsignelsen God be with you som utvecklas till 
en avskedshälsning good bye. Utvecklingen från en redan existerande talakt 
välsignelse till en annan talakt avskedshälsning kallar hon alltså för diskursi-
fiering (se även 3.3). Ett annat exempel hon ger är utvecklingen av välsignel-
sen bless you till att bli en diskursmarkör när någon nyser (s. 119–138). Ut-
vecklingen av svordomar, att religiösa talakter som eder och förbannelser 
utvecklas från att bedyra och fördöma till att skymfa och ge ovett i andra 
sammanhang, kallar Stroh-Wollin (2008:34) för en jurifikationsprocess. 

Just den process som uppvisar social variation i 1630-talets Uppsala och 
som jag betecknar som pragmatikalisering gör Traugott (2004) till sitt hu-
vudämne i en handboksartikel om vad historisk pragmatik är. Hon söker 
ursprunget till semantiska förändringar i konventionaliserade implikaturer 
och menar att pragmatik är icke-bokstavlig betydelse som uppstår i språk-
bruk (s. 539). Traugott ser, med stöd av annan forskning, en tydlig enhetlig-
het i betydelseförändringar av språkformer: från del till helhet, från deontisk 
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till epistemisk betydelse, från konditional till koncessiv betydelse och slutli-
gen, och viktigast för mitt resonemang, från betydelser som har sin grund i 
den konkreta, sociala världen till betydelser som har sin grund i talhändelsen 
(s. 548). 

En kognitiv förklaring till semantiska förändringar söks i människors 
förmåga att tolka yttranden som relevanta i situationen med hjälp av, som 
Traugott kallar det, retoriska strategier som metaforik och metonymi. Meta-
foriskt tänkande är enligt henne syntagmatiskt. Människan ser ekvivalenter i 
kroppsdelar, tid, rum, känsla och så vidare och kan på så vis överföra kon-
cept (ikoner) från en domän till en annan. Metonymiskt tänkande hänförs till 
index och paradigmatiska relationer, att ett koncept kombineras med ett an-
nat koncept inom samma domän (s. 549–550). Detta semasiologiska reso-
nemang rör sig förstås på en kognitiv mikronivå, men är utgångspunkt för 
Traugotts teori om subjektifiering, en historisk-pragmatisk betydelseutveck-
ling där nya innebörder grundas i talarens subjektiva uppfattning och attity-
der till det som sägs och hur det sägs. 

Traugott & Dasher (2002:1–104) redogör för subjektifiering i ett vidare 
perspektiv genom att jämföra allmänna tendenser i semantisk utveckling i 
två vitt skilda språk som japanska och engelska och visar på likheter. De 
kallar sin övergripande teoretiska modell för Invited Inference Theory of 
Semantic Change (IITSC). Med invited inference avser de att talare genom 
implikatur, med en associativ, metonymisk, indexikal strategi inbjuder till 
inferenser. En språkligt kodad betydelse utvecklas genom inferens och i en 
konventionaliserad implikatur till en annan språkligt kodad betydelse. I mitt 
material visar sig att en sådan pragmatisk mening konventionaliseras grad-
vis. De båda betydelserna finns parallellt. Att sanningsbetingade skällsord 
används med performativ innebörd genom invited inference visar jag exem-
pelvis i 7.3.2. Traugott & Dashers modell konstruerar inte deterministiska 
regler. Den är en funktionellt orienterad teori. Semantiska förändringar är 
oregelbundna och kan utebli. Undantag finns särskilt i ett lexikons nominal-
fält som påverkas starkt av referens på grund av ändrade livsstilar och ideo-
logier. 

Jag menar att en pragmatikalisering, eller diskursifiering i Arnovicks ter-
minologi, är avläsbar i mitt undersökningsmaterial i en jämförelse mellan 
den akademiska och den borgerliga talgemenskapen i 1630-talets Uppsala. 
Pragmatikaliseringen är allra tydligast i den akademiska sfären. 

7.5 Sammanfattning 
Kapitel 7 har handlat om förolämpningarnas språkform och betydelseinne-
håll. Undersökningen av talaktens språkliga form i 7.1 koncentrerade sig på 
invektiven. Med en pragmafilologisk beräkningsmetod kunde de tre i båda 
protokollserierna frekventa skällsorden tjuv, skälm och hora urskiljas. Tre 
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ytterligare frekventa invektiv, pennal, kofot och bälghund, förekom endast i 
konsistorieprotokollen. Dessa ord återfanns inte alls i rådhusrättens proto-
koll. Av dessa sex invektiv är endast hora fortfarande ett invektiv i nu-
svenska. I båda protokollserier kunde jag belägga en lång rad invektiv med 
endast några få förekomster, vilket har föranlett en pragmatisk analysmodell 
av förolämpningar på formnivån inom dimensionen frekvent–icke-frekvent 
invektiv. 

Resultatet på formnivån väckte också frågan om invektivens konventio-
nalisering i talakten förolämpning. Några av de icke-frekventa personbe-
teckningarnas ad hoc-karaktär som invektiv och som fall av kreativa nybild-
ningar diskuterades med stöd av en analys av talhändelsen och med stöd av 
kommunikationsetnografisk information i notistexterna. 

På betydelsenivån presenterades de tre mest frekventa invektivens lexi-
kala betydelse, varefter en pragmatisk analys av dem genomfördes. Min 
modell räknar med en dimension sanningsbetingad–performativ. Det tydli-
gaste resultatet av analysen gällde tjuv som invektiv i de förolämpningar som 
behandlades i stadsrätten. I de flesta fall behöll ordet sin lexikala betydelse 
med ett tydligt propositionellt innehåll och notisernas information om tal-
situationerna visade att förolämpningarna verkligen var orättmätiga beskyll-
ningar för stöld. För övrigt visade materialet ett inte lika tydligt resultat, men 
en tendens verkar vara att det sanningsbetingade semantiska innehållet i tjuv 
bleknade i de förolämpningar där det kombinerades med skälm och bildade 
ordparet tjuv och skälm eller skälm och tjuv. Det tredje frekventa ordet hora 
har inte lika många belägg i materialet som tjuv och skälm. Hora användes 
sanningsbetingat mellan stadens kvinnor som inför rätta anförde omständig-
heter för sina beskyllningar om otukt. Studenter använde hora mer perfor-
mativt som förolämpning vid frustration i kommunikationen med kvinnor. 
Det finns i konsistorieprotokollet även belägg för att studenter använde hora 
mot män i frustration över sina misslyckade intentioner i kommunikationen. 

Den betydelseskillnad i skällsorden som kan avläsas i materialet ser jag 
som en betydelseutveckling av invektiven som går från ett propositionellt 
och sanningsbetingat semantiskt innehåll till ett pragmatiskt innehåll. Det 
senare uttalar inte någon sanning om verkligheten utan signalerar snarare 
talarens subjektiva attityd till samtalspartnern. Då har förolämpningen blivit 
performativ och invektivet har förlorat sin bokstavliga betydelse. Utveck-
lingen har jag valt att efter Erman & Kotsinas (1993) att kalla för pragmati-
kalisering. 
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8 Förolämpningarna i talsituationer och 
talhändelser 

Detta kapitel redogör för förolämpningarnas förekomst i olika talsituationer 
och talhändelser. En rad olika talsituationer med förolämpningar presentera-
des redan i den historiska bakgrundsteckningen i kapitel 2. Av de två begrep-
pen talsituation och talhändelse är talsituationen den större språksociala en-
heten. I undersökningen har jag till talsituationen räknat främst de två första 
variablerna i Hymes SPEAKING-modell: S-variabeln för tid, rum och situatio-
nens sociala status och P-variabeln för deltagarna och deras sociala roller. 
Talsituationen är en språksocial enhet med betoning på social. 8.1 behandlar 
dessa kommunikationsetnografiska aspekter. Med stöd av informationen om 
tid, rum och deltagare i talsituationen undersöks i 8.2 om förolämpningarna 
skett som tilltal i direkta konfrontationer eller i omtal, som senare nått mål-
tavlan för kränkningen, vilket är en viktig språklig aspekt för talaktens illo-
kution. 

Förolämpningens illokuta kraft kommer till uttryck bland annat i talarens 
attityd. Mitt juridiska material utreder förmildrande och försvårande omstän-
digheter i talsituationerna och gör bedömningar av förolämparnas uppsåt. 
Dem definierar och redovisar jag i 8.3. Talarattityden utläses ur notisernas 
information om yttre förhållanden i talsituationerna men även ur information 
om andra talakter i kommunikationen och då rör sig analysen på talhändel-
sens nivå. Talhändelsen är den mindre språksociala enheten i kapitlet med 
betoning på språk. Förolämpningens effekt är dess perlokution som handlar 
om den förolämpades reaktion med känslor, tankar samt verbala och icke-
verbala handlingar i talhändelsen. De redovisas i 8.4. I 8.5 avslutas utred-
ningen av de kränkande talhändelserna med en sammanställning och en dis-
kussion av några huvudsakliga resultat och dessa placeras i en talaktsteore-
tisk taxonomi. 

8.1 Deltagare i talsituationer 
Det tudelade Uppsala bestod av flera sociala klasser. Att konstruera en klass-
hierarki och sedan identifiera informanternas sociala nivå är alldeles omöj-
ligt på grundval av källmaterialet och inom ramen för den här undersök-
ningen. Det som låter sig göras är en indelning av förolämpare och föroläm-
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pade i män eller kvinnor eller i grupper med både män och kvinnor. Studen-
terna som social grupp har jag också kunnat urskilja. En kortfattad översikt 
över förolämpningssituationernas köns- och klassmönster ges i 8.1.1. En 
redogörelse för olika typer av talsituationer med hänsyn tagen till rum och 
aktivitet ges i avsnitt 8.1.2. 

8.1.1 Köns- och klassmönster för förolämpningarna 
De skoldramer som spelades på 1600-talet hade komiska passager med föro-
lämpningar. Där är det kvinnorna som framställs som förolämpare, värre än 
råa soldater och fulla bönder (Edlund 1980a:63). Från nordamerikanska 
Maryland visar Norton (1987:4–5) att kvinnor utgör mer än hälften av par-
terna och vittnena i ärekränkningsmål på 1600-talet samtidigt som högst en 
tredjedel av befolkningen var kvinnor. Men verbala förolämpningar var ald-
rig ett specifikt kvinnligt beteende, menar G. Andersson (1998:154) som 
undersökt ett härad på den svenska landsbygden på 1600-talet och 1700-
talet. 

Hur ser egentligen de könsmönster ut som framträder i de skilda proto-
kollserierna i min undersökning? Hur många kvinnor var förolämpare re-
spektive förolämpade i 1630-talets Uppsala? Det framgår av tabell 24 för 
staden och av tabell 25 för akademin. Med ”blandat kön” i tabellen menas 
två eller fler språkbrukare som är av olika kön. I den kategorin är beläggen 
få och gäller för det mesta äkta makar. 
Tabell 24. Könsmönster för förolämpningar i rådhusprotokollen. 

 
Förolämpare 

Förolämpade 
Man/män

 
Kvinna/kvinnor

 
Blandat kön

 
Totalt

Man/män 67 13 1 81
Kvinna/kvinnor 15 33 2 50
Blandat kön 3 1 2 6
Totalt 85 47 5 137

Av tabell 24 framgår könsmönstret för stadsbefolkningens förolämpningar 
tydligt. Män förolämpar män i 67 fall och kvinnor förolämpar andra kvinnor 
i 33 fall. När förolämpningarna är könsöverskridande, det vill säga att en 
man förolämpar en kvinna eller att en kvinna förolämpar en man, så väger 
det jämnt. Det är ungefär lika många fall, 13 och 15 i båda riktningarna. I de 
få fall när ett gift par eller en grupp människor av olika kön förolämpar är 
det något fler män (3 fall) än kvinnor (1 fall) som träffas av förolämpningen. 
Det är helt tydligt en man som oftast är måltavlan för förolämpningar. I 85 
fall riktas talakten mot män och i bara 47 mot kvinnor. Norton (1987), som 
har ett utpräglat genusperspektiv på sin undersökning, får ett liknande resul-
tat och menar att männens heder är viktigare än kvinnornas och därför blir 
utfallet detta (Norton 1987:11). Svaret på den inledande frågan om det verk-
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ligen är kvinnorna som förolämpar mest måste bli nekande. I 81 fall är 
männen förolämpare och i 50 fall kvinnor. Bland männen finns i protokollen, 
precis som i skoldramerna, några råa soldater och fulla bönder också. 

Könsmönstret i konsistorieprotokollen är än mer mansdominerat vilket 
framgår av tabell 25. 
Tabell 25. Könsmönster för förolämpningar i konsistorieprotokollen. 

 
Förolämpare 

Förolämpade 
Man/män

 
Kvinna/kvinnor

 
Blandat kön

 
Totalt

Man/män 109 13 4 126
Kvinna/kvinnor 9 3 – 12
Blandat kön – 1 – 1
Totalt 118 17 4 139

I konsistoriet är männens dominans överväldigande, vilket naturligtvis åter-
speglar populationens sammansättning. Det enda fallet av verbal kränkning 
från en könsblandad grupp mot en kvinna gäller ett skamligt rykte bland 
stadsinvånarna mot en professorsänka. 

En intressantare aspekt ur ett deltagarperspektiv är för konsistoriets del 
förstås frågan om studenternas roll i förolämpningarna. I några enstaka fall 
har studenter uppträtt som förolämpare eller förolämpade i grupp tillsam-
mans med icke-studenter. Då har de fallen förts till den sociala kategorin 
studenter, eftersom de varit så dominerande i den gruppen. Ett par gånger 
har någon person identifierats som prästman av protokollföraren, men upp-
enbarligen varit teologistudent och uppträtt i gäng tillsammans med andra 
studenter. De två prästmännen har jag också fört till kategorin studenter. Alla 
andra, akademiker och icke-akademiker har jag fört till den stora kategorin 
icke-studenter som jag kommenterar något utförligare nedan. Studenternas 
roll som förolämpare är dominerande medan de inte intar en lika domine-
rande roll som förolämpade, vilket framgår av tabell 26. 
Tabell 26. Studenter och icke-studenter vid förolämpningar i konsistoriet. 

 
Förolämpare 

Förolämpade 
Student

 
Icke-student

 
Totalt 

Studenter 36 55 91 
Icke-studenter 29 19 48 
Totalt 65 74 139 

Den största gruppen förolämpningar i tabellen utgörs av fall där studenter 
förolämpar icke-studenter. De förolämpade som jag kategoriserat som icke-
studenter tillhör olika samhällsklasser. Studenterna förolämpar pigor och 
drängar, hantverkare, andra borgare, deras hustrur, borgmästarna och rådet, 
präster och även universitetets tjänstemän som kan vara spismästaren och 
hans hustru, kursor eller akademivaktmästaren. Exempel finns också på att 
studenter förolämpar, eller förtalar, sina egna professorer. Även helt stu-
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dentinterna förolämpningssituationer har noterats i protokollen. Totalt 91 av 
139 förolämpningar i undersökningen har uttalats av studenterna. 

Men studenter blir även förolämpade av dem som inte är studenter. Det är 
då medlemmar av borgerskapet, drängar, pigor soldater och endast i undan-
tagsfall någon professor. Den minsta gruppen i tabellen utgörs av helt stu-
dentexterna förolämpningssituationer. Det kan i ett fåtal fall röra konflikter 
mellan professorer, mellan spismästaren och konsistoriet eller mellan aka-
demibönder. 

Stadsbefolkningen gick alltså till konsistoriet för att få sin rätt mot stu-
denter. Studenterna och professorerna å andra sidan figurerade däremot 
mycket sällan i rådhusrätten. I endast sex av de 137 förolämpningarna som 
noterats från stadsrättens protokoll står konflikten mellan en medlem av aka-
demin och en medlem av staden. I tre fall är en professor inblandad, i ett fall 
en professorsänka och i två fall en student. Rådhuset var i det hänseendet 
alltså en mer sluten juridisk organisation än konsistoriet som var mer öppet 
för flera människor av olika samhällsklasser som bodde och verkade i sta-
den. 

Förutom att man kan se dessa generella grupper av olika deltagare bero-
ende på kön, medlem av stad eller akademi, student eller inte student, så går 
det som läsare av materialet inte att undgå att märka att vissa personer åter-
kommer i protokollen både en och flera gånger och där tycks tillhörighet till 
ett visst kön eller en viss samhällsklass inte spela någon roll. Att förolämpa 
andra är ett allmänmänskligt språkligt karakteristikum men tycks också ut-
göra ett särskilt individuellt drag hos ett visst fåtal personer. 

8.1.2 Vardagliga och institutionella talsituationer 
Rummet för de olika talsituationerna varierar kraftigt. En del av dem redogör 
jag för i kapitel 2. Förolämpningar uttalas på slottet, i domkyrkan, på gatan, 
på torget, hemma hos borgare och professorer, i studenthärbärgen, på kom-
munitetet, i handelsmännens, apotekarens och bokbindarens bodar och på en 
lång rad andra platser i olika aktiviteter som arbete, handel, förhandling, 
gudstjänst eller fest. Jag har valt att kategorisera dessa rum och aktiviteter 
enligt Hymes S-variabel Scene, Setting i tre grupper. 

Den största gruppen av förolämpningar kommer från talsituationer som 
jag kallar för vardagliga. Det är sådana situationer där ingen av parterna i 
talhändelsen har ett officiellt uppdrag av staden eller universitetet. Den andra 
gruppen innefattar förolämpningar som har uttalats vid samtal i vad jag har 
kallat institutionella talsituationer. De är sådana talsituationer som utspelar 
sig i staden där en eller flera av deltagarna har ett officiellt uppdrag av sta-
den eller universitetet. Förolämpningarna från de här två typerna av situatio-
ner har ägt rum före rättegångssituationen och refereras av konfliktparter och 
vittnen i domstolen. Den tredje gruppen innehåller endast ett fåtal av de regi-
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strerade förolämpningarna och utspelas i rättegångssituationen. Tabell 27 
visar fördelningen av förolämpningarna på olika typer av talsituationer. 
Tabell 27. Antal förolämpningar i vardagliga och institutionella talsituationer. 

Talsituation Rådhusrätten Konsistoriet 

Vardaglig 102 115
Institutionell 25 16
Rättegång 10 8
Totalt 137 139

Av sammanräkningen framkommer att de allra flesta förolämpningarna 
primärt har varit del av en vardaglig talsituation och alltså förhandlas i rätte-
gångssituationen. Dessa förolämpningar rekonstrueras således i den juridiska 
diskursen och antecknas i protokollen i någon form. Att såväl den muntliga 
återgivningen av förolämpningarna i rättegångssituationen som förhandling-
arna i stort sker under ordnade former är avläsbart i resultatet som visar att 
endast ett fåtal förolämpningar uttalas direkt under förhandlingen. Den juri-
diska konflikten som hanteras muntligt i rätten leder i allmänhet inte till 
ytterligare förolämpningar. Några av förolämpningarna i rättegångssitua-
tionen utgörs av kritik mot rätten och dess verksamhet. 

Den särskilda grupp som utgörs av de institutionella talsituationerna med 
förolämpningar och utspelar sig utanför rättegångssituationen gäller möten 
mellan enskilda personer och myndighetspersoner. Det kan röra sig om kon-
flikter som gäller arbetsrätten inom olika hantverkaryrken. Det kan vara 
konfrontationer mellan tullpersonal och varutransportörer, mellan stadens 
marknadsvakter och försäljare, mellan skattskyldiga och stadstjänstemän. I 
universitetsvärlden kan konflikten stå mellan fogdar och akademibönder, 
mellan spismästaren och professorn som är föreståndare för kommunitetet, 
mellan studenter och akademivaktmästaren. 

8.2 Tilltal eller omtal? 
Med konkret kommunikationsetnografisk information i protokollsnotiserna 
om yttre omständigheter som tid och rum för de olika talsituationerna går det 
att ange om förolämpningarna har uttalats i tilltal eller omtal. Direkta anför-
ingar av yttranden är förstås också mycket upplysande när rent språkliga 
former för förolämpningarna ska fastställas. 

Redan i avhandlingens första kapitel kunde jag med stöd av National-
encyklopedins ordbok konstatera att förolämpningen kan ses som ett vanhed-
rande tilltal, medan förtal är ett ärekränkande omtal av en person. Ett omtal 
skulle alltså kunna gälla grövre kränkningar som förtal. Därför är det intres-
sant att undersöka vad domstolsprotokollen ger för information om tilltal 
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respektive omtal. Resultatet kan förutom att utsäga något om talaktens loku-
tion även ge information om de verbala kränkningarnas illokuta kraft. 

Texterna är flera gånger alltför knapphändiga för att analysen ska kunna 
avgöra om förolämpningen skett i form av omtal eller tilltal, även om texten 
tycks fyllig med uppgifter om exempelvis förolämparens attityd och den 
förolämpades reaktion som jag redovisar i 8.3 och 8.4. Om texten till exem-
pel upplyser att någon under alkoholberusning förolämpat någon annan med 
ett nedsättande tillmäle kan den noteringen inte ensam utsäga om den beru-
sade förolämparen använt tilltal eller omtal. Om texten anger att den föro-
lämpade reagerat med fysiskt våld mot förolämparen går det inte att avgöra 
om förolämpningen skett i direkt konfrontation. Förolämpningen kan näm-
ligen ha utförts i den förolämpades frånvaro och sedan kommit till den föro-
lämpades kännedom och denne har då i en senare direkt konfrontation utövat 
fysiskt våld mot förolämparen. 

Inte heller textens angivande av orsak till förolämpningen ger någon 
upplysning om talakten utförts med omtal eller tilltal. Lika lite stöd för di-
stinktionen mellan omtal och tilltal ger en diskussion i protokollstexten om 
skällsordens betydelse. Sådana noteringar ensamma anger inte om förolämp-
ningen skett i en direkt konfrontation eller som ärekränkande yttranden i den 
förolämpades frånvaro. 

Det som behövs för tydliga återgivningar av talsituationen är snarare en 
tidsrelation och en lokalangivelse i texten där parternas förhållande till var-
andra, tidpunkten och lokalen framgår. Om texten anger att förolämpningen 
skett på gatan måste den också ange att den förolämpade befunnit sig i när-
heten just då. Direkta citat av någon del av den verbala konflikten kan vara 
mycket upplysande, särskilt om de innehåller tilltalspronomen. 

Ibland ger texten intryck av att skrivaren inte alltid var uppmärksam på 
distinktionen mellan omtal och tilltal. Notistexten i (77) blir i sitt val av pre-
position otydlig. 

(77) Tå hade Jöns Eriksson fram ett wittne som haffuer hördt Anders Clemetssons 
ord om Jöns Ericksson, Nempelig wellborne Her Nils Bielkes Tienare Mattz 
Nilsson be:d huilken effter sin giorde Eed wittnade att Anders Clementsson 
hade sagdt till Jöns Erickss:n, din ähreskämmare, haffuer tu Meere [?] 
Penningar, Men huad han menthe dhär medh, wiste han indhet. (RR AIa:2, 
16351219) 

Uttalades förolämpningen om Jöns Eriksson eller till honom? Skulle skriva-
ren ha utelämnat den fetmarkerade direkta anföringen med invektivet och 
tilltalsformen och endast återgivit skällsordet äreskämmare separat hade 
analysen försvårats ytterligare. Men eftersom förolämpningen återges i di-
rekt anföring med vokativfras och tilltalspronomen har den självfallet analy-
serats som tilltal. 
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Av tabell 28 framgår att förolämpningar i tilltalsform är de avgjort vanli-
gaste. De är prototypiska. Men omtal förekommer också. När det gäller om-
tal måste den förolämpade vid något tillfälle ha fått kännedom om det äre-
kränkande omtalet för att sedan ha kunnat ställa förolämparen till svars, om 
inte privat i en vardaglig talsituation så i varje fall förr eller senare i en rätts-
förhandling som protokollförts. Enligt en gängse nuspråklig uppfattning, 
kodifierad i ordböcker, skulle dessa fall kunna vara förtal (se 1.1). En liten 
urskiljbar grupp som jag valt att kalla ”nära omtal” är den tredje adresse-
ringskategorin i tabellen. Det är när förolämparen i ett samtal riktar sig till en 
person och uttalar sig kränkande om en tredje person som befinner sig i 
samma rum och inom hörhåll. Till sist finns det förolämpningar som jag inte 
har kunnat fastställa som tilltal, omtal eller nära omtal. Dem kallar jag 
”osäkra fall” i tabellen. 
Tabell 28. Verbala kränkningar som tilltal eller omtal. 

Adressering Rådhusrätten Konsistoriet 

Tilltal 90 92
Omtal 15 25
Nära omtal 4 8
Osäkra fall 28 14
Totalt 137 139

Sammanräkningen av adresseringsformerna blir att den prototypiska föro-
lämpningen sker i tilltalsform, i en talsituation som är en direkt konfronta-
tion öga mot öga. Andelen osäkra fall, den sista kategorin i tabellen, är av-
gjort större i rådhusrättens än i konsistoriets protokoll. Det är förstås följden 
av över huvud taget mer kortfattade texter i rådhusrätten. En annan inte helt 
otänkbar orsak skulle kunna vara att distinktionen mellan tilltal och omtal 
inte tydliggjordes i rådhusrättens protokoll därför att den saknade betydelse 
för den rättsliga bedömningen av förolämpningens kraft. 

Kategorin omtal uppvisar betydligt färre belägg än tilltalen. Utifrån en 
nuspråklig definition av kränkande omtal som förtal blir det intressant att 
undersöka dels vilken metaspråklig beteckning omtalen får, dels hur de döms 
i domstolarna. Borgarnas förolämpningar som framförts eller spridits som 
omtal har i regel bötfällts med den gängse summan 12 mark och att talakten 
bedöms vara skällsord. Det talar för att rådhusrätten inte generellt ansåg att 
omtalen var förtal. De metaspråkliga beteckningarna för omtalen i borger-
skapet i övrigt är tal, tal i byn och skvaller. I endast två av fallen används 
talaktsverbet förtala och då gäller det stadsbor som visat ringaktning för 
rådhusrätten. Förtal som substantiv har inte belagts i stadsmaterialet (se 5.6). 

Förolämpningar i omtalsform förekommer även i konsistorieprotokollen. 
Den typ av omtal som i stadsdomstolen kallas skvaller och tal i byn återfinns 
i endast ett konsistorieärende med beteckningen skamligt rykte och utfluget 
tal och gäller en professorsänka. Det är det i textmängd mest omfattande 
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ärendet i hela materialet. Ett annat långt utdraget förtalsärende i konsistoriet 
gäller ryktet om en professors samröre med jesuiter. Förtal finns också be-
lagt som talaktsbeteckning i konsistorieprotokollen. En närmare granskning 
av omtalsfallen i konsistoriet ger dock ett annat och mycket tydligt resultat. 
Det är att förolämpningar i omtal inte nödvändigtvis är muntliga. I den aka-
demiska världen på 1630-talet var de många gånger skriftliga och formule-
rades i flera olika genrer, vilket ger en inblick i de skriftliga förolämpningar-
nas sociala funktion. 

Paskill var en smädeskrift som kunde högläsas för andra eller hängas upp 
av studenterna på kommunitetet eller i konsistoriet. Det verkar som om stu-
denter författade dem men förolämpningarna i denna genre riktade sig inte 
bara mot andra studenter utan också mot andra befolkningsgrupper i Upp-
sala. En annan skrifthändelse med förolämpningar kunde vara en predikan. 
En teologiprofessor skrev flera predikningar i vilka han omtalade sina kolle-
gor som sedan anklagade honom i konsistoriet för förtal. En musikalisk 
genre med förolämpande partier var visan. Någon student kunde författa en 
”slem” visa om en annan students syster och sjunga den på kyrkogården eller 
i gästabud mot betalning. Paskillen, predikan och visan var skriftliga alster 
ämnade att framföras muntligt; de var speech-purposed (Culpeper & Kytö 
2010:16–18). Av en privatare karaktär var en students brev hem till sina 
föräldrar vars innehåll blev känt och togs upp till behandling i konsistoriet, 
eftersom det hade förtalat några professorer. Studenten fick flera hårda 
straff; se (49) i avsnitt 6.4.3. Till ett ännu strängare straff dömdes den 16-
årige student som på flera publika platser i staden klottrat förolämpningar 
om en stadsflicka och hennes familj. Han relegerades på fem år. 

Den minsta kategorin av adresseringsformerna i tabell 28 är det nära om-
talet, det vill säga att tala kränkande om någon i dennes omedelbara närhet. 
Ett tänkt fall finns återgivet redan i den Äldre västgötalagens dramatiska 
formulering: 

Kallar någon en annan för hundvalp. ”Vem är det?” säger han. ”Du”, svarade 
han. ”Jag kungör för vittnen, att du kallade mig med okvädinsord”. (Holm-
bäck & Wessén 1946:110). 

Ordväxlingen i lagtexten vill visa att uttalandet verkligen gällde ”en annan” 
och inte någon tredje person i eller utanför sällskapet. Och så kungör denna 
andra person detta inför de närvarande som kan bli hans vittnen när han tar 
fallet till rätten. Ordväxlingen i (78) belyser till viss del den talsituation som 
Äldre västgötalagen syftar på. 

(78) Een stundh ther effter goffuo the Nicolao dricka med sigh /: the andre wille 
inthz :/. Han drack så alt uth. Andreas sade så till honom, [DA1] din pen-
nal, drick icke upp glaset medh. Tå suarade Hysingius säjandes: [DA2] 
kallar tu migh pennal? Andreas suarade, [DA3] iagh talar åt migh [min] 
stalbrodher och inther åt idher. (KP I:241) 
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Studenten Nicolaus dricker ut allt i glaset som bjudits honom. Studenten 
Andreas säger då i DA1 till Nicolaus: din pennal, drick icke upp glaset med. 
Studenten Hysingius frågar då Andreas i DA2: kallar du mig pennal? Den 
frågan kan vi jämföra med Äldre västgötalagens direkta replik vem är det? 
Men svaret vid dryckeslaget i (78) är inte ett bekräftande du som i lagens 
exempel utan ett förnekande i DA3: jag talar åt migh [sic] stallbroder och 
inter [sic] åt eder. Exemplet har ändå i min pragmatiska analys registrerats 
som ett tilltal, och inte som ett nära omtal, eftersom det språkligt helt uppen-
bart inte uttalas i omtalsform utan med invektivet i vokativfras, din pennal, 
och verbet i imperativmodus: drick icke upp. Rent sakliga omständigheter i 
talsituationen visar att det inte är Hysingius som ställer frågan i DA2 som 
åsyftats med förolämpningen i DA1. Det är nämligen inte frågeställaren som 
druckit upp allt i glaset. Här väljer antagonisten ändå att uppfatta ett tilltal av 
någon annan i ett dryckeslag som en förolämpning mot sig och inleder efter 
ordväxlingen en väpnad konflikt, vilket framkommer senare i ärendenotisen. 

I följande situation från studentvärlden i (79) omtalas den förolämpade i 
sin närvaro vilket framkommer i de fetmarkerade partierna. Detta fall har 
alltså registrerats som ett nära omtal. 

(79) Och när Johannes för alt thetta talte honom till i bookbindare bodhen, gaff 
han [Daniel] honom [Johannes] slem och spåtkzordh, ther aff Johannes iffra-
des och slogh först till honom, sädan hölles the tillhoopa till thess the blödde. 
Och när cursor kom der till och fick medh seet, sade Daniel sigh inthz 
achta att han den Rödhe smicken [?] än sadet för Magn. Rectore. (KP 
I:139) 

Frågetecknet inom hakparentes är utgivarens notering. Det nära omtalet 
framkommer i analysen av den första fetmarkerade situationsinformationen 
att kursor kommer in och av att invektivfrasen den röde smicken återges i 
omtalsform. Jag har tolkat att yttrandet har en adressat som är en annan per-
son i rummet, men förolämpningen, ringaktningen, har den inkomne univer-
sitetstjänstemannen kursor som måltavla. 

De talhändelser som språkligt och sakligt innehåller nära omtal finns 
återgivna eller beskrivna i ett fåtal fall i båda protokollsserierna. Från råd-
husrätten finns (83) i 8.4.1 som ett tydligt exempel på nära omtal. Kanske 
var just omtalsformen inom den förolämpades hörhåll en ytterligare för-
stärkning av den verbala kränkningen. Dels finns ett moment av osäkerhet: 
vem åsyftas egentligen med det kränkande yttrandet? Dels finns i omtals-
formen en rumslig distans som på ett psykologiskt plan kan tänkas motsvara 
en nedvärderande distans och ett förstärkt personligt avståndstagande. Möj-
ligtvis var den andra kategorin av förolämpningar med omtal i den föroläm-
pades frånvaro en ännu starkare kränkning, men det finns inga tydliga ten-
denser i materialurvalet som med säkerhet kan bekräfta eller vederlägga en 
sådan tes. 



 209

Ett tydligt resultat är dock att de tre adresseringsformerna kan definieras i 
materialet. Ett omtal i den kränktes frånvaro kan tänkas ha en stark illokut 
kraft då den kränkte inte har någon möjlighet att försvara sig. Än mer försvå-
rande blir ärekränkningen om dess innehåll sprids i flera led. Det nära om-
talet intar en mellanställning och kan tänkas vara ett skenbart förtal och ha 
en starkare illokut kraft än de direkta förolämpningarna av orsaker som jag 
angav ovan. De verbala förolämpningarna i materialet uttrycktes emellertid 
huvudsakligen i direkt tilltal där den förolämpade kunde gå i svaromål ome-
delbart. Det direkta tilltalet är den adresseringsform Nationalencyklopedins 
ordbok hänför till förolämpningar (se 1.1). 

8.3 Förolämparnas attityd 
Förolämpningens illokuta kraft bestäms inte endast av om den framförts i 
tilltal eller omtal. Även förolämparnas attityd bestämmer talaktens kränk-
ande kraft. De många gånger knapphändiga formuleringarna i protokollen 
ger långt ifrån en heltäckande bild av förolämpningarnas illokuta kraft i tal-
händelsen. Men uppsåtet är en viktig faktor i den rättsliga bedömningen. 
Genom att vissa noteringar om uppsåtet återkommer med regelbundenhet i 
protokollsnotiserna blir dessa möjliga att identifiera just som rättens eller 
rättsparternas kommentar till förolämpningens styrka. Protokollens anteck-
ningar på den här punkten kan översiktligt indelas i förmildrande och försvå-
rande omständigheter. De förra försvagar förolämpningens illokuta kraft, de 
senare förstärker den. Därför kan vi tala om dimensionen förmildrande 
kontra försvårande på nivån talarattityd (se 4.6). Anteckningarna kan röra 
dels icke-språkliga omständigheter i talsituationen, dels språklig information 
om andra talakter i det förolämpande yttrandet eller om andra yttranden i 
talhändelsen som förmedlas genom någon anföringsform eller med hjälp av 
metaspråkliga uttryck. Tabell 29 visar olika typer av protokollsnoteringar 
som kan hänföras till sådana förmildrande eller försvårande omständigheter. 

De tre huvudsakligen förmildrande omständigheterna anges först i tabell 
29. Den första är alkoholberusning som tycks ha varit en förmildrande om-
ständighet. En andra förmildrande omständighet gäller förolämparens sin-
nestillstånd som i tabellen är angivet på raden ”i affekt”. Det kan vara bland 
annat en notering om att brottet skett i hastigt mod. En tredje förmildrande 
omständighet som svaranden/förolämparen anför i rättegångssituationen är 
att han eller hon hört andra säga detsamma om den person som varit mål-
tavla för kränkningen. Den anges i tabellen inom citattecken ”andra har 
sagt”. De följande omständigheterna som anges i tabellen – våldet, hoten, 
svordomarna, förolämparens speciella uttryck för ringaktning av sin antago-
nist och stora åhörarskaror – tycks snarare ha förstärkt den verbala kränk-
ningens illokuta kraft. 
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Tabell 29. Förmildrande och försvårande omständigheter. 

Omständigheter Rådhusrätten Konsistoriet 

Under alkoholberusning 22 14
I affekt 16 14
”Andra har sagt” 7 2
Med fysiskt våld 16 21
Med hot 9 17
Med svordomar 16 5
Med ringaktning 3 4
I folks åhörande 4 4
Totalt 93 81

Tabellens beräkningar ger endast en grov bild av hur pass mycket de skilda 
protokollserierna uttalar om omständigheter kring förolämpningarna vad 
gäller förolämparens attityd och talaktens kraft. Några av materialets föro-
lämpningar saknar helt information av det här slaget, andra har berikats med 
flera olika noteringar av omständigheter för talakten. En protokollsnotis om 
en förolämpning kan ange att förolämparen varit såväl alkolholberusad och 
vredgad som våldsam och hotfull samt dessutom svurit. 

Indelning av förmildrande och försvårande omständigheter är inte en helt 
självklar kategorisering, vilket framkommer i de följande avsnittens utred-
ning av omständigheterna då det visar sig att domstolen och rättsparterna gör 
olika bedömningar. Vidare är det tydligt att de omständigheter som rör upp-
såtsbedömningen är av helt olika karaktär. De gäller förolämparens mentala, 
emotionella och fysiska uttryck men även språkliga formuleringar. De gäller 
också talhändelser som föregått förolämpningssituationen som vad andra 
först har sagt eller yttre omständigheter som antalet åhörare. 

Frågan om affekt är förstås av betydelse i en talsituation med expressiva 
talakter som förolämpningar. Jag vill förtydliga att de mentala och emotio-
nella uttryck som behandlas oftast gäller talsituationen i stort. I Searles 
(1976) indelning av talakter i olika klasser utgör också talarens psykologiska 
tillstånd och mentala attityd en viktig aspekt men det gäller då mer specifikt 
talarens inställning till det propositionella innehållet i talakten. Den aspekten 
kallas sincerity condition (se 3.4.2). 

8.3.1 Förmildrande omständigheter 
Alkoholberusning är en viktig faktor för uppsåtsbedömningen och blir 
många gånger del av förolämparens urskuldande i rätten. I fylleriet, menade 
man, hade förolämparen inte aktat på eller vetat vad han eller hon sade. I 
vissa fall mindes förolämparen vid rättegången över huvud taget inte vad han 
hade gjort. Sådana noteringar om berusade förolämpare är, som framgår av 
tabell 29, mer frekventa i rådhusrättens protokoll än i konsistoriets. 
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I konsistoriet saknas noteringar om att man inte skulle ha vetat eller aktat 
på vad man sagt. Minnesförluster på grund av alkoholrus i dessa samman-
hang anförs inte heller i protokollen. Notiserna konstaterar kortfattat att föro-
lämparen varit onykter. Och onykterheten ses som en förmildrande omstän-
dighet i (80). 

(80) Allenast klagade hann öfuer Laurentium, att hann hafuer gifuit sig oquädens 
ordh, huar före och Matthias, som tillstädes war, blef dher om tillfrågat? 
Denn och bekände att dhe hafua gifuit huar annan onda nampn. Wijstes alltså 
parterne uth. 

Uthi dheras frånwarelse discurrerade [’samspråkade’] D. professores om 
detta facto. Och efter långlig dicurs kommo dhe öfuer eens uthi fölliande 
punchter. I. Att Petri saak iu skulle wara tredubbelt wärre än Laurentii. 2. All 
den stundh dhe ickie mycket hafua i förråd, ähre ynglingar och hafua 
waredt af brennewijn öfuerfulla, kan man näplig handla med dhem 
Sumo jure [’med högsta rätten’]. (KP I 286) 

Vid brännvinskalaset i exemplet tillkallades tre professorer som endast med 
största omak och pul kunde skilja de stridande studenterna åt. Fyllan är likväl 
en förmildrande omständighet i uppsåtsbedömningen. Man kan konstatera att 
stadens protokoll trots sin större knapphet lägger större vikt vid att notera 
alkoholrus i samband med förolämpningsärendena än konsistoriets protokoll. 
Visserligen återfinns ett fyllehunder bland akademins skällsord, men i övrigt 
verkar fylla inte ha varit ett tabuiserat tema som bildar underlag för fre-
kventa skällsord. 

Den andra förmildrande och icke-språkliga men väl psykologiska 
omständigheten i tabellen gäller förolämparens affekt. 16 sådana belägg 
finns i stadsprotokollen. Det kanske är en känsla som väckts av motpartens 
tidigare yttranden i talhändelsen, men kan också mycket väl utsäga något om 
förolämparens attityd till det han eller hon själv yttrar. Den oftast noterade 
känslan är vrede. Denna vrede gör att förolämpningen sker i hastigt mod och 
obetänkt. Då tycks det gälla som förmildrande omständighet men vredes-
modet kan också leda till att förolämparen svär och använder våld eller ut-
talar hot om våld. I så fall är vreden ingalunda ett försonande drag när rätten 
dömer förolämparen. Ilskan blir då det psykologiska tillstånd som förstärker 
förolämparens nedvärdering av motståndaren. 

(81) Sade M. Mårdhen Spottskeligen /: effter han kom vp i rådcammaren med 
wredt modh :/ iagh skall bruka och beholla det iagh hafuer fått hender emil-
lom, och achtar slett indhet eder dom. (RR AI:a, s 33) 

I konsistoriet anges förolämparens vrede, men endast vid ett par tillfällen. 
Där betonas snarare hastigheten och överilningen som ett försonande och 
förmildrande drag. En student uttrycker i (4) i avsnitt 5.1.2 specifikt: ”men 
thet iagh honom kalladhe war sådant, som ingen macht påligger, thet kom till 
aff stoor hastighet”. Studentens försvar är troligtvis en lagreferens. Det är en 
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upprepning av en auktoritativ röst. Tingsmålsbalkens 43 kapitel i Kristoffers 
landslag stadgade nämligen om okvädinsord som fällts i hastigt mod: ”kallar 
oc nokor annan oquædins ord meth hastogo modhe, huat thet hælst ær, thet 
a hedir gaar eller æro, böte III mark till treskiptis om han siin ordh genast 
rætter eller i geen kallar” (Schlyter 1869:264). Med kännedom om det has-
tiga modet som en förmildrande omständighet kan studenten försvara sig i 
den juridiska diskursen. Studentens ordval makt motsvarar talaktsteorins 
begrepp illokut kraft. 

Den tredje omständigheten i tabell 29 kan ha varit förmildrande. Båda 
domstolarna, men framför allt stadsrätten, antecknar i protokollen att några 
förolämpare urskuldar sig med att de hört andra yttra den förolämpning de 
själva anklagas för. Sådana urskuldanden finns belagda inte bara från rätte-
gångssituationen utan också från någon primär talsituation som i (83) i av-
snitt 8.4.1. I stadsrätten kartläggs kommunikationskedjan eller så skyller 
rättsparterna på varandra för att ha fört skvaller vidare. Att andra ska ha fällt 
samma förnedrande omdöme om motparten ser förolämparna uppenbarligen 
som en förmildrande omständighet och protokollet noterar deras urskuldande 
men det leder egentligen inte till någon lindring av brottet. I ett av de sju 
stadsärendena och i båda registrerade konsistoriefallen uppmanas den föro-
lämpare som hävdar att andra sagt detsamma att uppge vem som sagt det 
men inte i något av dessa fall kan förolämparen nämna eller utpeka dessa 
andra personer. 

8.3.2 Försvårande omständigheter 
Med det kränkande språkbruket följer flera gånger fysiskt våld, vilket fram-
kommit i 6.2. Förolämparens våld hör onekligen till de försvårande om-
ständigheter som förstärker talaktens illokuta kraft. Det fysiska våldet kan 
emellertid förhålla sig på olika sätt till den förolämpande talakten. Det är 
viktigt att notera. I vissa talsituationer med förolämpningar är våldet den 
förolämpade personens reaktion. Det våldet är förolämpningens perlokuta 
effekt. Våldet som bokförts i tabell 29 är däremot förolämparens fysiska våld 
som följer med hans/hennes kränkande språkbruk. Det är en indikator på 
förolämparens attityd, i det att han eller hon förstärker den verbala kränk-
ningen med en fysisk kränkning. Talarens våld utsäger också något om tal-
aktens illokuta kraft. Förolämparens handling blir en dubbel attack, en fysisk 
och en verbal. Den kombinationen noteras i många fall i protokollen. 

Fallen i rådhusrätten visar att förolämparnas våld ofta har formen av ör-
filar eller slag med näven mot ansiktet. Några gånger är våldet grövre med 
tillhyggen som en nyckel eller en stör mot ansiktet. En förolämpare har slagit 
någon med flata svärdet och skråmat den förolämpades ansikte. Ett par 
gånger har vedträn fungerat som tillhyggen mot den förolämpades kropp. 

I konsistoriets redogörelser använder förolämparen också lättare våld som 
slag mot munnen eller örfilar eller knuffar mot bröstet. Någon förolämpande 
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student har hällt en stäva vatten över en borgarhustru. Andra förolämpande 
studenter drar en borgare i skägget och sliter sönder hans skjorta, ytterligare 
en annan student lyfter den förolämpade och sätter ned honom på en bod-
lucka som i (3), avsnitt 5.1.2. Det våld som inte skapar blånader och sår kan 
vara realinjurier, icke-språkliga handlingar som uttrycker kränkning och 
utgör icke-språkliga illokutionsindikatorer för förolämpningen. Ett annat 
sådant exempel utgjorde (55) i avsnitt 7.1.1, där den person som ska leverera 
den andra förolämpningen grep strax ihop med sin motpart. 

Visserligen finns enstaka exempel både i rådhusrättens och i konsistoriets 
protokoll på grövre våld som yxhammarslängar mot den förolämpades kropp 
eller stenkastning mot en förolämpads mun, men helhetsintrycket är ändå att 
det våld som förolämparen använder mot sin måltavla inte är exempel på den 
grövsta misshandel som återfinns i protokollen. Det grövsta våldet är avgjort 
det som den förolämpade utövar mot sin förolämpare, vilket jag visar i föl-
jande avsnitt. Intrycket från våldet som försvårande omständighet för föro-
lämpningen blir att förolämparens aggression tar två utloppsvägar, en verbal 
och en fysisk. Den verbala attacken kan tänkas dämpa den fysiska aggres-
sionen. 

Till de försvårande omständigheterna kan vi även räkna några språkliga 
sådana. De yttranden som ger uttryck för förolämpningar innehåller också 
ofta en talakt som hot. Det är en kommissiv talakt där talaren uttrycker sin 
avsikt att mot adressaten utföra en handling som är till dennes nackdel. Det 
är en aggressiv talakt som ofta är hot om våld. Akademins texter ger ett hot-
fullare intryck än stadens, vilket framgår av tabell 29 med 17 noteringar för 
konsistoriet mot 9 för rådhusrätten. Hoten omtalas just som hot i konsisto-
rieprotokollen men inte i rådhusrättens protokoll. Där används verbet und-
säga eller i något enstaka fall vesäga. Hoten kan utläsas ur notiserna även 
utan talaktsverb eftersom de förekommer återgivna med direkta och indi-
rekta anföringar. 

Hoten är utfästelser om våld i framtiden, eller om skam som då betyder 
’skada’. I stadens talgemenskap kan förolämparen också säga att han ska 
lura och akta på den förolämpade. Uttrycket jag skall bättre betala eder är 
inte ett löfte om betalning i framtiden i vanlig bemärkelse. Betalningen 
gäller tveklöst våld i någon form. Hoten kan bestå av formuleringar som att 
förolämparen ska rista tarmarna ur eller skära hjärtat ur den förolämpade. 

I konsistorieprotokollen kallas våldet i förolämparens hot för att fara med 
någon, att kleppa någon, att vakta någon på staden, att skrapa på någon, att 
betala någon med en stör, att basa någon, att hota någon med en blodig 
skjorta och att banka någon väl. I samband med språkligt uttryckta hot finns 
i båda protokollserierna ibland noteringar om icke-verbala illokutionsindi-
katorer för den talakten, som till exempel att någon hotfull förolämpare 
också knyter näven, skakar sitt huvud eller hytter med en käpp. I (82) har jag 
med fetstil markerat för det första ett hot återgivet i indirekt anföring mot en 
första person, för det andra en icke-språklig illokutionsindikator, en knuten 
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näve, mot en andra person och för det tredje en metaspråklig beteckning för 
förolämpningar, brukat munnen på spismästaren, och till sist en uppmaning 
och ett hot i direkt anföring mot den andra personen. Uppmaningen gäller 
utfärdandet av ett intyg. Det sista hotet uttrycker en avsikt att föra ärendet till 
högre ort. 

(82) IV. Kom fram h. Erich Œconomus Communitatis klagandes på Petrum Pauli 
att han haf:r haft een poike medh sigh på Communitetet, emoott thet som til-
förende war här om beslutit, och när h. Erich haffuer talat til Petrum här om, 
haffuer han swarat, [IA] att om Œconomus icke wore så gammal karl som 
han, skulle thet bliffua annat aff. Petrus nekade sigh så haffua framfördt 
sijna ordh. 

V. Beswärade sigh Rev. D. Wallius öffuer förb:de Petrum Pauli för thet 
han otilbörlighen haffuer samma gångh swarat honom och knyt näffuan åt 
sigh uthi spijssmästarens kammar. Ty när D. Wallius haffuer befalt Petrum 
stigha ifrån disken til näst Consistorii dagh för thet han hade poiken medh sig 
på Communitetet och så brukat munnen på spijssmästaren, tå haffuer han 
swarat: [DA] Ja, Domine Doctor, giffuer migh på en zedel hwad iagh 
haffuer brytit, så wil iagh dragha til den, som skal råda bådhe öffuer 
Eder och migh. (KP I:320) 

I IA ligger hotet i uttrycket skulle det bliva annat av mot den första perso-
nen, spismästaren. Yttrandet återges med konditional satsfogning och propo-
sitionen visar ett irrealt fall: endast om mannen vore yngre skulle det bliva 
annat av. Det framstår som att det hotet i sig är studentens förolämpning då 
det yttrandet också verkligen är en ringaktning och nedvärdering av den 
förolämpades sociala status. Sedan uttalar studenten ett nytt hot mot den 
andra personen, en teologiprofessor som är besvärsställare i ärendet. 

Majoriteten av de identifierade hoten som redovisas i tabell 29 utgörs av 
indirekta och direkta anföringar av samma slag som visas i (82). De fram-
ställs i jag-form eller vi-form, ofta med ett temporalt och modalt hjälpverb 
skall som uttrycker framtid och avsikt. Att hoten återges i anföringar ser jag 
som ett tecken på att de var betydelsefulla för bedömningen av förolämp-
ningarnas illokuta kraft. I ett tidigare utdrag, (55) i avsnitt 7.1.1, ska föro-
lämparen ha sagt hotfullt jag skall basa dig din hora och rofferska. Proto-
kollet lägger i det ärendet vikt vid formuleringen av hotet kanske inte främst 
för att bedöma den verbala förolämpningens styrka utan för att pröva upp-
såtet i det fysiska våld som verkligen följde. Det finns hot som sätts i verket 
och hot där förolämparen inte verkställer den handling som uttryckts i hotets 
proposition. 

Hot i talhändelser med förolämpningar är alltså betydligt oftare angivna i 
konsistoriet än i rådhusrätten. Svordomar däremot, som är expressiva tal-
akter vid förolämpningar, anges i rådhusrättens protokoll i större omfattning 
än i konsistoriets (se tabell 29). Svordomarna kan tyckas vara en förstärk-
ning av förolämpningarna. De är uttryck för förolämparnas aggression och 
frustration med samtalspartnern och talsituationen. Alla fem beläggen i kon-
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sistoriet på förolämpningar kombinerade med svordomar återges i direkta 
anföringar. I rådhusrättens protokoll finns de i hälften av fallen återgivna i 
anföringar och är i den andra hälften av fallen benämnda med talaktsverben 
svärja och banna(s). 

Stadsrätten lägger ännu större vikt vid att notera svärande och svärandets 
art i samband med talakten förolämpning. Stadens invånare som förolämpar 
svär ofta diaboliskt och uttalar förbannelser. Eder och förbannelser var vis-
serligen inte straffbara i sig (se 2.3.3), men den förolämpare som utbrast jag 
giver dig och borgemästare och råd tusende djävlar, i (66) i avsnitt 7.3.2, 
dömdes till böter för verbal kränkning. Förbannelser kunde alltså också i sig 
betraktas som kränkande språkmissbruk i vissa situationer. 

Att ge någon tusende djävlar är ett svordomsuttryck för nonchalans och 
förakt. Ett fåtal återkommande formuleringar i protokollen om att föroläm-
paren sagt att han inte aktat den förolämpade har bokförts i tabell 29 som 
”med ringaktning”. En förolämpning kan anses vara en nedvärdering av en 
annan person och i båda talgemenskaperna har en sådan ringaktning alltså 
uttalats explicit. Den explicit uttalade ringaktningen kan i sig och ”ensam” 
utgöra den förolämpande frasen som i (81) i föregående avsnitt. En meta-
språklig fras som jag aktar slätt intet kan uppfattas som en sakligt eller milt 
formulerad ringaktning men dess illokuta kraft förstärks i (81) av att den har 
riktats mot en myndighet i rättegångssituationen. Talaktsfrasen jag aktar inte 
kan förstärkas med tillägg av en invektivfras som i (79) i avsnitt 8.2. Där har 
den uttalats i nära omtal, inte i en rättegångssituation men mot en myndig-
hetspersons tjänsteutövning. Ett tredje fall, (15) i 5.4.2, också uttalat mot en 
myndighet, visar förolämpningen och frasen jag aktar dem icke mer förstärkt 
med en uttrycksfull liknelse: än som skarn under skorna. 

Liksom det vid hoten finns icke-verbala signaler, ett slags illokutionsindi-
katorer, finns det gester som förstärker ringaktande förolämpningar. Dit hör 
formalinjurier som att stöta svärdet i gatan eller att skrapa med foten. Att 
knäppa med fingrarna mot någon var också ett uttryck för ringaktning. De 
icke-verbala formalinjurierna är emellertid inte bokförda i tabellen. 

Alla förolämpningar som leder till något straff kan vi anta har skett i vitt-
nens närvaro. Annars skulle parterna ha svårt att hävda sin sak och ord skulle 
stå mot ord. Man kan tänka sig att den förolämpande kraften har förstärkts 
ytterligare av att många åhörare varit närvarande i talsituationen vid föro-
lämpningar och i några fall noterar båda protokollserierna att ett större antal 
människor blivit vittne till förolämpningen, att den skett offentligt, i många 
människors åhörande, om ljusa dagen eller i professorers närvaro. 

8.4 De förolämpades reaktion 
Förolämpningar är perlokuta talakter. Det innebär att den tilltalade eller 
måltavlan för ett yttrande måste tillkännage med någon reaktion att han eller 
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hon är förolämpad, kränkt, ringaktad, hånad. Därför är det väsentligt att un-
dersöka vilken reaktion den förolämpade ger uttryck för i talhändelsen. Den 
reaktionen har också noterats i protokollet. I analysen bör emellertid föro-
lämpningens perlokuta effekt skiljas från den reaktion som talakten har fått i 
rättsförhandlingen och i domsluten. Förolämpningarnas rättsliga följder 
redogör jag för i avsnitten 6.3 och 6.4. Det visar sig att det utifrån protokol-
lens formulering flera gånger är osäkert om reaktionen på talakten tillhör den 
primära talsituationen eller rättegångssituationen. Den osäkerheten är störst 
vid analysen av stadsprotokollens notiser. 

Tabell 30 redovisar protokollsnoteringar som jag analyserat som den föro-
lämpades reaktion i den talhändelse där förolämpningen yttrats eller i den 
talsituation då det förolämpande omtalet nådde måltavlan eller när måltavlan 
konfronterade förolämparen med omtalet. De tre första noteringarna i tabel-
len avser verbala och de tre följande icke-verbala reaktioner. Vad som avses 
specifikt med de olika kategorierna av verbala respektive icke-verbala reak-
tionerna belyses i 8.4.1 och 8.4.2. En analys av de verbala reaktionerna är 
samtidigt en analys av talhändelsen, av en sekvens yttranden i den verbala 
konflikten. De icke-verbala reaktionerna är ett uttryck för förolämpningens 
psykologiska effekter. 
Tabell 30. Verbala och icke-verbala reaktioner på förolämpningar. 

Reaktion Rådhusrätten Konsistoriet 

Ifrågasättande av talakt 13 13
Förnekelse i sak 12 6
Motskymf 17 16
Fysiskt våld 19 23
Affekt 4 10
Reträtt 7 6
Totalt 72 74

Noteringarna i tabellen kan vara dubbelbokföringar, det vill säga att en föro-
lämpad person kan ha interagerat till exempel dels med en verbal, dels med 
en icke-verbal reaktion eller med två verbala reaktioner respektive två icke-
verbala reaktioner. Sådana fall kommenterar jag också i de följande avsnit-
ten. Det totala antalet noteringar i tabellen om olika reaktioner i talsituatio-
nen understiger det antal noteringar om förmildrande och försvårande om-
ständigheter i protokollet som redovisades i den tidigare tabell 29. Det förvå-
nar inte. Vid en rättslig bedömning var talarattityden, uppsåtet och talaktens 
illokuta kraft av större vikt än den förolämpades reaktion och talaktens per-
lokuta effekt, såvida inte reaktionen i sig utgjorde ett brott, som till exempel 
fysiskt våld. 
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8.4.1 Verbala reaktioner 
I materialet har tre varianter av verbal reaktion i den förolämpande talhän-
delsen urskiljts. Den första varianten är att ifrågasätta talakten, den andra är 
att förneka i sak vad den förolämpande propositionen uttrycker och den 
tredje är att svara med en motskymf, det vill säga att ge igen med samma 
mynt. I flera av motskymferna återges inget invektiv eller någon språklig 
formulering i direkt eller indirekt anföring utan de har endast registrerats i 
protokollen med en metaspråklig beteckning. Vissa av dem följer på en 
skymf som inte heller har återgivits ordagrant så att belägget från talhändel-
sen utgörs av den metaspråkliga frasen de brukade munnen mot varandra. 

Den första varianten är alltså att ifrågasätta förolämpningen som talakt. 
Den responstypen innebär att den förolämpade i den primära kränkande tal-
händelsen påpekar det olämpliga eller oacceptabla i den kränkande talakten 
som språklig handling. En tredje part i den primära talsituationen kan också 
ifrågasätta förolämparens talakt, vilket jag ska visa med något exempel. Att 
anmäla en förolämpning till rätten innebär på samma gång att förolämparen 
ifrågasätter talakten juridiskt, så ifrågasättandet kan också utgöra ett yttrande 
i rättegångssituationen. Ibland är det, som påpekats ovan, oklart om proto-
kollets ordalydelse är den förolämpades formulering från talhändelsen, 
kärandens yttrande som det formulerats i rättegångssituationen eller rättens 
egen värdering av den kränkande talakten. De noteringar, 13 belägg i vardera 
serien, som finns i tabell 30 har jag bedömt höra till den primära talsituatio-
nen. Olika anföringstyper i notisen av muntliga yttranden kan ge relevant 
information om vem som ifrågasatt talakten, var och när som i (83). 

(83) Klagade Oloff Sefferdsson på Långatun till Pell Persson skreddare det han på 
Bårgemestarens Thomas Larssons gårdh i förgången Sommar när Gabriell 
Joonsson frå Siggetuna och han sådhe [’satt’] på marken, kom Oloff gåendes 
i porten och hade ärende at tala med Bårgemestaren, sade Gabriell till Per 
skreddare, [DA1] Känner tu den Mannen? sade han [DA2] dhet är Olof Hö-
tapp, sade han [Gabriel], [DA3] sägh iche så, han är en Ehrlig Man, sua-
rade Pell Persson [DA4] så hörer iagh dhe kalla honom, dhet hörde Oloff 
Sefferdsson och strax sporde honom [IA] huarföre han öknemner honom 
nu begärade Oloff rätt på honom för sådana hånsordh. (RR AIa:2, 16380302) 

Tid (förgången sommar), rum (borgmästargården), personer (Olof, Per, Gab-
riel) och handling (två sitter på marken och talar, en går förbi och hör deras 
samtal) anges tydligt i notisen. Tidsavståndet mellan den primära talsituatio-
nen och rättegången är, som framgår av källangivelsen, flera månader långt. 
I DA2 använder förolämparen ett förklenande öknamn, Hötapp. En tredje-
part ifrågasätter användningen av det förolämpande öknamnet i DA3 med en 
uppmaning att inte säga det och ger en motivering: han är en ärlig man. I det 
nära omtalet har den förolämpade hört öknamnet och även denne ifrågasätter 
talakten i IA. Ifrågasättandet kan formuleras med negerade uppmaningar 
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som i DA3, säg icke så, med varför-frågor som i IA eller som allmänt kri-
tiska värdeomdömen av talakten, möjligen med modalverb, till exempel må, 
som i (84). 

(84) När han gick vt mötte han Lars Perssons hustru i farstugun, och begynte 
bruka munnen på henne och sade sig skulle taga flickan igen fast hon sutte 
emillom ögonen på henne, tå sade hon, när i hafuen ruus vppå så må i 
wara hemma och iche gå hijt och bruka eder onde mun och sade, tager 
annars flickan igen. Tå begynte han skella henne för en bonderacka och 
bondehynda, och gick så ut genom porten, (RR AIa:1, s. 150) 

I exemplet, där parternas konflikt gäller en tjänsteflickas anställning, lyckas 
den förolämpade delvis med sin talakt, som indirekt uppmanar förolämparen 
att gå hem. Förolämparen går verkligen från platsen men levererar ytterligare 
en förolämpning med ett par invektiv, bonderacka och bondehynda. 

De ifrågasättanden jag registrerat är inte alltid lugna och sakliga såsom i 
(83) och (84). De kan kombineras med våld eller en uppmaning till våld. 
Från studentvärlden finns ett exempel på att en varför-fråga besvaras med 
våld. Ett ifrågasättande av en skymf dämpar inte nödvändigtvis aggressivi-
teten i talsituationen. 

Ett annat verbalt svar på en förolämpning kan vara att inte i första hand 
kritisera talakten som språklig och social handling utan att som förolämpad 
genast förneka det sakliga propositionella innehållet i yttrandet. Den typen 
av perlokut effekt kallas ”förnekelse i sak” i tabell 30 och är dubbelt så van-
lig i stadsprotokollen som i konsistoriet, 12 gentemot 6 noteringar. Resultatet 
är inte särskilt förvånande efter analysen av skällsordens semantik (avsnitt 
7.3) där det kunde konstateras att förolämpningarna i staden till stor del var 
falska beskyllningar. Även vid analysen av denna variant av verbal respons 
kan det vara svårt att avgöra om förnekelsen i sak ska hänföras till dom-
stolens formulering av domskäl eller till den drabbade i egenskap av måls-
ägare i rättsförhandlingen eller som förolämpad i den primära talsituationen. 
Direkta anföringar från talhändelsen kan förtydliga var, när och hur yttrandet 
fälldes. Några av dessa direkta anföringar är återgivna med förnekelse-
uttrycket det ljög du som i (85). 

(85) Kom för Consistorio en skräddare Päder Andersson benämbd, på Toffwan 
boendes, angifuandes thett en student widh nampn Christiernus Caroli Smo-
landus hadhe tagit en lijten hundh sin kooss frå honom, och der till örk-
nämpt honom och sagt: [DA1] thz lögst tu tin skinbracka, tå Pär kom och 
frågade effter hundhen, säjandes [DA2] hui [’varför’] hafue i thz giordt, att 
i hundhen borttagit hafuen. [---] 

Tå wittnadhe Larss tullskriffware medh skräddaren således: [DA3] när 
jagh kom gåendes, kom hustrun uth i porten och sadhe studenten togh hund-
hen bortt; i thett samma kom Pär gåendes, och frågade effter hundhen, sä-
jandes; [DA4] tin hunde tiuffwer, will tu inthz få migh hunden igen? Der 
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till suarade Christiernus: [DA5] dett lögh tu din skinbracka, iagh hafuer 
ingen hundh. (KP I:38) 

Målsägaren och hans vittne ger inte samstämmiga uppgifter om talhändel-
sen. Målsägaren återger sitt eget yttrande, en fråga, i DA2, vi have i det 
gjort, att i hunden borttagit haven, och studentens förnekelse med tillägg av 
invektiv i DA1: det lögst du din skinnbracka. Vittnets berättelse inför konsi-
storiet i DA3 återger målsägarens fråga med grövre språkbruk i DA 4: din 
hundetjuver, vill du intet få mig hunden igen? Studentens svar återger vittnet 
i en något längre variant i DA5: det lög du din skinnbracka, jag haver ingen 
hund. 

Målsägaren vill med sin variant karakterisera studentens förnekelse i DA1 
tillsammans med invektivet din skinnbracka som en förolämpning, men av 
de senare uppgifterna i DA4 och DA5 från vittnet om talhändelsen fram-
kommer det att studentens förnekelse snarare ingår i en motskymf och att 
målsägaren uttryckt sig förolämpande först i talhändelsen med tilltalet din 
hundetjuver. Vittnet återger studentens yttrande utförligare och ger en vari-
ant av skräddarens yttrande som gör studentens respons mer förklarlig. För-
nekelse i sak-responsen på förolämpningen kombineras alltså i (85) med en 
motskymf, ett invektiv i retur. Ett och samma yttrande är både en förnekelse 
och en motskymf. Det framkom redan i (1) i avsnitt 5.1.1, att ett enda ytt-
rande kan innehålla flera talakter (jfr även 3.4.2). 

Den förolämpade studentens förnekelseuttryck är särskilt intressant. Av 
frasen i 2:a person singular preteritum av ljuga; ”det lögst tu” eller ”det lög 
tu” (SAOB, under lemmat lykta, L 1316), hade under det äldre nysvenska 
språkskedet talaktsverbet lökta bildats för förolämpningar med betydelse-
nyansen ’beljuga’. Talaktsverbet finns under 1630-talet endast i stadsmateri-
alet och inte i konsistorieprotokollen (se tabell 4 i 5.6.1). Tabell 30 visar att 
förnekelse i sak som verbal respons på förolämpningar återfinns dubbelt så 
många gånger i rådhuset som i konsistoriet. Det är ett förväntat resultat efter-
som stadsbornas förolämpningar så många gånger är falska stöldanklagelser, 
där propositionens sanningsvärde är av betydelse, vilket framkom i 7.3.2. I 
(83) uttalas förnekelsen, som bokförts i konsistorieprotokollet, emellertid av 
en student. Men av notisen framgår att målsägaren är en stadsbo och att föro-
lämpningen verkligen är en falsk stöldanklagelse. 

Den tredje varianten av verbal reaktion på verbal förolämpning är mot-
skymf, förolämpning i retur. Textanalysen stöter inte sällan på svårigheter i 
definitionen av vad som är huvudförolämpning och vad som är motskymf. 
Ibland ger texten inga tydliga sekvenser från den verbala duellen utan stan-
nar vid en beskrivning av talhändelsen med uttryck som ge varandra onda 
ord, bruka munnen mot varandra, som jag påpekade inledningsvis i avsnit-
tet. 

En annan omständighet som försvårar analysen av huvudskymf respektive 
motskymf kan vara de olika parternas skilda redogörelse för förloppet. I fall 
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där vittnens berättelser protokollförs kan bilden av förloppet försvåras ytter-
ligare. En tredje komplikation uppstår när de olika korporationernas med-
lemmar möts i en rättsförhandling. Ett exempel på sådana komplikationer är 
(85) ovan. En student döms aldrig i rådhusrätten, lika lite som en borgare 
kan fällas i konsistoriet. Döms någon student i konsistoriet för en förolämp-
ning mot en stadsbo behöver förolämpningen inte nödvändigtvis ha varit 
huvudförolämpningen. Studenterna döms då för sin motskymf som i exem-
pel (60) i avsnitt 7.1.1. Som framgick vid analysen av (85) är det de tydlig-
aste, mest utförliga textuppgifterna om förolämpningssituationen som avgör 
utfallet av min tolkning (jfr även 5.5). 

Motskymfer kan alltså kombineras med responsen förnekelse i sak som 
framkom ovan i (85). Men andra motskymfer förnekar inte direkt förolämp-
ningens sakliga innehåll utan ber snarare om bevis för den. Motskymfen är 
flera gånger formulerad som en INV kan du vara själv till dess du bevisar 
det, där ”det” syftar på det förolämpande uttryckets propositionella innehåll. 
Denna typ av motskymf som kräver bevis i sak förekommer främst i borgar-
nas värld där förolämpningarna uppfattas som falska beskyllningar. Att mot-
skymfen är en upprepning av huvudskymfens invektiv förekommer också 
(jfr 7.1.1). Ett par studenter kommer i (86) till konsistoriet med en sådan 
prototypisk förolämpning med motskymf som kräver bevis i sak. 

(86) III. Daniel Caroli anklagar Andream Magni Wesmannun för tiuff och skelm. 
Der til Andreas swarade, att Daniel hafuer sagt, såsom en skelm och tiuff 
och att han skulle wara en skelm til thes han bewijsar, att Andreas haf:r 
äggiat poikarne till att klaga. Sade och sig inthet tiuffue eller tiuffue stycke 
wetta medh Daniele. 

Och efter denne saak tycktes ringa haffue på sigh, derföre begärte profes-
sores the wille förlijkas medh hwar annan; hwar dhe thet icke kunde, såå 
komme till Consistorium (KP II:141) 

Hur orden har fallit i talhändelsen är svårt att utläsa ur den komprimerade 
notisen, men jag har tolkat den som en talhändelse med två drag: 1) Daniel: 
du har eggat pojkarna att klaga, såsom en tjuv och skälm, 2) Andreas: Var en 
skälm själv till dess du bevisar det. Andra liknande exempel på motskymfer 
med krav på motbevis finns i (8), avsnitt 5.2, och i (68), avsnitt 7.3.3. 

8.4.2 Icke-verbala reaktioner 
I tabell 30 återfinns tre typer av icke-språkliga reaktioner. Den vanligast 
förekommande typen är det fysiska våldet. I några få notiser anges den föro-
lämpades känsla som i tabellen redovisas som affekt. Den tredje typen gäller 
reträtter från förolämpningen, som jag ska kommentera avslutningsvis i detta 
avsnitt. Alla dessa reaktioner är icke-språkliga uttryck för den kränkande 
talaktens psykologiska effekt. 
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De förolämpades våldsamma reaktioner, och det gäller såväl bland borg-
are som bland studenter, är grövre än förolämparnas våld som noterades i 
tabell 29. Om förolämparens våld huvudsakligen bestod av örslängar, 
munslag, hårdrag och någon knuff, så går den förolämpades våld längre. Den 
förolämpade kan knuffa motståndaren så att han faller och sedan fortsätta 
och förstärka våldet genom att sparka på den fallna förolämparen. 

Tillhyggenas variation ökar också i en jämförelse mellan förolämparens 
och den förolämpades våld. Enligt stadsprotokollet har de förolämpades våld 
kunnat utövas med skoläst på armen, skovel mot ögat, ölglas i ansiktet, släng 
med käpp eller flata svärdet, yxhugg, kniv i axeln, slag med nyckel som gör 
hål i huvudet, stör som ger blodsår på armen, ljusstake som gör två sår i hu-
vudet, sten som slås mot kropp och ansikte följt av sparkar mot den liggande 
förolämparen, tre yxhammarslag mellan axlarna, under armarna och bak på 
länderna, släde mot vilken ett huvud stöts, svärdshugg som sårar armbågen, 
stör som ger blånader på axeln, vedträn som kastas från en övervåning, värja 
som hugger fyra blodsår i huvudet, björkstake mot liggande förolämpare och 
med klappträ som slagverktyg mot förolämparens huvud. Här framstår med 
tydlighet förolämpningarnas perlokuta effekt i 1630-talets Uppsala. I just 
dessa fall var kanske förolämparen målsägare i ett våldsbrottsfall och kunde 
få ersättning av svaranden för sjukvårdskostnaderna och en tredjedel av bö-
tesbeloppen, men han eller hon löpte också en viss risk att själv få betala 
böter för att ha skymfat våldsverkaren (se avsnitt 6.2.2). 

Vilken våldsam effekt hade då förolämpningarna i studentvärlden? I de 
förolämpade studenternas uppsättning av våldsamma reaktioner förekommer 
slag med stör, svärd, kniv och klubba. Beläggen på våld som förolämpning-
ars perlokuta effekt är också något fler än rådhusrättens, 23 gentemot 19. 
Men här finns inte den tydliga variationen av det grova våldets uttrycks-
former som i stadsrättens protokoll. Det grövsta våld som i materialurvalet 
utövas mellan studenter under 1630-talet är där den förolämpade, i (80), med 
bösslag tillfogat förolämparen 47 blånader på kroppen. 

En förolämpad som reagerar fysiskt så våldsamt mot sin förolämpare har 
reagerat starkt känslomässigt också, men de förolämpade, eller i varje fall 
protokollen, redogör sällan explicit för perlokuta känslor. I rådhusrätten regi-
streras att en skymf förtröt någon, att den gjorde någon ond eller resulterade 
i att någon blev mycket bedrövad. I konsistoriets protokoll, som är något 
utförligare på den här punkten, antecknas att den förolämpade blir bedrövad, 
förtörnad, hastig, ivrig, ond, retad, uppeggad eller vred. 

Inte heller noteringar om reträtt är särskilt vanligt förekommande. Reträt-
ten är kanske inte heller betingad av en förolämpning utan av våld eller hot 
om våld. Någon enda gång har den förolämpades tystnad i talhändelsen note-
rats i samband med reträtt som i (87). 

(87) Kom så be:lte Erick Hofman och hade några andra Båtzmän med sigh, och 
wore alle druckne, som han fick see Thomas Andersson, sade han åt honom, 
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står tu här din diefuull, ähr iche tu den samme som plägar huisla och huiskar i 
örorna på Bårgemestare och Råådh och besynnerligen med Anders Bengdts-
son, och förtalar fattige Båtzmän och andre Bårgare. Men Thomas Anderss: 
suarade honom iche ett ordh, (RR AIa:1, s. 102) 

Vid min genomgång av notiserna för en analys av tänkbara reaktioner på 
förolämpningar i den primära talsituationen visar det sig att sådana noter-
ingar många gånger saknas. Den enda perlokuta effekt som då kan avläsas är 
just en reträtt från den verbala konflikten och en hänvändelse till domstolen 
för att väcka åtal om en verbal kränkning. Den effekten är visserligen också 
ett ifrågasättande av talakten eller en förnekelse i sak av talaktens proposi-
tionella innehåll, men inte direkt som del av ett yttrande i närhetspar till en 
förolämpning i den primära talsituationen. Den här effekten att retirera från 
förolämpningen i den primära talsituationen utan att protokollet behöver 
notera någon verbal eller icke-verbal reaktion av juridiskt intresse och att 
ifrågasättandet av talakten utförs sekundärt i form av en anmälan till rätten 
gick också att utläsa tydligt i genomgången tidigare av rådhusrättens fällande 
domar i språkbrott i 6.2.1. När någon förolämpats och tagit det som ett 
språkärende till rätten dömdes så få som sex förolämpade personer till ett 
straff för sin egen motskymf och endast en för sin något våldsamma reaktion 
mot tredje part. 

8.5 Förolämpningar och andra talakter i talhändelsen 
Frågorna som besvarades i det föregående gällde talarattityder och reaktioner 
i talhändelser med förolämpningar. Analysen av den verbala interaktionen är 
samtidigt en syntagmatisk analys av förolämpningarna. Den undersöker se-
kvensen av talakter i talhändelsen och fastställer vilka andra talakter som 
föregår förolämpningen, uttalas tillsammans med förolämpningen eller följer 
på förolämpningen. Vilka andra talakter utför förolämparen och vilka andra 
talakter utför den förolämpade i talhändelsen? 

Svaret visade att förolämparna i staden svor och förolämparna i akademin 
– som var främst studenter – hotade sin motpart. De förolämpade ifrågasatte 
skymfen, förnekade dess sakinnehåll eller förolämpade tillbaka. Den första 
och sista responstypen var ungefär lika frekventa i båda talgemenskaper, 
medan ”förnekelse i sak” var avgjort vanligast bland stadsborna. 

Flera exempel i det föregående visade att en förolämpning kunde ingå i ett 
och samma yttrande som svordomen eller hotet samt att förnekelsen i sak 
och motskymfen kunde ingå i ett enda av skrivaren återgivet yttrande. Då 
skulle man kunna hävda att det är en undersökning av yttrandets syntax och 
inte av förolämpningens syntagmatiska relation till andra yttranden i en 
längre samtalssekvens. Jag menar dock att det fortfarande är en paradigma-
tisk analys, eftersom vi inte med säkerhet kan avgöra om det som kontextu-
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ellt återgivits som ett yttrande i notisen som skrifthändelse också verkligen 
var ett enda yttrande i den faktiska talhändelsen. Om detta för jag ett 
resonemang i 5.2. 

Det kunde också uppmärksammas att ifrågasättandena, förnekelserna och 
motskymferna kom i direkt anslutning till den huvudsakliga förolämpningen 
i textåtergivningen. De bildade möjligtvis, för att uttrycka det med samtals-
analytisk terminologi, så kallade närhetspar (Norrby 2004:122). Men om 
detta vet vi inget med säkerhet eftersom protokollen komprimerade talhän-
delserna. 

För min undersökning är förolämpningen kärnan i undersökningen. För 
beläggen som ingår i den juridiska diskursens språkärenden, står förolämp-
ningen också tveklöst i fokus. Redan min koncentrerade analys av talhändel-
sen har visat ett par viktiga drag: Det är inte de förolämpade som uttalar hot, 
det är förolämparna som är hotfulla. Det är inte de förolämpade som svär 
utan förolämparna (jfr tabell 29 och tabell 30). Frågan kan väckas om man 
inte också med den typ av analysmodell jag använder skulle kunna göra en 
analys av mer omfattande talhändelser och besvara frågor om hur en konflikt 
inleds och hur den eskalerar. Att med hjälp av ett kortfattat protokoll som 
återger flera varianter av talhändelsen (se 5.5) ge svar på sådana frågor är 
mycket svårt, men skulle inte vara helt omöjligt.  

En exakt sekvens av talakter i en längre talhändelse är svår att fastställa 
och jag avser inte att genomföra en sådan analys. Det som är möjligt att se 
inom ramen för en historisk talaktsanalys av förolämpningar i domstolspro-
tokoll är förolämpningarnas direkta samband med eller tillhörighet till olika 
grupper av talakter i Searles taxonomi. Med stöd av talaktsanalyserna i tidi-
gare kapitel och resultaten i detta kapitel avser jag att göra en sådan avslu-
tande genomgång nedan. 

Searle (1976) räknade med fem grupper av talakter: representativa, direk-
tiva, kommissiva, expressiva och deklarationer (se 3.4.2). Jag har betraktat 
protokollsnotiserna som skrifthändelser, en sekvens av representativa tal-
akter som gör påståenden om olika talakter som jag har analyserat i avhand-
lingen (se 4.1.1). Förutom representativa talakter som gör påståenden om 
verkligheten så har direktiva talakter analyserats i materialet, till exempel i 
den akademiska juridiska diskursen som uttalade förmaningar till studen-
terna (se 6.4.3). Till de kommissiva talakterna har hoten räknats, till exempel 
de som förolämparna uttalade (se 8.3.2). Till de expressiva talakterna skulle 
man med vissa reservationer kunna räkna de ursäkter som svarande i föro-
lämpningsärenden framförde vid rättegången (se 6.4.4). 

Den sista gruppen av talakter, deklarationerna, har som illokut syfte att 
uttala sådant som blir verklighet i och med yttrandet och hör främst till tal-
akter som behöver institutionellt stöd. Till dem hör i materialet framför allt 
rättens avkunnande av domen. Man skulle kunna föreställa sig att den for-
mulerades med ett performativt verb och med någon illokutionsindikator 
som härmed: Vi/jag/rätten dömer eder härmed till 12 marker för okvädins-
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ord. Deklarationerna behandlades i kapitlet om den juridiska diskursen och 
jag återkommer till deras betydelse för förståelsen av förolämpningarnas roll 
på 1600-talet i det avslutande kapitlet. 

För diskussionen om förolämpningar och andra talakter i talhändelser 
väljer jag här en genomgång med teoretisk koppling till Searles taxonomi i 
två avsnitt. Det första behandlar representativa och direktiva, det andra 
kommissiva och expressiva talakter. 

8.5.1 Representativa och direktiva talakter 
Undersökningen av de förolämpades reaktion i talhändelserna visade att den 
verbala responsen ”förnekelse i sak” var vanlig bland borgarna. Förolämp-
ningen som föranledde den reaktionen, innebar ofta att någon beskyllt den 
andra falskt. Den förolämpade säger uttryckligen i dessa talhändelser att 
förolämparen ljuger och/eller kräver bevis för den sanningsbetingade ut-
sagan. Av den semantisk-pragmatiska analysen i avsnitt 7.3 framkom det att 
många förolämpningar i staden bestod av beskyllningar som falskeligen 
anklagade motparten för stöld eller sexuell otukt. Dessutom framkom det i 
analysen av den juridiska diskursen att rådhusrätten som institution frågade i 
rättegångssituationen efter bevis och förolämparna antingen framlade eller 
saknade bevis. Jag vill hävda att förolämpningen då kan föras till gruppen av 
representativa talakter. 

De representativa talakternas syfte, eller illokuta punkt som Searle också 
kallar det, är att uttala sig om sanningen i en uttryckt proposition. Orden 
anpassas till verkligheten och talarens attityd till det propositionella inne-
hållet i talakten är ’tro’ eller ’övertygelse’. Inom gruppen som avgränsas 
med dessa tre just nämnda dimensionerna illokut punkt, verklighetsanpass-
ning och talarens attityd finns en mängd talakter som kan definieras utifrån 
ytterligare nio dimensioner. Dessa redovisade jag i 3.4.2. 

Att betrakta förolämpningen som en representativ talakt underlättar för-
ståelsen av förolämpningarnas betydelse på 1600-talet och om detta för jag 
en diskussion i 9.3 och 9.5. Men andra resultat från analysen av förolämpar-
nas attityd och de förolämpades reaktion tyder på att förolämpningen också 
är en utpräglat expressiv talakt. Till detta återkommer jag i nästa avsnitt. 

De direktiva talakterna har många metaspråkliga beteckningar i nu-
svenska: anmodan, befallning, begäran, uppmaning, utmaning med flera. 
Vilken typ av direktiv talakt som är för handen i ett visst fall skulle man 
alltså kunna avgöra under beaktande av dimensionerna i Searles modell. 
Förutom talarnas sociala status och talarnas tillhörighet till en institution kan 
framförandestil eller illokut kraft vara av betydelse vid avgränsningen av 
olika direktiver. I undersökningen av den juridiska diskursen i 6.4.3 visade 
det sig att konsistoriet intog en uppfostrande roll gentemot sina studenter och 
uttalade direktiva talakter. Jag kallade dem förmaningar, eftersom det var 
diskursens egen metaspråkliga benämning på talakten. 
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De direktiva talakterna har som illokut punkt att få adressaten att utföra en 
verbal eller fysisk handling. Verkligheten ska anpassas till orden och talarens 
attityd är ’önskan’ eller ’vilja’. Redan tudelningen för talarens attityd antyder 
en varierande styrka, en skiftande illokut kraft i denna grupp av talakter. De 
direktiva talakterna har i det grammatiska systemet ett eget modus, impera-
tiv, som fungerar som illokutionsindikator. 

Jag har för direktiva talakter i borgarnas värld använt beteckningen krav. 
Det förknippar vi i nusvenska kanske med antagningskrav och återbetal-
ningskrav. Anledningen till att krav passar i detta sammanhang är just att 
borgarnas direktiva talakter ofta är skuldfordringar eller återkrav av föremål 
som man har lånat ut eller falskeligen har beskyllt någon för att ha stulit. 

Ett framträdande drag i talhändelser med förolämpningar i borgarnas tal-
gemenskap är ogynnsamma kommunikationsbetingelser vid direktiva talakt-
er. I materialets ärenden med verbala konflikter uppfylls inte talarens ’öns-
kan’ eller ’vilja’. Rådhusprotokollen har en begränsad uppsättning talakts-
verb och några andra metaspråkliga uttryck för direktiver. De är bedja ngn 
att göra ngt, begära ngt, fordra ngt, kräva ngt, kräva ngt åter, mana ngn att 
göra ngt, mana ngn ut, truga (’uppmana hotfullt’), utfordra ngt, vilja hava 
ngt. Responsen på en direktiv talakt i den verbala konflikten är oftast ett 
avslag som visar att den direktiva talakten misslyckas. Metaspråkliga uttryck 
för avslaget kan vara: akta ingen förmaning, avvisa, förvägra, inte få, inte 
giva, inte kunna få, inte vilja, neka. 

(88) Klagade Hans Larss: ålderman i skomakare ämbetet [---] till Grels Sefferds-
son skom: huruledes han haffuer uaritt hos ådermannen [sic] Hans Larsson 
och låttit Stempna Ämbetet tillhopa och welat truga dhem att giffua hans 
Påike Lärebref, som indz hade tient Grels meer än ett åhr, och elliest hade 
dhe fått Kunskap att bemelte påicke hade tient hoss en Mästare i skom: äm-
betet i Reffle [Reval] och giordt hans piga med barn och sedan rymdt hijt till 
Suerige, Därföre wille dhe indhet giffua honom något Lärebref. Effter 
Grels indz fick Lärebrefuet ut åt sin påicke, därföre skelte han dhem för 
hyslare och prackare och brukade en onyttig mun på dhem och sade dhe 
skulle gifua bref i Tusende Påckers nampn. (RR AIa:1, s. 176) 

Vad hände när 1630-talets Uppsalabor misslyckades med sina direktiva tal-
akter? Möttes de av en förolämpning eller förolämpade de själva sin motpart 
efter att ha fått avslag på sitt krav? I (88) visar det sig att kravet möts av ett 
sakligt avslag och att avslaget i sin tur följs av en förolämpning, hyslare och 
prackare, samt ett förnyat krav från förolämparen: de skulle giva brev i tu-
sende pockers namn. En utförligare talhändelseanalys som söker flera ytt-
randen i en längre samtalssekvens skulle kunna visa om förolämpningarna 
generellt kommer med kravet, med avslaget eller efter avslaget. En sådan 
samtalsanalys på grundval av protokollsnotiser är förbunden med en alldeles 
särskilt vansklig metodologi. Vilka responser förolämpningarna möter i situ-
ationer med krav och avslag har jag emellertid redan undersökt i 8.4. 
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I konsistoriet förekommer förolämpningarna mer sällan som del av ett av-
slag på krav eller som respons på ett avslag på krav då det gäller skulder och 
utlånade eller borttappade föremål. Men det finns exempel på studenter som 
uppmanar och kränker den tilltalade. Uppmaningarna kan förekomma i pen-
nalistiska sammanhang då de yngre ”pennalerna” ska utföra vissa handlingar 
i vexationer eller att de åläggs att bjuda på kornutöl. Man kan föreställa sig 
att förolämpningen uttalas i samma yttrande som uppmaningen. 

(89) Tå bleff actoris klagan [---] upläsin, lydandes huru Laurentius medh sin stal-
brodher Nicolao Magni haffwer druken inkommit i theras herbergh, och 
medh slemma ordh begynt vexerat And. Wesmannum [---] och ther till kallat 
honom penaal. [---] Och sadhe, om tu haar godh röst, skall tu och idagh 
wäll siunga up, item, uth och kiöp tobaak, och ööl, och pläga oss, effter tu 
inthet cornut tilförne giordt haffwer. (KP II:178) 

En direktiv talakt kan uttalas direkt med ett imperativverb, såsom köp tobak 
och pläga oss i (89), eller formuleras i omskrivningar med deontiskt modal-
verb: om du har god röst, skall du och idag väl sjunga upp. Andra formule-
ringar kan försvaga direktheten i kravet. Då kallar man kravet, fordran eller 
uppmaningen för indirekt. Culpeper & Archer (2008:65) har undersökt di-
rekta och indirekta formuleringar av direktiva talakter (requests) i domstols-
protokoll och dramer från 1600- och 1700-talet och visar att dessa i en majo-
ritet av fallen (mer än 75 %) verkligen uttalas direkt med en imperativform 
och inte med omskrivningar som can you, would you, let me eller liknande 
konstruktioner. Hur 1630-talets Uppsalabor och studenter formulerade sina 
krav är svårt att avgöra. Materialet är tyvärr för kortfattat och begränsat för 
att kunna ge ett tydligt svar på den frågan. Många gånger anges inte den 
exakta formuleringen av de direktiva talakterna. 

8.5.2 Kommissiva och expressiva talakter 
Ett tydligt resultat från undersökningen av förolämparnas attityd är att de, 
särskilt i den akademiska världen, samtidigt uttalar sig hotfullt. Talarna för-
binder sig med sin talakt att tillfoga den förolämpade någon typ av skada. 
Hotet förstärker förolämpningen. Många hotfulla förolämpningar i student-
världen yttras i talsituationer som kallas grassationer, buller eller perlemen-
ten. De innebär att studentgäng driver omkring berusade på gatorna, för ovä-
sen, stör nattfriden, provocerar slagsmål och hamnar i verbala konflikter med 
hot, förolämpningar och våld. 

(90) Andreas Thomæ Girstadius kom uthur Fiärdingen gåendes och så ohappan-
des i perlementz, i thett håffmannen [’ryttaren’; ’soldaten’] Påwell låpp effter 
honom till hospitals porten säjandes: skall iagh icke hålla gathan reen för 
tigh din rumpoxe. Högg så till honom att hans hatt förkom, och slogh 
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honom att han fick kulor i hoffwudett. Andreas slogh så håffmannen igen 
på munnen, togh suärdet af honom och slogen öf:r ryggen. (KP I:155) 

Hoten tillhör gruppen av kommissiva talakter. Deras illokuta punkt är att 
talaren i varierande grad förbinder sig att utföra en fysisk eller verbal hand-
ling mot eller för den tilltalade. Talarens attityd är ’avsikt’. I gruppen av 
kommissiver skiljer Searle (1976) på hot, vars propositionella innehåll är till 
den tilltalades nackdel, och löften, som är till den tilltalades fördel. Förhål-
landet mellan yttrandets proposition och verkligheten är att verkligheten ska 
anpassas till orden.  

Förolämpningarna i studentvärlden förekommer oftare i talhändelser med 
kritik mot någon för något än är en del av talhändelser med direktiva uppma-
ningar. Det är mitt intryck. Den som kritiserar pekar på det olämpliga eller 
felaktiga i vad motparten gjort eller sagt, eller inte gjort eller inte sagt. Kri-
tiken är en negativ värdering av motparten och då är steget inte långt till att 
också förolämpa motparten, att säga något förklenande om honom som indi-
vid eller social varelse. Jag skulle vilja räkna kritiken till de expressiva tal-
akterna. Kritiken i studentvärlden kan gälla dålig matservering, bristande 
gästfrihet, orättvisa i konsistoriet, drickande, en knuff, sakliga svar på föro-
lämparens frågor, dans, samvaro med förolämparens motståndare, en till-
sägelse, sönderrivna kläder, en tjänstegosse på kommunitetet, professorerna, 
tjänstetillsättningar, bultningar på en port eller rop på gatan nattetid. Föl-
jande exempel är en students kritik av en annan students vittnesmål i konsi-
storiet: 

(91) Förwitte [’kritiserade’] honom Guttmundus, för thz han in Consistorio kal-
lade Ericum Beronis en bodhkafle. Johannes sade, han gick kringh som en 
budhkafle. (KP I:192) 

De expressiva talakterna uttrycker talarens attityd gentemot olika tillstånd, 
händelser och egenskaper. Det finns ingen direction of fit i denna grupp av 
talakter enligt Searle. Orden anpassas inte till verkligheten och verkligheten 
anpassas inte till orden. Propositionen i yttrandet är presupponerad. Och 
attityden är ’behag’ eller ’obehag’ beroende på talarnas intressen. I gruppen 
av expressiver finns talakter som strukturerar samtal och reglerar talarnas 
interaktion: hälsningar, ursäkter, gratulationer och kondoleanser. 

Just kritik är en dominerande språkhandling, ett framträdande drag i de 
verbala konflikter som Sörlin (2008) undersökte i svensk dramadialog från 
1700-talet och framåt. Uppmaningar däremot visade sig i hennes undersök-
ning inte vara lika frekventa drag i de dramatiska konflikterna. Är det kanske 
större dramatisk potential i de expressiva än i de direktiva talakterna? 

Att förolämpningarna tillhör den grupp som Searle kallar för expressiva 
talakter tycks vara ställt utom tvivel med stöd av de resultat som framkom-
mit i 8.3 och 8.4. Såväl den förolämpade som förolämparen uttrycker ’obe-
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hag’, vilket framkommer i protokollens affekt-noteringar särskilt för föro-
lämparnas attityd. Det fysiska våldet är otvetydigt uttryck för aggression och 
då i all synnerhet från den förolämpades sida. Aggressionen vid förolämp-
ningarna syns tydligt också i de många hoten om våld i studentvärlden. 

Svordomarna uppfattar vi i ett nusvenskt perspektiv som uppenbart ex-
pressiva talakter med tydlig koppling till förolämpningar av likaledes ex-
pressiv karaktär. De är synnerligen vanligen förekommande i den borgerliga 
sfären. Här kan det emellertid vara på sin plats med en reservation med tanke 
på resultaten av den semantisk-pragmatiska analysen i 7.4. Man kan fråga 
sig hur långt pragmatikaliseringen av de religiösa, kyrkliga och således 
institutionsinterna talakterna förbannelse och ed med deontisk betydelse 
hade utvecklats mot institutionsexterna, expressiva talakter med epistemisk 
betydelse i 1630-talets Uppsala. Frågan om talakters avinstitutionalisering 
behandlar jag i 9.6 och 9.8. 

Nästan alla noteringar om förolämpningarnas effekt i 8.4 tyder på talakten 
bör räknas till gruppen expressiver: motskymferna, affektnoteringarna och 
som tidigare nämnts det fysiska våldet som var vanligast i konsistoriet men 
som allra starkast bland borgarna. Just ifrågasättandet av talakten är också 
just en expressiv talakt som uttrycker ’obehag’ till en talhändelse. Det är en 
metapragmatisk expressiv talakt som relaterar till en annan talakt. 

Jag tror att resultaten från analysen av förolämparnas talarattityd och de 
förolämpades reaktion i de föregående avsnitten kan ge några svar på frågan 
om förolämpningarnas tidlöshet vad gäller deras språkliga, psykologiska och 
sociala funktion. Vi känner idag fortfarande igen förolämpningen på 1600-
talet i talhändelserna, i talaktens förhållande till andra talakter vid konflikt-
fylld mänsklig kommunikation. De resultat som analysen blottlägger om 
förolämpningens avsikter, effekter och plats i en sekvens av talakter är 
egentligen inte ett nytt och oväntat resultat. 1600-talets jurister, bland dem 
Georg Stiernhielm som arbetade med att reformera de medeltida lagarna, 
formulerade en analys av förolämpningar i talhändelsens sammanhang redan 
i ett lagförslag 1643 vars kapitel 13 handlar ”Om missfirmo och oqwädiu” 
(Hedberg 1974:75–76): 

Med ordom missfijrmar mann, när man vppenbaarliga bannar någon, tru-
gar, undsäger eller gifwer någon Oqwädings ordh, kallar Tiufwer. Mör-
dare, Liugare, Siällm, Förrädare, Bedragare, Hoorunge, Hoora, Trullkona, 
Råfferska och annat sådant. 

Om vi till modern svenska översätter missfirmar med ’förolämpar’, bannar 
med ’kritiserar’, trugar med ’kräver’ och undsäger med ’hotar’ så får vi från 
1600-talets jurister en analys av förolämpningarnas språkliga funktion som 
överensstämmer med analysresultaten i detta kapitel 8. I bannandet känns det 
expressiva kritiserandet i studentvärlden igen, i trugandet borgarnas direktiva 
krav och i undsägandet studenternas kommissiva hotfulla yttranden. Juris-
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terna poängterar även invektivens centrala roll i förolämpningarna (jfr 5.4.4). 
Juristernas beskrivning ger ett talande prov på deras förståelse för förolämp-
ningens funktion i olika talhändelser. 
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9 En avslutande diskussion 

Med denna undersökning har jag velat öka vår kunskap om förolämpningar-
nas språkliga och sociala funktion under ett visst skede i svensk historia. 
Som sådan kan den utgöra jämförelsepunkt för andra studier om föroläm-
pande språkbruk i historisk eller modern tid. Hur och varför man föroläm-
pade varandra förr och med vilken social variation har undersökts. Vad som 
tycks vara tidsbundet och vad som verkar tidlöst i förolämpningarnas språk-
liga och sociala funktion har berörts och ska här avslutningsvis diskuteras 
med undersökningsresultaten som utgångspunkt. 

Först kommer i 9.1 en kort kommentar om avhandlingens metod och teori 
som placerar avhandlingen i sitt vetenskapliga sammanhang och ger några 
förslag till vidare forskning inom samma fält. Därefter diskuterar jag i 9.2 
domboksmaterialet som underlag för ett studium av muntlighet och visar på 
möjligheter att använda materialet som studieobjekt för andra typer av stu-
dier inom historisk textlingvistik. I 9.3 följer en diskussion om förolämp-
ningens sociala funktion och rikliga förekomst i 1600-talets rättsprotokoll 
utifrån min analys av den juridiska diskursen. Därefter refererar jag i 9.4 till 
annan tidigare forskning som förklarar förolämpningarnas förekomst i rätts-
protokoll och bifogar min förklaring utifrån ett språkligt perspektiv. Föro-
lämpningarnas språkliga funktion diskuteras i 9.5 och 9.6. Särskilt på grund-
val av slutsatserna i det senare avsnittet dryftas Ongs teori om muntliga och 
skriftliga kulturers skilda uppfattningar om språkliga funktioner i 9.7. Detta 
avhandlingens sista kapitel avslutar jag i 9.8 med en diskussion om föro-
lämpningens illokuta historia. 

9.1 Forskningsfältet 
Forskningsfältet historisk pragmatik rymmer både forskning som utgår ifrån 
ett diakront perspektiv och forskning som avser synkrona skeden. Min av-
handling ansluter sig i första hand till den synkront inriktade pragmafilolo-
gin, vilket inte hindrar att jag i vissa aspekter även tagit intryck av den dia-
krona forskningen inom fältet. De diakrona studierna inom historisk prag-
matik arbetar huvudsakligen med en kartläggning av form-till-funktion. Det 
är just den forskningsinriktningen som presenteras som historisk pragmatik 
av Traugott (2004). Den letar efter pragmatiska orsaker till språkformers 
funktionella förändringar över tid. Denna semasiologiska inriktning, fastän 
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ur ett synkront, historiskt perspektiv, åskådliggörs metodologiskt i avhand-
lingens avsnitt 7.3 när enskilda lexikala enheters pragmatiska funktion un-
dersöks på en mikronivå. 

Den andra diakrona inriktningen inom forskningsfältet, kartläggningen av 
funktion-till-form, genomförs av Arnovick (1999) med fokus på exempelvis 
avskedsfraser. En sådan undersökning som tar sin utgångspunkt i språkfunk-
tionen och letar efter formerna för den är min avhandling, men snarare ur ett 
synkront, historiskt perspektiv. Denna onomasiologiska inriktning kan avlä-
sas specifikt i 7.1 och 7.2. 

Men först och främst är hela undersökningen en del av den forsknings-
gren som den historiska pragmatikens teoribildare och metodologer kallar 
för pragmafilologi. Hos Brinton (2001) presenteras den som egentlig histo-
risk diskursanalys. Pragmafilologiska studier utgår från ett synkront per-
spektiv och studerar muntlig och skriftlig produktion och reception i en för-
gången språkgemenskap mot bakgrund av den sociohistoriska kontexten. 
Den utgångspunkten är grundläggande för hela avhandlingen. Den tar hän-
syn till alla avläsbara kommunikationslager: lagnormen, den juridiska dis-
kursens protokollstext, rättegångens muntliga förhandling och den primära 
talsituationens talakter i en talhändelse. Den tar hänsyn till utomspråkliga 
faktorer och all relevant kommunikationsetnografisk information i notiserna. 
Metoden är huvudsakligen kvalitativ men på basis av olika frekvensberäk-
ningar i föreliggande undersökning kan olika språkliga resultat utläsas. 

För att kunna särskilja olika talakter i materialet har jag använt talaktsteo-
rin som har en självklar plats inom historisk pragmatik. Inom svensk sam-
talsforskning har den emellertid varit föremål för upprepad kritik att den 
skulle vara alltför statisk, monologisk, spekulativ, ha på förhand bestämda 
kategorier av talakter, inte tillmäta sammanhanget någon betydelse och ba-
sera analysen på talarintentioner (se t.ex. Norrby 2004:68 och Bockgård 
2009:147–149). Jag anser dock att man inte ska betrakta en funktionell teori 
som en exakt och orubblig beskrivning av verkligheten utan snarare be-
handla den som en uppsättning teser som förklarar de fenomen som under-
söks och sedan systematiserar den vetenskapliga kunskapen om dem. 

Mitt material, en till idag bevarad beståndsdel av 1630-talets juridiska 
diskurs i Uppsala, hade också att rätta sina bedömningar efter en norm med 
förutbestämda kategorier. De kategorierna gör förstås ett statiskt intryck, 
men sammanhanget tillmättes stor betydelse i rättspraxis och det går inte att 
se något ett-till-ett-förhållande mellan ett särskilt skällsord och ett givet bö-
tesbelopp. Domstolarna bedömde inte monologer, de tog hänsyn till dialoger 
i talhändelser och hade ett väl utvecklat metaspråk för att beskriva dem. No-
tiserna ger kommunikationsetnografisk information som bedömer talarinten-
tioner, samtalskontext och talaktens effekter på den tilltalade. Jag har inte 
haft för avsikt att vara spekulativ utan mitt val av en talaktsteoretisk ut-
gångspunkt för undersökningen grundar sig i materialets lämplighet som 
studieobjekt för just en sådan teoretisk modell. I avhandlingens olika resul-
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tatkapitel har jag visat hur en talaktsanalys kan genomföras på grundval av 
ett kortfattat historiskt textmaterial. I avsnitt 8.5 visar jag hur även andra 
talakter än förolämpningar kan analyseras i olika sekvenser av yttranden i 
verbala konflikter. 

Resultaten i avhandlingen vad gäller förolämpningarnas sociala variation 
och pragmatiska utveckling över tid skulle kunna relateras till framtida stu-
dier av olika slag. Möjligtvis kan juridiskt arkivmaterial från universitets-
städer i Norden och Europa inbjuda till liknande jämförande studier av föro-
lämpningar eller andra talakter. Jämförelser mellan stad och landsbygd 
skulle också kunna uppvisa intressanta skillnader. Den illokuta utveckling 
som mitt material visar för talakten förolämpning kan relateras till framtida 
studier av andra tidsperioder. Under hur lång tid pragmatikaliseras tjuv till 
att inte längre vara en konkret beskyllning i konflikter utan uteslutande bli 
ett allmänt kränkande tillmäle? Jarrick & Söderberg (1998:255) refererar till 
norsk domboksforskning som för just tillmälet tjuv uppvisar en långt gången 
pragmatikalisering under senare hälften av 1700-talet. 

9.2 Text, muntlighet och makt 
Domstolsprotokollen utgör en genre med prototypiska drag som styrs av de 
kommunikativa målen i ett professionellt sammanhang, definierat som 
diskursgemenskap inom genreforskning (Swales 1990:44 ff.). Domstols-
protokollen är handskrifter som inte redigerades av tidens boktryckare. De 
var institutionsinterna dokument, men utgör ändå en officiell texttyp inom 
svenskt skriftspråk på 1600-talet. Tidens religiösa och litterära språk har 
utforskats, men denna officiella skriftspråksvarietet är mindre genomlyst 
enligt Lange (1996:173). 

I min avhandling har en del av genren fått en grundlig genomlysning av 
ett särskilt slag. Jag har valt en specifik typ av notiser i det omfattande pro-
tokollsmaterialet och använt dem som underlag för ett studium av en särskild 
sort av muntligt språkbruk. Min undersökning av notisernas textstruktur 
gällde deras organisering av information om olika talsituationer. På så vis 
ansluter den delvis till Swales (1990) genrestudier. Vad Lange (1996) sna-
rare syftar på är ett textstudium med stilistisk inriktning. Min redogörelse av 
språkprov och metaspråk är delvis en sådan stilistisk studie med syfte att 
undersöka materialets resurser att vittna om muntlighet. 

Under förarbetet till denna avhandling inspirerades jag i väsentlig grad av 
det tvärvetenskapliga och diakrona textlingvistiska projektet Svensk sak-
prosa (se Teoretiska perspektiv på sakprosa 2003), som också bland annat 
utredde begreppet muntlighet i texter. Projektet intresserade sig också för 
maktrelationer som uttrycks i olika texttyper och genrer. Jag har av förklar-
liga skäl bortsett från att arbeta med begreppet makt, eftersom det väsentli-
gen skulle lägga hinder i vägen för mitt syfte med språkbruksanalysen. Jag 
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menar att domstolsprotokollen är intressanta texter för vidare studier inom 
historisk stilistik och textlingvistik. Vissa aspekter av vad som redan har 
uppnåtts inom nordisk historisk domboksforskning presenteras i Domboken 
som filologiskt och historiskt forskningsobjekt (2007). I det följande karakte-
riserar jag i allmänna drag först mitt material i form av texter som uttrycker 
muntlighet och sedan i form av institutionella texter som uttrycker makt och 
ställer några frågor som kan vara möjliga att studera inom domboksforsk-
ningen i framtiden. 

Vad är muntlighet i skrift? Muntliga drag i domboksmaterialet kan vara 
enskilda lexikala och grammatiska konstruktioner. Lagerholm (1996:30) har 
med statistiska metoder i Bibers efterföljd visat hur svårt det är att hävda att 
vissa språkdrag är uttryck för muntlighet respektive skriftlighet. Rent all-
mänt kan skriftlighet sägas vara komplex, formell och abstrakt, medan 
muntlighet är konkret, kontextberoende, fragmentarisk och enklare i struktu-
ren (a.a. s. 14). Den kronologiska dispositionen är ett kännetecknande struk-
turellt drag för muntlig kommunikation menar Melander & Josephson (2003: 
259). Eftersom domstolsprotokollen är sekundära till en muntlig praktik har 
jag antagit att notisernas disposition är kronologisk och återspeglar rätts-
processens tidsföljd. Muntligheten i min undersökning av texterna består 
framförallt i den rika förekomsten av anföringar, av metaspråk och att tex-
terna diskuterar muntligt språkbruk. 

Texterna skulle kunna läsas och förstås av någon som inte varit närva-
rande vid mötet. De var sekundära till en muntlig praktik men skulle fungera 
som egentext enligt den beskrivningsmodell som presenteras av Melander & 
Josephson (a.a. s. 252). De menar att en satellittext till en muntlig språksitu-
ation kan ha svaga yttextuella markeringar av samband (a.a. s. 257). Det 
gäller främst för stadsprotokollen i mitt material, som framgick i avsnitt 
5.1.1. Man kan hävda att texterna ännu inte gjort sig självständiga från den 
muntlighet de har sin tillkomst i. Den här texttypen är vanlig i övergångs-
perioder från muntlig till skriftlig kommunikation inom ett verksamhets-
område, enligt Melander & Josephson (s. 255). Vad gäller frågan om dom-
stolsprotokollens utveckling från satellittexter till egentexter ser jag framtida 
forskningsuppgifter för historisk textlingvistik. 

Domstolsprotokollen som är sekundära till en muntlig praktik innehåller 
flera kommunikationslager. Den sekundära talsituationen i rätten behandlar 
muntligt primära talsituationer. Sedan ska denna muntliga behandling åter-
ges i urval i skriven text. Det för också med sig varierande stilistiska värden i 
texterna. De uppvisar en heterogen karaktär med drag av bland annat per-
sonligt och opersonligt, av vardagligt och formellt, muntlighet och skriftlig-
het. Abstraktion och opersonlighet i den juridiska stilen samverkar med kon-
kretion och interpersonalitet i återgivna muntliga yttranden. Okvädinsorden 
tillhör ett vardagligt eller vulgärt stilskikt. En spänning uppstår mellan de 
olika sociala varianterna i språket. Denna intertextualitet i genrens stilnivåer 
kan studeras av framtida forskning. 
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I 5.6 framkom att det förolämpande språkbruket beskrivs och anförs med 
en stor och varierad uppsättning talaktsverb och talaktsfraser. Den muntliga 
praktiken diskuterade språk och hade för den diskussionen ett väl utvecklat 
metaspråk. De lexikala enheter som refererar till muntlig kommunikation 
kallas speech-reporting verbs av Culpeper & Kytö (2000:193). Språkliga 
markörer av olika typer av anföring och referat benämner Ajagán-Lester 
m.fl. (2003:222) inramare, som ”gärna” är verb men även andra ”speciella 
språkliga uttryck”. Sådana markeringar återfinns med stor variation i dom-
stolsprotokollen. Citat och indirekta anföringar uttrycker en värdering på det 
sätt de presenteras i ett nytt sammanhang, i rättegångar och i rättegångs-
protokoll. De återspeglar en muntlig praktik med flera deltagare i olika roller 
och maktpositioner. Någon återger i rätten vad han eller hon sagt någon an-
nanstans, eller vad någon annan sagt någon annanstans. Denna andra person 
kan ge en avvikande bild av den primära talsituationen. Så uppstår motsägel-
ser. 

Textforskare har inspirerats av Bachtins textteorier om språket som plats 
för en social kamp i ett spänningsfält mellan centraliserande och centrifugala 
krafter. Striden står mellan standard och mångfald. I de auktoritativa tex-
terna, i domstolsprotokollen från 1630-talets Uppsala, hörs en mångfald av 
röster och sociala varianter. För detta förhållande använder Bachtin termen 
heteroglossi. De som yttrar sig i protokollen talar med egna och med andras 
röster, upprepar vad någon har sagt, säger vad de hört, läst och minns från 
tidigare. De upprepar också auktoritativa röster för att ge tyngd åt sina egna 
yttranden. Vad som kan konstateras mot bakgrund av resultaten i kapitel 5 är 
att textnotiserna har en dialogisk karaktär som tydliggör kommunikations-
konflikter och låter flera röster ”höras” i texten. Den blir mångstämmig (se 
Ledin 1997:66,70). 

Bachtin skiljer på en linear style och en pictorial style. Den förra skiljer 
tydligt mellan reporterns röst och den återgivna rösten, medan den senare har 
en otydligare gräns mellan dessa röster, där indirekt anföring och referat 
infiltreras av reporterns röst, som i domböckerna är protokollskrivarnas rös-
ter. Bachtin menar att all kommunikation är dialogisk, att alla texter, varje 
yttrande riktar sig bakåt mot tidigare texter och yttranden och framåt mot 
sina mottagare. All diskurs, menar han, är dialogisk och präglad av ideo-
logisk kamp (Maybin 2001:64–70). Jag har i avhandlingen gjort en röst-
analys med fokus på en särskild språkhandling som materialet själv defini-
erar. För framtida röstanalyser av genren domstolsprotokoll kan jag tänka 
mig studier som undersöker dem ur ett bachtinskt perspektiv som riktar in 
sig på graden av heteroglossi i texterna (jfr Falk 2005). 

Just en genres heterogenitet i form och funktion betonas av forskning 
inom kritisk diskursanalys, som betraktar språket som socialt betingat, där 
texten och den sociala kontexten påverkar varandra. Val av språkform i en 
text beror på ideologier och maktförhållanden, menar teoretikern Norman 
Fairclough (Ledin 1996:24–27). Därför skrivs texter med heterogena, kanske 
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motsägelsefulla, textmönster. Det är en teoretisk ståndpunkt som är betydel-
sefull, när genren domstolsprotokoll undersöks. 

Fairclough menar att heterogena texter med motsägelsefulla textmönster 
uppkommer i sammanhang av social förändring och konflikt (Ajagán-Lester 
2003:222). Jag vill hävda att mitt undersökningsmaterial består av hetero-
gena texter eftersom de har varierande stilistiska värden och heteroglossiskt 
återger många olika röster på varierande sätt. Fairclough gjorde alltså gäl-
lande att sådana heterogena texter uppkommer i konflikter och tider av social 
förändring. Domstolarna i Uppsala skulle döma enligt de medeltida lagarna, 
som trycktes på 1600-talet men uppfattades som föråldrade av stormakts-
tidens jurister. Det fanns ett starkt behov av ny lagstiftning. Flera lag-
kommissioner arbetade från mitten av århundradet med lagreformer (Inger 
1997:73). Det var en tid av social förändring. 

De ideologier och maktförhållanden som styrde valet av språkform i 
domstolsprotokollen har avhandlingen inte undersökt. Jag har snarare ac-
cepterat materialet utan att ur ett maktperspektiv göra några trovärdighets-
analyser av urvalet (se 4.4). Men framtida domboksforskning inom kritisk 
diskursanalys är också möjlig. Gustafsson (2009) har med en undersökning 
av den diskursiva praktiken pamfletter redan visat den kritiska diskurs-
analysens tillämpbarhet på ett historiskt textmaterial. Muntligheten, inter-
textualiteten och heterogeniteten i domstolsprotokollen ska förstås mot bak-
grund av de intressekonflikter som behandlades muntligt i domstolen. Tex-
tens skrivare och läsare var fackmän inom en juridisk diskursgemenskap. 
Mediet var slutet, läsekretsen begränsad, men protokollen var officiella do-
kument med makt, eftersom de hade myndighet att återge brottsutredningar 
och förteckna domar. Hur förvaltades den makten? Vad kan man utläsa ur 
protokollens textstruktur? Vad säger den om rättsinstansernas egna kommu-
nikativa mål och former av maktutövning? Det är frågor för framtida dom-
boksforskning. 

9.3 Attributet förvunnen 
Mot bakgrund av analysen av den juridiska diskursen, särskilt med stöd av 
resultaten i 6.4.5 som visar rådhusrättens bevisprövning av förolämpningar-
nas sakliga innehåll och på basis av den språkliga, semantisk-pragmatiska 
analysen av invektiven i 7.3 som visar att stadsbefolkningen uppfattade dem 
som falska beskyllningar, framträder förolämpningarnas sociala funktion 
tydligare och vi kan bättre förstå varför de behandlas i domstolar på 1600-
talet och registreras i deras protokoll i en omfattning som är oväntad ur ett 
nusvenskt perspektiv. Efter analyserna kan man också bättre förstå den me-
deltida lagens användning av attributet förvunnen ’överbevisad’ vid vissa 
invektiv som skulle straffas särskilt hårt (se 2.3.1). 
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Schlyter (1877:182–183) resonerar i sin ordbok till de medeltida lagarna 
kring attributet förvunnen och noterar att det i den medeltida stadslagstexten 
kombinerats med ”hærianson” och ”hunsivioson”, som Schlyter översätter 
med ’djävulsson’ och ’hundvalp’. Han argumenterar för att attributet inte 
kan uppfattas bokstavligt, särskilt som det redan i den medeltida lagen kom-
binerades med okvädinsord som djävulsson och hundvalp, vars sannings-
innehåll inte kunde bevisas i en rättegång. Schlyter menar i sin ordbok att 
attributet snarare ska uppfattas som en allmän förstärkning av okvädinsordet. 
De okvädinsord som Schlyter utvalt för sitt resonemang kan emellertid ha en 
annan betydelse än den han anger i sin ordbok. Holmbäck & Wessén 
(1966:182) översätter dem mer korrekt med skökoson och son av en hynda. 
Då är åtminstone skökoson inte ett performativt allmänt tillmäle utan en san-
ningsbetingad utsaga som nedvärderar någon socialt (jfr härjanson i SAOB 
H 2107). 

I den äldre stadslagen Bjärköarättens samling av okvädinsord saknas i 
allmänhet attribut, med ett undantag som är just härjanson. Det förses med 
ett attribut som betyder ’notorisk’, ’inpiskad’: forsleghin herriænsson 
(Schlyter 1844:127 och Holmbäck & Wessén 1946:464). Hedberg (1974:66–
67) noterar att invektiven i Magnus Erikssons stadslag är identiska med den 
äldre Bjärköarättens exempelord, men med tillägg av epitetet förvunnen. 
Wallén (1976, sp. 552) ger betydelseförklaringen ’notorisk’, ’inpiskad’ för 
attributet förvunnen. Den förklaringen har en allmänspråklig betydelsevari-
ant ’bekant, utpräglad’, men notorisk kan i juridiskt sammanhang ha just den 
sakliga betydelsen av ’uppenbar, som inte behöver bevisas’ (SAOB N 733–
734). 

Den medeltida stadslagen försåg alltså vissa okvädinsord i sin exempel-
samling med attributet förvunnen. Frågan är hur det tolkades av rättspraxis 
på 1600-talet. En stadslagskommentar av Johan Skytte för den blivande 
kungens undervisning 1608 behandlar i och för sig några andra paragrafer 
om kränkande talakter, men saknar en utläggning om vad stadslagen säger i 
just Rådstugubalkens flock 31, som innehåller exempelsamlingen med okvä-
dinsord (Wolff 1905:194). En utvidgning och bearbetning av Skyttes lag-
kommentar av en borgmästare i Linköping 1620 innehåller däremot en ut-
läggning om formuleringarna i det 31 kapitlet, men den återgår på en ännu 
äldre stadslagskommentar av reformatorn och stadssekreteraren i Stockholm, 
Olaus Petri (Wolff 1905:XXXIV, 194). Olaus Petris kommentar är kortfattad 
och återges här från Hesselmans (1917) utgåva Samlade skrifter af Olavus 
Petri. 

Förwunnen. Ther en är wunnen til, ther kan han ey bära ney för sigh Men 
om han är oförwunnen, så kan han komma ney för sigh, therföre är straffet 
helfftena mindre, (Hesselman 1917:336) 
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Kommentaren förekommer i flera handskrifter av stadslagen från 1500- och 
1600-talen, skriver Knut B. Westman i nämnda utgåvas förord (s. XI), vilket 
bekräftas av Wesséns förord till den nusvenska tolkningen av stadslagen 
(Holmbäck & Wessén 1962:XIII). I rådhuset i Uppsala förvarades förutom 
en tryckt lagbok också en handskrift av stadslagen enligt ett inventarium från 
1641 (RR AIa:2). Det finns skäl att anta att rådhusrätten i Uppsala kände till 
Petris lagkommentar på just denna punkt. 

Den korta kommentaren om förvunnen i anslutning till lagens kapitel om 
okvädinsord gör gällande att den som är förvunnen eller vunnen till något 
inte kan ”bära ney för sigh”. Den personen kan inte förneka den brottsankla-
gelse som riktats mot honom eller henne. Den som inte är vunnen ’överbevi-
sad’ kan däremot fortfarande komma nej för sig, det vill säga fortfarande 
förneka anklagelsen genom värjemålsed (SAOB B 4789, N 454). Den som 
var förvunnen tjuv hade begått ett uppenbart brott och kunde inte styrka sitt 
förnekande genom värjemålsed. Denna värjemålsed var ett processförfa-
rande från de medeltida lagarna som inte utgjorde någon materiell bevis-
prövning utan var ett sätt för svaranden att styrka sitt förnekande med hjälp 
av flera edgärdsmän, som inte var ögonvittnen utan personer som intygade 
att de kände svaranden och gick i god för att han talade sanning (Inger 
1997:51–52). 

Att döma av Olaus Petris lagkommentar, som kopierades i handskrifter av 
lagböcker också på 1600-talet, hade attributet in i tidigmodern tid en bok-
stavlig betydelse. Det intressanta i sammanhanget är enligt min uppfattning 
att terminologin i Petris korta kommentar hör till den juridiska diskursen: 
förvunnen, vunnen till något, oförvunnen, ej kunna bära nej för sig, kunna 
komma nej för sig. Petris kommentar aktualiserar betydelsevarianten ’över-
bevisad’ men inte betydelsevarianter som ’lagförd’ och ’dömd’. Han kom-
menterar helt uppenbart bevisläget i en rättsprocess när han avser att förklara 
ett attribut som kan ha yttrats i en talsituation som inte nödvändigtvis är en 
rättegång utan vad jag har kallat för en primär talsituation som har innehållit 
en ärekränkning. 

Olaus Petris förklaring jämför förolämpningssituationen med en rätte-
gång. Den ärekränkta som utsätts för en beskyllning i en annan situation än i 
en rättegångssituation jämförs med svaranden i en rättegång som beroende 
på bevisläget kan befria sig eller inte befria sig från beskyllningen. När en 
beskylld är överbevisad, kan hon eller han inte fria sig genom värjemålsed i 
en rättegång. Då har förolämparen i en utomrättslig situation, som jag förstår 
Olaus Petris jämförelse av situationerna, tagit sig en myndighet som till-
kommer domstolen. I den slutsatsen menar jag att vi har en förklaring till att 
vi finner så många förolämpningsfall i äldre tiders domstolsprotokoll. Råd-
husrätten såg som plikt att hantera dessa fall. De bevakade sin egen myndig-
het. Exempel (92) belyser mitt resonemang. 
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(92) Blef klagat at Erick Mårtensson haf:r skält Oloff Geting för en hästetiuf och 
indhet kunde beuijsa, 
Sakfältes Erick för dhet han lade sig i Målzmans wälle [’välde’] för en an-
nan till __12. mk (RR AIa:2, 16381105) 

Detta exempel visar att den som skäller någon med en anklagelse utan bevis 
tar sig en målsägarrätt som inte tillkommer honom. Enskilda människor i 
stadsbefolkningen har inte målsägarrätt generellt och absolut inte domsrätt. 
Fallet ska anmälas till rätten som avgör om anmälaren har målsägarrätt i 
ärendet. Rådhusrätten ska döma i ärendet. Medborgarna ska inte ordna rätts-
processer på egen hand på gator och gårdar som i (54) i avsnitt 6.4.5. Mot 
bakgrund av ett sådant resonemang blir det också tydligare varför de olika 
verbala ärekränkningsbrotten placerats bland paragrafer om processrätt i 
lagbokens rådstugubalk som reglerar rådhusrättens verksamhet och rätts-
skipningen i stort. 

Inget invektiv som straffats med 12 mark i stadsdomstolen har återgivits 
med attributet förvunnen. I mitt material förekommer dock attributen uppen-
bar i (69), avsnitt 7.3.3, och övertygad i (74), avsnitt 7.3.5, med motsvarande 
betydelse. Men troligtvis användes normalt inte förvunnen eller andra attri-
but med samma innebörd i förolämpningsfraser. Den semantisk-pragmatiska 
analysen visade emellertid att många ord tolkades bokstavligt och användes 
som falska beskyllningar. Rättsligt sett intolkades alltså ett implicit förvun-
nen ur den primära talsituationens kontext. Och rätten frågade verkligen efter 
skäl och bevis för skällsordets sanningsbetingade innehåll (se 6.4.5). 

Ett okvädinsord med ett i rättslig mening sanningsbetingat innehåll blir då 
en starkare falsk anklagelse i förolämpningssituationen. I jämförelse med en 
rättslig situation skulle den som anklagats och överbevisats inte kunna värja 
sig. Okvädinsorden utgör då en förolämpning med större perlokut effekt för 
den förolämpade. Förolämparens falska anklagelse är falsk i sig, men blir än 
mer graverande också för förolämparen då han oriktigt hävdar att proposi-
tionen i den falska anklagelsen är bevittnad och bevisad. I exempelvis (69), 
avsnitt 7.3.3, använder förolämparen attributet uppenbar i motsvarande 
funktion som förvunnen och han hävdar dessutom att han ska bevisa riktig-
heten i sin anklagelse. Just den verbala kränkningen straffas också mycket 
hårt. 

Förolämpningen med ett implicerat attribut förvunnen har en fördubblad 
illokut kraft. Förolämparen uttalar inte endast en misstanke utan framställer 
sin utsaga som bevisad sanning i juridisk mening. Men förolämparens brott 
är dessutom dubbelriktat. Det vänder sig mot såväl den förolämpade som 
mot rätten. Den kränker den förolämpades heder och den kränker domstolens 
myndighet. För den förolämpade gällde det att rädda sitt sociala anseende 
och för domstolen att skydda sin domvärjo och stävja förolämparnas själv-
påtagna myndighet. 
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I Äldre västgötalagen framträder okvädinsordens ursprung i de falska be-
skyllningarna med sanningsbetingat propositionellt innehåll än tydligare. 
Där används inte attributet förvunnen utan satsen jag såg, följt av en att-sats 
med ett propositionellt innehåll som innebär en personligt kränkande eller en 
i lagen förbjuden handling. Lagen ger också anvisningen att privatpersoner 
inte ska anklaga någon privat och starta enskild rättsprocess utan vända sig 
till en myndighetsperson (Holmbäck Wessén 1946:110). 

Talakten uppvisar en komplex språklig, social och juridisk innebörd. 
Faktum kvarstår att det sanningsbetingade attributet i lagtexten har kopplats 
också till icke-bevisbara och icke-brottsliga negativa personbeteckningar. 
Flera invektiv i materialet som inte är sanningsbetingade, exempelvis bonde-
racka, bondehynda, fyriksfitta, lappare, racka, skinnbracka, Skråme-Per, 
snorslev och svinehund, har likaså bötfällts med 12 mark som om de hade 
uttalats med attributet förvunnen. Det tycks som om orden snarare har en 
performativ än en sanningsbetingad betydelse och det torde vara andra om-
ständigheter i den primära talsituationen som lett till den rättsliga bedöm-
ningen att förolämpningen ska straffas med det högre bötesbeloppet. Nelson 
(1945:72) påpekar att man inte kan hävda att okvädinsord bötfälldes endast 
för sin sanningslöshet. De behandlades inte generellt som falska åtal eller 
falska angivelser utan just som ärekränkningar (jfr även Thyrén 1919:100). 

9.4 Ärlighet och civilisering 
Att förolämpningar på 1600-talet togs till domstol och dömdes enligt medel-
tida lagar kan ses som ett uttryck för att talakten på den tiden hade en annan 
språklig och social funktion än vad den har i nusvenskt språkmissbruk. Tidi-
gare historisk forskning har kopplat talaktens sociala funktion till äldre tiders 
hedersbegrepp och visar hur förolämpningarna försvinner från domstolspro-
tokollen i samband med att en ny tid bryter in på 1800-talet och det gamla 
hedersbegreppet mer och mer förlorar sin betydelse (Jarrick & Söderberg 
1998:165). Denna heder kallades på sin tid för ära. Begreppen används sy-
nonymt i min framställning i det följande. Många historiker och sociologer 
har undersökt ärans roll i tidigare samhällen. Geschwind (2001:28–29) anför 
några exempel på sådan forskning och även på historisk forskning som för-
hållit sig mer kritisk till det allmänna begreppet ära. Lindström (1994:539–
540, 550) beskriver äran som ett slags individuell och kollektiv kreditvärdig-
het och menar att forskningen måste fylla begreppet med ett tydligare inne-
håll, eftersom äran utgjorde ett mångskiftande normsystem som inte betydde 
samma sak för alla grupper av människor. 

Bourdieu (1983) talar om olika slags kapital, som är en människas, en 
grupps eller ett samhälles ackumulerade arbete i olika form. Han räknar med 
ett ekonomiskt, ett kulturellt och ett socialt kapital. I undersökningen av 
förolämpningar i 1630-talets Uppsala har jag visat att konflikter i borgarnas 
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värld uppstod i enskilda människors bevakning av sitt ekonomiska kapital. 
Det kulturella kapitalet är i Bordieus (1983:185–190) teori ett symboliskt 
kapital som kan uppträda i inkorporerad, objektiviserad eller institutionalise-
rad form. Med det inkorporerade kulturella kapitalet avses, om jag hämtar 
exempel från Uppsala på 1630-talet, en students eller professors kunskaper, 
det objektiviserade avser bland annat bibliotekets böcker och det institutio-
naliserade avser universitetet som organisation med uppgift att förbereda 
studenter för en akademisk examen och en titel. Det sociala kapitalet slut-
ligen handlar om de aktuella eller potentiella resurser som hänger ihop med 
tillhörighet till en grupp, en familj, ett hushåll, ett hantverksskrå, en klass 
och så vidare. Till det sociala kapitalet för olika personer och grupper hör 
äran (Bordieu 1983:194). 

De människor som var i besittning av ära, var ärliga, utmärktes av ärlig-
het. Det jag själv lagt märke till som textforskare är att materialurvalet en-
dast i begränsad omfattning explicit nämner människornas ärlighet. Ärlig-
heten berörs uttryckligen i några av de ursäkter som ingick i rättsprocessen 
(se 6.4.4). I invektivlistorna möter man enstaka belägg på fraser som ingen 
ärlig man och ingen ärlig kvinna. Ett exempel finns också på uttrycket han 
är en ärlig man i (83), avsnitt 8.4.1, vid ett ifrågasättande av förolämpningen 
i den primära talsituationen. Lagparagrafen om okvädinsord nämner inte 
äran i klartext, men Rådstugubalkens kapitel 30 gör det liksom Konungs-
balkens kapitel 12 och Tingsmålabalken i Kristoffers landslag (se avsnitten 
2.3.1, 2.3.2 och 8.3.1). De förolämpade personer som kommer till rätten i 
min undersökning gör det för att försvara sin ära. Kanske försvarade de 
också andra sociala, kulturella eller ekonomiska kapital. Att utreda den sa-
ken har inte tillhört syftet med min studie. 

Jarrick & Söderberg (1998:41–43) ser förekomsten av många mål om 
ärekränkningar i domstolsprotokollen som ett fenomen som kan förklaras 
med Norbert Elias civiliseringsteori. Den säger att människor genom tiderna 
har lärt sig större affektkontroll efterhand som samhället har blivit alltmer 
organiserat. I medeltida domstolsprotokoll återfinns mer våld och färre fall 
av ärekränkningar, men under 1600-talet minskar våldet och okvädesfallen 
ökar. Jarrick & Söderberg jämför sent 1600-tal med sent 1700-tal i Stock-
holm och beaktar vid prövningen av civiliseringsteorin inte endast vålds-
aspekten utan också likvärdig behandling av alla medborgare mer generellt. 
De kan avläsa en stillsam utveckling mot tilltagande civilisering (a.a. s. 215–
237). 

Ett exempel på att framväxten av samhällsinstitutioner och deras organi-
sering av medborgarna över tid har bidragit till att stävja våldet kan avläsas i 
en jämförelse mellan två medeltida lagar mot förolämpningar. I förkristen tid 
stadgade lagfragmentet Hednalagen, utförligt tolkad av Nelson (1945), att 
den förolämpade skulle stämma träff för envig, ett våldsamt möte, med sin 
förolämpare. Den gamla lagen föreskrev en våldsam lösning på konflikten. I 
kristen tid blev ärekränkningen ett fridsbrott som kunde orsaka våldsamheter 
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och därför ingrep lagstiftarna mot okvädinsorden, bland annat för att för-
hindra våld, vilket också uttryckligen formuleras i Södermannalagens man-
helgdabalk vid okvädinsord: ”opta coma af ondum orþum gerninga onda” 
(Thyrén 1919:96). Ännu i 1600-talets Uppsala kan den av lekmän samman-
satta rådhusrätten som ett av sina motiv för att behandla språkbrotten med 
noggrannhet ha haft en strävan efter att stävja våld. 

Domarna i språkärenden, jfr 6.2.1, har visat att många förolämpningar 
togs till rätta utan att den förolämpade grep till våld. Det skulle kunna vara 
ett tecken på att den förolämpades affektkontroll faktiskt främjades av råd-
husrättens roll i samhällsorganisationen. Samtidigt ger materialet åtskilliga 
exempel på att såväl förolämparna som de förolämpade också utövade våld 
(se 8.3.2 och 8.4.2). De förolämpade stadsinvånarnas våld kunde till och 
med vara mycket grovt. 

Det framkom vidare att våldet var utpräglat i samband med förolämp-
ningar bland studenterna. Konsistoriet, som bestod bland annat av rättslärda, 
straffade inte studenter som förolämpade i samma utsträckning som rådhus-
rätten straffade sina medborgare. Professorerna tillämpade inte lagens para-
grafer utan förmanade hellre till ordning. Det är deras sätt att civilisera stu-
denterna. Det kan vara berättigat att fråga sig vilka principer som vägledde 
dem i deras mindre dömande och mer förmanande förhållningssätt. I sin 
avhandling Stökiga studenter utreder Geschwind (2001) fenomen som social 
kontroll och identifikation. Han visar hur konsistoriet under 1600-talet ut-
övade en halvformell social kontroll och han diskuterar hur universitetssty-
relsen och studenternas egna sammanslutningar präglades av patriarkalism 
och fraternalism (a.a. s. 219–223). 

9.5 Kränkande tillmälen och falska beskyllningar 
Tidigare forskning har pekat på att 1600-talets svenskar tålde mycket fysiskt 
våld, men var väldigt kränkningskänsliga. Den forskningen har betonat, eller 
förvånat sig över, att domstolarna tog upp till synes struntaktiga ärenden: 
”Rätten tycks alltså ha ansett varje litet förtalsmål stort nog att utreda. Den 
bokförde och bevarade allt för eftervärlden, också den mest triviala affär, 
gällde den så bara några arga beskyllningar om lite skinn i ett stop öl”, skri-
ver Jarrick & Söderberg (1998:157). Juristen Herdin, som skildrat Uppsala 
på 1600-talet efter grundliga studier i bland annat stadens domböcker, ut-
trycker sin negativa värdering inte främst mot rättsinstansen i sig utan mot 
människornas språkliga, psykologiska och sociala brister: ”Ärekränknings-
målen av den andra klassen angående missfirmelse, okvädande kunna räknas 
i hundratal. De är i kulturhistoriskt hänseende exponenter för den ofta an-
märkta råhet och grovhet i tal och handling, som, förutom trätosamhet och 
skvallersjuka, rådde bland 1600-talets befolkning i allmänhet. De vittna ock 
om en processlystnad, som i bästa fall kan förklaras som en följd av en starkt 
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reagerande självkänsla mot skymf och oförrätt, men ofta förrådde ej ringa 
grad av småsinthet och oförsonlighet” (Herdin 1926:151). 

Herdin (a.a. s. 150) noterar också att brott mot Rådstugubalkens kapitel 
31 (se 2.3.1) gällde skymfligt tilltal och okvädinsord, men även ringare be-
skyllningar. Min analys har visat att stadsbefolkningens förolämpningsfall 
många gånger rörde beskyllningar, och då främst falska stöldanklagelser (se 
7.3.2). Mot bakgrund av att förolämpningarna avsåg orättmätiga anklagelser 
kan vi bättre förstå och mindre förvånas över 1600-talsmänniskornas upp-
tagenhet med skällsorden inför rätta. Redan inledningsvis (se 1.1) citerades 
Nationalencyklopedins upplysning om att den verbala förolämpningen är en 
talakt med två sidor. Den är en skymf genom kränkande tillmäle eller en 
beskyllning. 

Bland stadsborna var förolämpningarna ofta falska stöldanklagelser. Det 
tycks som om borgarna i de här fallen själva försökte skipa rätt och när det 
misslyckades kom ärendena upp som förolämpningsärenden i rådhusrätten. 
Om det förekommer falska stöldbeskyllningar i konsistorieprotokollen har 
de fällts främst av icke-akademiska medlemmar inom akademistaten eller av 
en rättspart som tillhör borgerskapet. Även i 1600-talets Maryland utgjordes 
förtalsärenden i domstolsprotokollen många gånger av falska stöldanklagel-
ser (Norton 1987:15). De förolämpningar i medeltida schweizisk litteratur 
som Lötscher (1981) undersöker består också till stor del av anklagelser om 
brott. 

Att förolämpa handlade då om att uttala lögner som skadade någons soci-
ala anseende och inte fick spridas vidare som sanningar. Rådstugubalkens 
31:a kapitel föreskrev att förolämparen skulle säga sig ha ljugit (se 2.3.1). 
Men förolämpningarna som socialt vanhedrande lögner var inte endast den 
medeltida lagens uppfattning. Samma inställning hade också stadsdomstolen 
i Uppsala på 1630-talet. Den frågade efter bevis för förolämpningarnas sak-
liga innehåll. Rättens motivering för fällande dom vid språkbrott är att sva-
randen inte har något bevis i sak. Lögnen eller anklagelsen ska lyftas från 
den förolämpade och domslutet blir att käranden frias från tillmälet (se 
6.4.5). 

Förutom att lagen behandlade okvädinsorden som lögner så behandlades 
de också i rättspraxis fortfarande på 1600-talet som sanningsbetingade ut-
sagor för vars denotativa innehåll förolämparna saknade bevis. Men också i 
den primära talsituationen reagerade de förolämpade i stadsbefolkningen på 
förolämpningarna som lögnaktiga utsagor om dem. De förnekade förolämp-
ningarnas propositionella innehåll, ibland genom att explicit reagera med 
frasen det ljög du. Flera exempel visar också att de förolämpade personerna i 
den primära talsituationen krävde bevis för det sakliga innehållet i föroläm-
parens utsaga (se 8.4.1). Beviskravet finns alltså såväl i den juridiska diskur-
sen som i den förolämpande talhändelsen. 

Den i huvudsak icke-akademiska stadsbefolkningen på 1630-talet ansåg 
att förolämpningar var lögner och de och deras domstol reagerade med en 
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förnekelse av talaktens propositionella innehåll. I den nutida juridiska be-
skrivningen av förolämpningar sägs de bestå av kränkande tillmälen eller 
beskyllningar, i just den ordningen. För många icke-akademiska språkbruk-
are på 1600-talet var ordningen mellan dessa två aspekter på talakten den 
omvända. Förolämpningar var i första hand beskyllningar och i andra hand 
ett kränkande tilltal. De delade inte vår uppfattning av innebörden i tillmäle 
som ’invektiv, skymford’. För dem betydde ordet ’lögnaktig anklagelse’. 
Och det var en anklagelse man måste befria sig ifrån. För stadsborna blev det 
en fråga om den egna hedern. 

De yngre och utbildade studenterna däremot använde skällsorden mer 
performativt och deras lärda professorer visade förståelse för den använd-
ningen och lät dem till övervägande del passera utan straff. Kanske uppfat-
tade studenter och professorer dem också för enbart allmänt kränkande till-
mälen som tömts på sitt propositionella innehåll och snarare fungerat som en 
verbal signal för ilska och frustration vid olika konflikter. I språkbruket vid 
akademin var förolämpningarna huvudsakligen en expressiv talakt, medan 
stadsbefolkningen ofta uppfattade dem traditionellt som en representativ 
talakt, som en falsk beskyllning. 

9.6 Skälla någon till något 
Intressanta att notera är talaktsfraserna i det finlandssvenska historiska dom-
boksmaterial som återges av Lönnroth (2007a:188, 202, 218). Där heter det 
att man skäller någon till en hanrej [’bedragen äkta man’], gör ärliga karlar 
till skälmar, gör någon till en tjuv, kallar någon till hora. Bergroth (1928:8), 
som funnit liknande exempel med prepositionen till i finlandssvenska rätts-
protokoll från 1600-talets tidigare hälft, anser att konstruktionen är en fin-
landism och en direkt översättning av ett finskt uttryck. Jag tror inte att det 
finska språkets påverkan är den enda förklaringen till frasernas konstruktion 
med prepositionen till. 

Bergroth påpekar att den andliga odlingen i Finland, till vilken jag vill 
räkna rättsväsendet, stod under direkt sverigesvenskt inflytande. Med det 
inflytandet kan vi anta en något mer begränsad finsk påverkan på finlands-
svensk fraseologi i rättsväsendets protokoll. Men de citerade fraserna med 
till kan som citat vara markerad muntlighet, en mer exakt återgivning av 
talad finlandssvenska i den juridiska texten. Då kan fraserna skälla någon till 
en hanrej och kalla någon till hora vara finlandismer. Men fraserna göra 
ärliga karlar till skälmar och göra någon till en tjuv är helt tänkbara i sveri-
gesvenskt språkbruk och inte förbehållna en finlandssvensk varietet. Ur ett 
såväl sociohistoriskt som semantiskt-pragmatiskt perspektiv tycks preposi-
tionen höra till en allmän uppfattning av begreppet tillmäle i äldre tiders 
juridiska diskurs och allmänspråkliga folkliga uppfattning. Den som skällde 
någon för något pejorativt, gjorde denna någon till just en sådan person med 
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utpräglat negativa egenskaper. Genom att skälla någon för en tjuv skällde 
man någon till en tjuv, alltså gjorde denna någon till en tjuv. Följande exem-
pel uttrycker min tankegång: 

I t tererade ÿtterligare sin Ordh seijandes, Houptman haar ju altidh söökt Att 
för föllia migh, Och dher han Komo åstadh giorde han gerna migh till een 
tiuf, Såßom han her om dagen beskÿllte migh för een Lederseela som Af 
Rÿttarna blef Lembnder i min Gårdh, Lijka som iagh skulle hafwa dhen 
borttstuuledt. (Lönnroth 2007b:15) 

Den direkta replikens jag har en lädersele på sin gård. Motparten har noterat 
det och beskyllde berättarjaget för det likasom jag skulle hava den bortstulit. 
Motparten har därigenom gjort den beskyllde till en tjuv. 

Föreställningen att man skulle kunna göra någon till en tjuv genom att 
kalla honom tjuv kan ur ett nusvenskt perspektiv ge ett intryck av magi. 
Searle (1976) definierar talakter och utreder deras verklighetsanpassning, det 
vill säga förhållandet mellan verkligheten och talaktens propositionella inne-
håll. Den grupp av talakter som har det illokuta syftet att uttala sådant som 
blir verklighet med yttrandet kallar han för deklarationer. Där går verklig-
hetsanpassningen i båda riktningar. Orden anpassas till verkligheten och 
verkligheten till orden. Deklarationer utan institutionellt stöd kan uppfattas 
som magiska handlingar. Men med institutionellt stöd blir de sakliga och 
accepterade. 

De borgerliga förolämparna vill säga något om verkligheten, något som 
de vill göra troligt. Att en äldre tids talgemenskap, en i stora delar muntlig 
kultur, uppfattar förolämpningarna som representativa talakter (se 8.5.1) är 
ett intressant resultat. De förolämpade värjer sig. Det är som om de negativa 
orden kan skapa en negativ verklighet för dem. De vill fria sig från tillmälet. 
Och de blir uttryckligen friade från tillmälet i många domslut på rådhuset (se 
6.4.5). Rådhusrättens beslut att fria den förolämpade från tillmäle är en så-
dan deklaration, en institutions talakt där det uttalade blir verklighet. 

Den magiska kraft som ord kunde besitta för en äldre tids språkbrukare 
har Culpeper & Semino (2000) behandlat med särskild hänsyn till häx-
processer på 1500- och 1600-talet i England. De visar hur expressiva önsk-
ningar om någons olycka vars propositionella innehåll sedan blir verklighet 
omtolkas retrospektivt till förbannelser och hur en föreställning om häxkonst 
konstrueras. Den från början expressiva talakten i en vardaglig konfliktfylld 
situation omtolkas till en utominstitutionell deklaration och anklagelserna 
mot den som uttalat ”förbannelsen” förs till rättegång. Den som ursprung-
ligen uttalat en förhoppning om att något ont ska hända, anklagas för att med 
sina ord ha föranlett att något verkligen hänt (a.a. s. 108–109). 
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9.7 Den muntliga kulturens psykodynamik 
Ong, som 1982 gav ut sin banbrytande bok Orality and literacy. The tech-
nologizing of the word, har en teori om att det finns en tydlig skillnad mellan 
muntliga och skriftliga kulturer och att skriften och senare boktryckarkonst-
en har teknologiserat ordet och förändrat människors sätt att tala och tänka. 
Jag föreställer mig att Uppsala på 1630-talet bestod av just en sådan relativt 
tydlig skiljelinje mellan en mycket skriftlig kultur vid universitetet och en 
huvudsakligen muntlig kultur bland stadsbefolkningen. Kanske kan Ongs 
teori ha ett visst förklaringsvärde när det gäller att förstå skillnaderna i tal-
akten förolämpning i de olika talgemenskaperna. 

Ong menar att muntliga kulturer utan skrift betraktade orden inte som vi-
suella enheter som låg fast och kunde hejdas utan endast som ljud som aldrig 
kunde frysas i ögonblicket. Orden var först och främst händelser och hand-
lingar, inte bara ett uttryck för en tanke. Ong talar om muntlighetens psyko-
dynamik, att ord har stor makt och dessutom kan utöva makt över människor 
och ting. Den skriftliga kulturen däremot ser snarare att ord etiketterar och 
namnger något för att människan ska kunna organisera sitt intellektuella 
vetande. 

Den muntliga kulturen sätter gränser för människors vetande. De måste 
lägga stor kraft på att repetera vad de har lärt med olika minnestekniker som 
upprepningar, antiteser, ordspråk, allitterationer, assonanser, epitetiska ut-
tryck. Med exempel ur äldre litteratur hämtar Ong empiriskt stöd för sin 
teori. Att förvalta en kulturs vetande med muntlig upprepning innebär, enligt 
Ong (1982:41), att kulturens intellektuella liv blir traditionalistiskt och kon-
servativt och på goda grunder undertrycker intellektuella experiment. Skrift 
är också konservativt, men den skrivna texten frigör människans intellekt 
från konserverande uppgifter som energikrävande memoreringsarbete. I 
stället skapar den utrymme för tanken att spekulera i nya banor. Skriften togs 
tidigt i anspråk till att sätta muntligt traderade lagar på pränt. 

Om den muntliga kulturen förankrade sin kunskap i mänskligt vardagsliv, 
i verbal och intellektuell strid, så kunde skriften skapa abstraktioner och 
frigöra vetandet från människors kamp med varandra. Ong (1982) betraktar 
den muntliga kulturen som en kultur av fysiskt våld och en fascination för 
våld, vilket han belyser med äldre litterära exempel. Just de rituella föro-
lämpningarna i äldre litteratur ser Ong som ett uttryck för en muntlig kultur, 
som han anser vara antagonistisk och retorisk, upptagen av fysisk och verbal 
kamp (a.a. s. 44, 45, 68). Det är en livsstil som han kallar för verbomotor 
lifestyle. När all verbal kommunikation sker muntligt, öga mot öga, är de 
interpersonella relationerna viktiga, såväl antagoni som sympati. I motsats 
till de ritualiserade talhändelserna med förolämpningar förekom överdrivet 
lovpris. Det verbala våldet kontra det verbala berömmet hör ihop med den 
polariserade muntliga kulturen. 
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Skriftkulturen har skapat ordböcker och definitioner, men den muntliga 
kulturen intresserar sig endast för den betydelse som uppstår i situationen. I 
en muntlig kultur, menar Ong (1982:170), har löften, hot, uppmaningar med 
flera talakter andra innebörder än i en skriftlig kultur. En del av det som Ong 
hävdar skulle vara karakteristiskt för en muntlig kultur kan möjligtvis ge en 
förklaring till skillnaderna mellan ett akademiskt och ett borgerligt sätt att 
reagera på talakten förolämpning. Rådhusrätten bestod av handelsmän och 
hantverkare som konservativt följde lagens ordalydelse. Kan någon av dem 
till och med ha memorerat lagparagraferna? Att orden har makt över verk-
ligheten syns i åsikten att man kunde skälla någon till något och att innebör-
den av ordet tillmäle ägde en stor illokut kraft och perlokut effekt. Orden 
med makt förorsakade kraftigt våld i 1630-talets Uppsala, särskilt i borgar-
nas reaktion på förolämpningarna (se 8.4.2). 

9.8 Subjektifiering och avinstitutionalisering 
Min undersökning har visat att det kan finnas flera förklaringar till att föro-
lämpningar togs till rättegång under 1600-talet. Vad jag har försökt att foku-
sera på är framför allt en språklig förklaring. Förolämpningarna uppfattades 
av människor i förmodern tid och i en muntlig kultur snarare som represen-
tativa talakter som rörde sanningar och lögner i den konkreta verkligheten 
där talaren försöker anpassa sina ord till verkligheten och där måltavlan upp-
fattar det som att verkligheten anpassas efter förolämparens skällsord och 
kan leda till ett försvagat socialt anseende för den förolämpade. På den 
punkten kan vi möjligen se en språklig förändring över tid. 

Studenterna tycks ha uppfattat förolämpningarna mer som en expressiv 
talakt som uttrycker allmänt missnöje med samtalspartnern. De straffas inte i 
samma utsträckning som borgarna. Där är de förolämpande orden inte främst 
osanningar utan snarare ett allmännare uttryck för nedvärdering och olust. 
Skälm betyder för dem inte längre ’landsförrädare’ och kanske inte heller 
’bedragare’ utan något mer allmänt och diffust och ordet blir till en signal för 
obehag. Skällsordet genomgår senare en meliorisering, det vill säga en bety-
delseutveckling med uppvärderad denotation så att det till och med kan an-
vändas som smekord (se 7.3.1). 

Tidigare semantisk forskning har beskrivit betydelseförändringar som bi-
direktionella, till exempel som meliorisering (förbättring) eller pejorisering 
(försämring), som restriktion eller expansion, som metaforik eller metonymi. 
Men Traugott & Dasher (2002) presenterar en teoretisk modell för seman-
tiska förändringar som är unidirektionell och har såsom utgångspunkt att 
förändringarna sker med konventionaliserade implikaturer så kallade invited 
inferences. Det är talaren som frammanar inferenserna genom subjekti-
fiering. Uttryck för subjektifiering finns i lokutionen som första personens 
pronomen, modalverb som markerar epistemisk talarattityd till proposi-



 247

tionen, diskursmarkörer, markörer för rumslig och temporal deixis. Inter-
subjektifiering uttrycks av talaren i lokutionen med tilltalspronomen och 
social deixis med titulatur. Intersubjektifiering gör att talaren mera uppmärk-
sammar mottagaren i talhändelsen än verkligheten man talar om. Subjekti-
fieringsprocessen i den semantisk-pragmatiska förändringen går från bety-
delser i en yttre verklighet, över betydelser i talhändelsen till betydelser som 
styrs av talarens subjektiva uppfattningar (a.a. s. 4–5, 54–57, 94–95). 

Arnovick (1999) undersöker några engelska illokutioners historiska ut-
veckling och tar stöd av subjektifieringsteorin. Ett exempel gäller den reli-
giösa välsignelsen bless you! vars illokuta utveckling inte förklaras endast 
med subjektifiering utan också med en process som hon kallar avinstitutio-
nalisering. När språkbrukarna tog välsignelsefrasen utanför kyrkans väggar i 
en tid då kyrkans makt över folks trosliv var avgörande fick frasen i en icke-
kyrklig kontext illokutionen av vidskeplig, skrockfull välsignelse. Genom en 
fortsatt avinstitutionalisering av talakten och en subjektifiering utvecklades 
talakten till en allmän önskan om välgång och genom upprepad användning i 
särskilda situationer (motsvarande prosit när någon nyser) utvecklades den 
genom diskursifiering (jfr 7.4) till en diskursmarkör som markerar hövlighet 
och parerar avbrott i kommunikationen. Den engelska prosit-frasen finns inte 
belagd särskilt många gånger i historiska textkorpusar men Arnovick (1999) 
finner ändå empiriskt stöd för sin tes (a.a. s. 119–138). En liknande illokut 
utveckling ser hon i välsignelsefrasen God be with you! med avinstitutionali-
sering från en kyrklig kontext, subjektifiering och diskursifiering till en av-
skedsfras good-bye (a.a. s. 95–118). Ett tredje fall som hon studerar är (reli-
giösa) förbannelser som avinstitutionaliseras och subjektifieras och utvecklas 
från deklarativa talakter med deontisk betydelse i en ritualiserad talhändelse 
inom kyrkan som institution till expressiva talakter med epistemiska betydel-
ser som kommunicerar subjektiv ilska (a.a. s. 73–94). En diskussion om en 
sådan avinstitutionalisering och sekularisering av svenska förbannelser och 
eder till expressiva talakter för Stroh-Wollin (2005:542–543). 

Avhandlingens källmaterial innehåller avsnitt med direkt och indirekt an-
föring präglade av subjektiva och intersubjektiva lokutioner från talhändel-
serna. Utvecklingen av en lexikal och begreppslig enhet till en annan genom 
subjektifiering och konventionalisering av implikaturer med en metonymisk, 
associativ karaktär är inte svår att föreställa sig. Det mest frekventa skälls-
ordet bland studenterna, pennal, är just en metonymisk slutprodukt. Den 
process som Arnovick (1999) kallar för avinstitutionalisering är också 
mycket tydlig i mina empiriska resultat. Men det handlar då inte om en 
kyrklig utan om en juridisk institution. Stadsfolket uttalar stöldanklagelser 
mot varandra, agerar målsägare och domare på gator och torg. Det kan ligga 
magisk makt i orden som uttalas i den falska beskyllningens talakt. En sub-
jektifiering är tydlig också hos borgerskapet med implikaturer som inbjuder 
till referens och jag gav några sådana exempel för tillmälet tjuv i 7.3.2. Men 
rådhusrätten bevakar konservativt sin myndighet och motverkar en avinsti-
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tutionalisering, vilket jag har diskuterat i 9.3. De verbala förolämpningarna 
som behandlas i konsistoriet uppfattas inte som utom-institutionella deklara-
tioner eller halvinstitutionella, representativa talakter utan som helt avinsti-
tutionaliserade expressiva talakter för subjektiv aggression och frustration. 

Min undersökning har varit en historisk diskursanalys och har inte haft till 
syfte att göra omfattande jämförelser med nutida studier av förolämpande 
språkbruk, men i en inledande bakgrund till syftesbeskrivningen redogjorde 
jag för tre nutida undersökningar. Labov (1972) redogör i sin studie av afro-
amerikanska tonårspojkars sounding för en etablerad typ av talhändelse med 
en mycket begränsad uppsättning topiker, som ska varieras med nya, slag-
färdiga formuleringar. Ong (1982:44) betraktar denna typ av talhändelse som 
typisk för en muntlig kultur och ser den som en utveckling av verbala 
kamper mellan heroiska krigare i den talhändelse med förolämpningar som 
kallas flyting i äldre anglosaxisk litteratur. I Labovs undersökning är tonår-
ingarna inga heroiska krigare eftersom talhändelsen är avinstitutionaliserad 
från en krigisk institution. Förolämpningarna är inte längre representativa 
talakter utan expressiva talakter i en verbal ritual. 

Evaldsson (2005:782–783) visar hur yngre skolbarn från en multietnisk 
skola förolämpar varandra i en förhandlingssituation om samlarobjekt i 
grupper med jämnåriga kamrater. När förolämpningarnas innehåll verkligen 
berör sanningen och en svår social verklighet kan det förolämpade barnet 
reagera med förnekelser i sak och rättfärdiganden, vilket gör att de verbala 
förolämpningarna eskalerar. Om reaktionen i stället blir en motskymf däm-
pas de aggressiva uttrycken och talhändelsen utvecklas till en lek. Intressant 
att notera är att barnen har samma verbala responstyper som min undersök-
ning har kunnat belägga i materialet från 1630-talet (se 8.4.1). 

Jonsson (2007) har som överordnad titel för sin avhandlingsstudie Blatte 
betyder kompis och han visar därmed hur ett invektiv med expressiv, sårande 
användning överförs till andra funktioner och antar nya betydelser i grupper 
av högstadiepojkar med invandrarbakgrund. Talgemenskapen tar det pejora-
tiva ordet, använder det intersubjektivt med positiva konnotationer inom 
gruppen och förbättrar dess semantik. Ungdomarna har precis som studen-
terna i 1630-talets Uppsala pragmatikaliserat förolämpningarna för sina egna 
subjektiva och expressiva syften. 

I de tre moderna undersökningarna om förolämpande språkbruk som jag 
refererat till handlar Evaldsson 2005 om barn. Labov 1972 och Jonsson 2007 
handlar om tonåringars språkbruk. Traugott & Dasher (2002:41–42) ställer 
sig frågan om vilka grupper av språkbrukare det är som fungerar som inno-
vatörer vad gäller semantiska förändringar i ett språk. Tidigare forskning om 
kreolspråk har betonat barnen som viktiga förnyare av ords semantiska inne-
håll när de lär sig sitt modersmål. Men de generella semantiska förändringar 
som Traugott & Dasher (2002) avläser i pragmatiska processer som subjekti-
fiering, intersubjektifiering och komplexa inferenser hänför de snarare till 
tonåringar och refererar till sociolingvistiska undersökningar av Milroy & 
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Milroy (1985) och Eckert (1989). Att studenterna i 1630-talets Uppsala an-
vänder förolämpningarna på ett mer expressivt och performativt sätt än borg-
arna har kanske inte sin orsak endast i det faktum att de hör till en mer 
skriftlig kultur utan också i det faktum att de är ungdomar och därmed också, 
i likhet med dagens ungdomar, innovatörer i sin användning av språket i 
vardaglig kommunikation. 



 250 

Summary 

In Sweden, insults have been punishable by law for centuries. Legal pro-
ceedings from historical sources record numerous accounts of cases involv-
ing libel and slander to an extent which may strike a modern reader as ex-
aggerated. Historians have considered the comparatively stronger notion of 
honor for people’s identity in past times as the main reason for the signifi-
cant role of defamation in Early Modern society (cf. Jarrick & Söderberg 
1998:154–157; Geschwind 1998). The records do not, however, explicitly 
refer to people’s honor with regularity. I argue that legal institutions’ intense 
engagement with insults can be illuminated from a linguistic point of view. 
The linguistic evidence of the court record per se is the basis for my investi-
gation. As the speech act repeatedly was judged within a judicial institution, 
I hypothesize that the insult was a significantly different social act in Early 
Modern Sweden than it is today. The departure point of my study is that the 
insult was an important site of verbal and social behavior in Sweden in the 
1600s. I examine insults in the judicial discourse, analyzing how they were 
explicitly expressed in the texts. 

Insults are speech acts realized in verbal utterances that express a de-
rogatory observation about a person’s private or social identity. The effect of 
the insult diminishes the addressee’s self-esteem or social reputation. All 
such utterances, irrespective of the defamation force and irrespective of the 
form of address, are analyzed. Even though the definition of an insult ac-
counts for broad dimensions of the notion, it is nevertheless possible to de-
limit insults so that they can be compared to slander, which is a neighboring 
speech act. 

The university town of Uppsala in the 1630s is the focus of my investiga-
tion. At the time, the town was divided into two judicial discourse commu-
nities. The university council had jurisdiction over students and all other 
persons affiliated with the academic community, while the city court had 
jurisdiction over the non-academic inhabitants of the town. This division, I 
hypothesize, will reveal social differences in the way people insulted each 
other. The university council was comprised of learned professors; mean-
while, the city court consisted of laymen, merchants, and craftsmen, who 
served as magistrates to interpret the medieval defamation laws and to judge 
insults as well as all other crimes. 

The dissertation consists of nine chapters. It provides a socio-historical 
background of the divided city by presenting an overview of its town plan, 
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population, and university at the time (see Chapter 2). In the 1630s, Uppsala 
still had its medieval town design and the dwellings were wooden timber 
houses of a traditional style. Of the total population, estimated at 3 000 in-
habitants, approximately 200 of them were established craftsmen and mer-
chants in town. The student population comprised one-third of the popula-
tion. Uppsala University had received a sizeable donation from the king 
Gustav II Adolf in 1624, and this financial support revived the medieval 
university. By the 1630s, 16 to 19 professors lectured to around 1 000 stu-
dents, of which 100 were accommodated in the boarding house of the uni-
versity. The majority of the students rented rooms in the town. 

Later in the chapter, the divided judicial system and administrative or-
ganization with the city court and university council are then described and 
contextualized. Throughout the 1600s, Swedish city law dating from around 
1350 was still applicable and contained three sections pertaining to verbal 
crimes. The first and most-frequently referred to section in the material con-
cerned name-calling and actually contained a list of epithets. The list in-
cluded words such as thief and whore, expressions which refer to behavior 
that was indeed criminal, but also to non-criminal yet nonetheless socially-
demeaning epithets such as son of a thief and son of a whore. The attribute 
convicted to the foul words led to a double fine in comparison to those with-
out such an attribute. An interesting phrase in the legal list of abusive names 
is convicted son of a bitch, which combines the clearly truth-conditional 
attribute (i.e. convicted) to the highly performative, metaphoric foul expres-
sion (son of a bitch). 

The second section on verbal crimes, which is less-frequently referred to 
in the material, deals with speech acts that showed disrespect to the magi-
strate or other officials within the city administration. The fines vary ac-
cording to the factors pertaining to the person offended, the speech situation, 
and the force of the defamation. The third and least-frequent legal section 
dealt with the harshest verbal crime, that is to discredit a man or a woman. 
This speech act corresponds to what we call slander today. The fines were 60 
marks, a large sum of money at the time, and this amount was five times 
higher than the fine for a foul epithet with the attribute convicted. 

Chapter 3 of the dissertation presents previous research on verbal insults 
and other historical studies of oral language used in speech-like text types, 
such as in drama texts and in judicial records. My investigation is placed 
within the field of historical pragmatics. The branch of pragmatics which 
conducts synchronic studies of historical texts in their socio-cultural setting 
is called pragmaphilology and works primarily with a macro approach to 
language use in past speech communities (cf. Taavitsainen & Fitzmaurice 
2007:13–15). A macro approach takes into account such features as speech 
acts. 

My study thus comprises speech act analysis of synchronic historical 
material from the two respective judicial discourse communities. I use 
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Austin’s (1975) notions of locutionary act, illocutionary force, and perlocu-
tionary effect in my analysis. His taxonomy of different types of speech acts 
was, however, criticized by Searle (1976), who presented a classification of 
five major groups of speech acts, which he further defined with respect to 
the three dimensions illocutionary point or purpose for the act, direction of 
fit between the proposition of the utterance and the reality, and sincerity 
condition of the speaker. The group of representatives contains acts that 
have as their illocutionary purpose to commit the speaker to the truth of a 
proposition. Representatives have a words-to-world direction of fit and the 
speaker’s sincerity condition is ‘belief’. Speech acts such as statements and 
accusations belong to this group. Speech acts in the group of directives are 
attempts by a speaker to get the addressee to do something; by implication 
the sincerity condition is therefore ‘wish’. Speech acts in this group are 
commands and requests. Commissives, in the third group, commit the 
speaker to some future action; thus the direction of fit is world-to-words, and 
the sincerity condition in such a case is ‘intention’. Speech acts belonging to 
this group are threats and promises. Threats contain a proposition that is a 
disadvantage to the addressee. The proposition of a promise is to the benefit 
of the addressee. Expressives are speech acts that have no direction of fit. 
The speaker expresses a psychological state and is not trying to match the 
world to the words or the words to the world. The proposition is therefore 
presupposed. The fifth and last group in Searle’s (1976) taxonomy consists 
of declarations. By uttering them, their proposition becomes reality. The 
verdicts the magistrates in the city court and the professors in the university 
council pass upon insulters are declarations. This class of speech acts 
normally requires institutional authority. 

Speech acts are not isolated linguistic units but are integrated into larger 
units of communication. In order to clarify this perspective, I adopt Hymes’ 
(1972) notions of speech event, speech situation, and speech community. As 
mentioned above, in order to account for the language situation in Uppsala in 
the 1630s, I hypothesize two speech communities, each with a separate judi-
cial tribunal. The court session is an institutional speech situation preceded 
by the primary speech situation in which an insult occurred. The court ses-
sion in turn as a formal speech situation can be divided by the analyst into 
several speech events. One speech event contains one or several speech acts. 
I have regarded the speech event as the more linguistic and the speech situa-
tion as the more social dimension of the notions. The speech event is con-
sidered to unfold in the sequence of utterances. The speech situation speci-
fies factors as time, place, and participants in the situation containing one or 
more insults. 

To varying degrees, the protocol paragraphs contain ethnographic infor-
mation pertaining to communication on the levels of speech act, event, and 
situation. For that reason I make use of Hymes’ SPEAKING-model. The acro-
nym points out Setting and Scene, Participants as well as the Ends (goals) of 
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the communication. The A stands for Act sequence, which deals with the 
form and semantic content of the speech act, event, and situation. Key (that 
is tone or manner), Instrumentalities, Norms, and Genres are also scrutinized 
within the model. 

The material and method of the investigation are presented in Chapter 4. 
In total, the city court record series consists of 292 protocols, and the univer-
sity council series consists of 360 protocols in the 1630s. Every protocol 
corresponds to one recorded court meeting. The documentation consists of 
several separate paragraphs corresponding to various administrative matters 
and judicial cases discussed in a given session. I excerpted complete separate 
paragraphs that registered insults from a printed edition of the university 
council records and from manuscripts of the city court records. 

The selection of excerpts was conducted in three rounds of close reading 
of all protocols. In the first round, I collected all text in the sections dealing 
with defamation cases and other criminal cases regarding, for example, acts 
of violence in which a penalty for verbal abuse was registered as well. From 
this set of texts, I created two lists, one containing speech act verbs and 
speech act phrases describing the insults and a second list of all invectives 
expressed in the insulting utterances. The particular method for locating 
meta-linguistic markers of the targeted speech act is demonstrated by Taavit-
sainen & Jucker (2007). In a second round of close reading, I identified and 
excerpted protocol paragraphs that neither contained defamation cases nor 
other cases with defamation penalties but which nonetheless contained 
speech act verbs and phrases and invectives from the lists created. With the 
support of communication-ethnographical information concerning the 
speech situations in which insults occurred, in a third reading I was able to 
identify and collect a few cases that did not contain invectives listed before 
and/or speech act verbs but nevertheless had several factors in common with 
the previously-collected cases regarding the SPEAKING-variables of Hymes’ 
(1972) model and corresponded with the criteria I established to define an 
insult. 

The excerpted texts are characterized by two levels of reported oral com-
munication. Insulting utterances of a primary speech situation preceded and 
prompted the court session. These utterances were discussed by several liti-
gants in the highly-formalized speech situation in court. The scribes regis-
tered the following two layers: the re-constructed speech from the primary 
situation as well as the speech that was spoken directly in court (cf. Culpeper 
& Kytö 2010:16–18). These two levels of communication emerging from 
two different speech situations I make clear with support of Hymes’ 
SPEAKING-model. 

A question with important methodological consequences is how reliable 
the re-constructed and recorded speech is in the institutional texts. This 
question is addressed in Chapter 4. The assumptions concerning faithfulness 
of the re-constructed and recorded speech are based on the scholarship of 
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Short et al. (2002:349–353). The authors present principles regarding several 
questions about the speech reporters’ access to the primary speech situation, 
about the importance of the wording of the reported speech, about the social 
status of the person who uttered the original discourse, about the personality 
and attitude of the reporter, about the text type and speech situation in which 
the reported speech occurs, and even about the point at which the reported 
speech is placed. To these factors determining the faithfulness of the speech 
presentation, one can add another reliability factor discussed within histori-
cal pragmatics which pertains to courtroom discourse. This reliability con-
cerns the time difference between the primary speech situation and the 
speech situation in court. 

The texts report speech with or without invectives in different ways: di-
rectly, indirectly, or only with speech act verbs. We can imagine that the 
insulters and the insulted persons also used these strategies in court. Even so, 
the scholar who analyzes dimensions of spoken language in a historical text 
can never know with certainty that the speech representation in the text con-
tains the same format as the speech that was reported orally in court. A direct 
speech representation in the text may have just as well been uttered as an 
indirect speech in the court session or vice versa. 

A multidimensional pragmatic space of insults as an analytical model has 
been proposed by Jucker & Taavitsainen (2000:74). This model takes into 
account dimensions on the following five different levels: form, semantics, 
context dependence, speaker attitude, and reaction. The dimensions on the 
formal level are defined by opposite poles possible to locate in the material 
of insults studied by Jucker & Taavitsainen. As these defining poles cannot 
be easily pin-pointed in my material, I propose for my own model a dimen-
sion on the formal level which is created by using the opposite poles of fre-
quent and non-frequent invectives. On the semantics level, insults seem to fit 
in a dimension with the opposite poles truth-conditional and performative 
utterances. The former assaults a person’s social standing while the latter 
instead attacks a person’s self-esteem and cannot actually be proven in a 
trial. This dimension is highly illuminating for my investigation and is dis-
cussed in Chapter 7. The context dependency for analyzing insults has to be 
considered on every level in the multidimensional space of insults. For ex-
ample, I need to examine the context in order to determine whether an in-
vective with a truth-conditional lexical meaning is actually used truth-condi-
tionally or whether it is used performatively in its situated pragmatic mean-
ing. 

Regarding the speaker attitude level, Jucker & Taavitsainen (2000) pos-
tulate that there are three dimensions with opposing poles. They have formu-
lated these dimensions on the basis of the extensive diachronic material in 
their study, but the poles are difficult to locate in my data because they are 
synchronic and therefore more restricted by contrast. With respect to the 
speaker attitude level, I have defined the dimension of insulting within the 
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limits of extenuated and aggravated poles as the court records highlight ex-
tenuating and aggravating circumstances in the linguistic and extra-linguistic 
context in the primary speech situation to investigate the illocutionary force 
of the verbal crime. The last level concerns the reaction of the insulted per-
son. For my own model of pragmatic space, I define a set of verbal and non-
verbal responses to the insult accounted for in section 8.4 of the dissertation. 

My pragmatic model inspired by Jucker & Taavitsainen’s (2000) proposal 
should be understood as a combination of speech act theory and communi-
cation ethnography. The levels form and semantics correspond to the locu-
tionary act of the insult as well as to the A-variable for Act sequence in the 
SPEAKING-taxonomy. The form with its stylistic value as well as the seman-
tics of the insult also can influence, of course, the illocutionary force of the 
speech act. All insults have the illocutionary point to say something about 
another person that aggrieves the target person to varying degrees in a per-
sonal or social aspect. In order to investigate the offensive force of the insult, 
the analyst needs to take into account the speaker attitude as being one im-
portant level in the model that corresponds to the illocution of the speech act. 
This level is thus the K-variable for Key in the SPEAKING-model. The re-
action level in the model is identical to the perlocutionary effect of the 
speech act and can be connected with the variable E for Ends in Hymes’ 
taxonomy. 

Chapter 5 investigates the structure of text sections with registered insults, 
speech representation modes, and meta-communicative language for verbal 
insults. The structure of the texts, I argue, reflects the chronological structure 
of the judicial process. A limited set of speech act verbs describes the legal 
setting and the different speech events as the indictment, the plaintiff’s com-
plaint and petition, the defendant’s account, the court’s examination, and the 
witness deposition followed by the verdict, the motives for it, as well as the 
final decision. While this structure is formalized in both protocol series, the 
materials from the university council are, however, more elaborate in pre-
senting information pertaining to the legal procedure as well as relating to 
the primary speech situation. The university council records also register 
more and longer stretches of reports of speech. 

Central to utterances with an insult is the invective, which is the deroga-
tive person-characterizing noun. Even so, the material also consists of tokens 
of reported utterances that do not contain an invective. I define six categories 
concerning how the texts represent an insulting utterance. Three of the six 
categories register an invective. They comprise direct speech reports, in-
direct speech reports, and single accounts. The single accounts summarize 
the insulting utterance as being comprised of a single or up to a couple of 
separate invectives without any further lexical items from the utterance. The 
invective is introduced in the text with a locutionary verb as called sb a + 
INVECTIVE, said + INVECTIVE, shouted + INVECTIVE, often in combination 
with an illocutionary verb in constructions that are patterned as dishonored 
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sb and said + INVECTIVE or injured sb and shouted + INVECTIVE. The three 
remaining categories of speech representation of insults do not contain in-
vectives; they are direct speech reports and indirect speech reports labeled as 
insults, and finally accounts of utterances with an insult merely by a meta-
linguistic marker, a speech act verb, or a speech act phrase. 

Of all insults registered in the study, 60 % in the city court records and 
57 % in the university council minutes explicitly name an invective. In the 
city court, the invectives are typically registered separately as single ac-
counts while the university council minutes integrate them in a direct speech 
report. Indirect speech reports with an invective are unusual. In some cases, 
insults without an invective are reported in direct and indirect speech, but 
most common in the categories without an invective are the tokens without 
any speech sample and represent the insult only by a meta-linguistic marker. 
Even without a speech sample it is possible to analyze a speech event that 
contains insults. This analysis can be performed as the texts describe the 
speech events with communication-ethnographical information and name 
sequences of speech acts. 

The meta-linguistic language of the protocols is rich and varied. In total, 
32 variants of speech act verbs have been found, with 15 of these present in 
the city court and 26 of them used by the university council. Adjectives also 
describe the insults in varying phrases in combination mainly with the nouns 
mouth and words and constructed with so-called function verbs and locu-
tionary verbs such as in use a foul/mean/shameless mouth against sb or say 
scolding/abusive/contemptuous words to sb. These adjectives are also con-
structed as adverbials in the speech act phrases in different ways. In the ma-
terial, 28 variants were found in constructions in such a way to denote in-
sults, 17 variants in the city court, and 16 in the university council. Surpris-
ingly, the Swedish noun förolämpning ‘insult’ was not to be found in the 
material but instead there are 26 other nouns in the semantic field for the 
illocution. There are also verbs located in the material that are not them-
selves speech act verbs but function as verbs in speech act phrases with the 
above-mentioned adjectives and nouns. I argue that these function verbs 
themselves can modulate the description of the illocutionary force. These 
include reject sb with evil words, drop shameless words against sb, attack sb 
with a foul mouth, and so on. While the set of meta-linguistic expressions for 
the insult is rich, the set of markers for the verbal conflict as a speech event 
is limited to a few verbs and nouns. It is important to note that in the 1630s, 
having a verbal conflict was not prohibited as long as the interlocutors did 
not insult each other. 

The meta-linguistic language of the material is thus not simply restricted 
to descriptive speech act verbs but also includes several syntactic construc-
tions with plain locutionary verbs, verbs for non-linguistic action together 
with several adjectives, and nouns within the semantic field for the illocution 
INSULT. I argue that this finding shows the meta-communicative awareness 
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of the scribes and likely also the ability among city people and students to 
describe verbal action. The speakers not only use speech act verbs (SAVs) 
but also certain characteristic syntactic constructions. They not only describe 
speech acts with various meta-linguistic markers but also other units of 
communication such as speech events and primary speech situations. It is 
thus meta-communication that is not exclusively restricted to verbs pertain-
ing to speech acts. For this reason, a formally and functionally wider term 
has been proposed within pragmatics, which is LAV, linguistic action ver-
bials (Taavitsainen & Jucker 2007:111). Linguists who perform pragmatic 
analyses point out the importance of the study of meta-communication. In 
my material, lexicalizations of verbal action reflect conceptual patterns of 
the language users in the 1630s (cf. Bertuccelli Papi 2000:63). 

Chapter 6 provides an analysis of the courtroom discourse. Insults were 
registered in 101 different judicial or administrative cases in the city court, 
and the number in the university council reached 78. In the city, 57 % were 
actual defamation cases, while 28 % of the cases mainly dealt with physical 
violence but nonetheless still registered insults. In 15 % of the registered 
cases, the issue in focus was a civil case or an administrative matter. In the 
university council, the percentages were 44 % for defamation cases, 41 % 
for violent acts, and 17 % civil cases and administrative matters. Most of the 
cases register one or two insults. In total, I registered 137 insults in the city 
and 139 in the university. 

I argue that analysis of the judicial discourse – that is the discussion that 
took place as well as the decisions about the insults in the two tribunals – is 
crucial for a valid and comprehensive understanding of the speech act, as 
well as for its linguistic and social functions in Early Modern Swedish. Thus 
the courtroom discourse displays the application of the much older medieval 
city law to Early Modern judicial usage. It is to a great extent the speech act 
analysis of the material in the 1630s and the theory of Austin and taxonomy 
of Searle that, when combined, contribute valuable insights into this dis-
course. 

The frequency of a guilty verdict differed significantly between the two 
tribunals. Of all defamation cases in the city, 84 % were recorded with a 
guilty verdict, but only 52 % in the university. As many as 42 % of the 
defamation cases in the university lack a recorded verdict, whereas only 
12 % of the cases in the city court fail to record a verdict. The material 
shows that the cases were well prepared in advance and seriously judged in 
the city, whereas the university council viewed defamation cases with a 
more permissive attitude. Only a few defamation cases in both series contain 
final decisions with penalties for violent acts. 

As pointed out earlier, text paragraphs on criminal violence cases also 
registered insults. In the city court, 32 % of the criminal violence cases also 
included a penalty for verbal crimes; in the university council, only 9 % of 
such cases included a penalty. The category of other matters that registered 
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insults included penalties for verbal crimes in a third of the cases in the city 
but not in a single one of the cases in the university. The conclusion that can 
be drawn is that the university indeed registered insults in its protocols as a 
portion of its description of conflicts but nonetheless did not pass the verdict 
of guilty for the persons who uttered them. I counted a total of 63 verdicts of 
guilty for verbal crimes in the city and only 20 in the university. In some of 
the verdicts, one or several persons received a penalty. The major penalty for 
verbal crimes was a fine according to a scale set centuries earlier in the me-
dieval city law. These fines were imposed according to slightly differing 
principles in the city court. Even so, I counted the adjudged fines finding a 
total of 71 tokens of varying amounts in the city court and only 9 in the uni-
versity council. The most common fine was 12 marks, an amount that corre-
sponded to the attribute förvunnen ‘evident’, or ‘convicted’ in the medieval 
legal taxonomy. None of the foul words in my material, however, is regis-
tered with that attribute. The university sentenced their convicts to other 
penalties, with such punishment taking the form of a few days in jail, the 
loss of a benefit (such as a scholarship or a room in the student’s boarding 
home), or final academic expulsion. 

In order to elucidate the judicial discourse regarding insults, I scrutinized 
the protocols for other judicial decisions that were not clearly penalties in a 
guilty verdict. Three such decisions were frequent in the university; they 
were settlement out-of-court, an explicit pardoning of the defendant by the 
council, and the council’s admonitions of the students to behave better. I 
hypothesized that these three types of decisions would compensate for the 
lack of verdicts with penalties for verbal abuse and would be the effect of a 
milder judgment of verbal crimes. But the settlement out-of-court turns out 
to be frequently combined with punishment of some kind. The act of par-
doning is an alleviation of a penalty, that is, the expressed good will of the 
council to declare that the professors considered the penalty to be a mild one. 
The admonitions as directive speech acts can sometimes contain a verdict 
with a suspended sentence or be combined with an imposed penalty. 

A decision that is almost equally frequent in defamation cases in both of 
the tribunals is an official apology, in other words a formalized utterance of 
penitence in which the defendant declared that the plaintiff was an honorable 
man or woman. 

Two other formalized and repetitive formulations in the protocols re-
garding a final decision in defamation matters belong mainly to the other 
judicial discourse community, i.e. to the city court. The records frequently 
mention that the defendant had no proof of the proposition as expressed in 
the insult. This kind of decision has not been registered at all by the univer-
sity council, which is a clear indication of the difference in the semantic 
level of insults. Important to note here is that the city court judges them as 
truth-conditional representative speech acts. There is no sign of such an in-
terpretation in the university council. The last category of final decisions 
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concerns liberation of the plaintiff from the insulting accusation. This decla-
ration occurs eight times in the city court and three times in the university 
council. All three cases in the university are clear cases of slander. 

From my analysis of the courtroom discourse, I was able to draw the con-
clusion that libel was a far more serious crime in the city than within the 
university. Judgments in libel cases were handled carefully, and persons 
found guilty of libel were sentenced with varied forms of pecuniary penal-
ties. The university council mentioned insults in their description of conflicts 
but did not fine offenders consistently nor sentence them to other penalties in 
very many of the tokens excerpted from the material. There are clear signs of 
an interpretation of the insult as a representative truth-conditional speech act 
that had to be repented by the defendant, and the city court declared the 
plaintiff exonerated from the accusation. These speech acts of repentance 
and withdrawal belong to the speech act category of declarations within an 
institutional setting. As the truth-conditional interpretation of the insult is 
lacking in the final decision of the university council, the conclusion can be 
reasonably drawn that the speech act has a different pragmatic meaning 
among students and professors. If the speech act has a more performative 
meaning, the expressive function can be investigated from a semantic analy-
sis of the most significant markers of an insult, namely the invectives. 

Semantic-pragmatic analysis of the invectives follows in Chapter 7 after 
they are quantified and presented in a list. The list of the city court contains 
65 variants and 126 tokens of invectives. The majority of the variants occur 
only one time, some of them occur two or three times, but three invectives 
are more frequent. They are tjuv ‘thief’, with 27 tokens, skälm ‘rogue/knave’ 
with 18, and hora ‘whore’ with 7 tokens. When the invectives in the univer-
sity council minutes were listed and quantified, a similar pattern emerges 
with 54 variants and 109 tokens. Several of the invectives are single tokens, 
but the frequent invectives from the city court are also prominent in the uni-
versity list: tjuv with 9 tokens, skälm with 13, and hora with 8 tokens. The 
difference is obvious in the distribution of tjuv and skälm, respectively. 
‘Thief’ is more prominent in the city court, while ‘knave’ is the more promi-
nent of the two in the university council. Another difference concerns three 
other frequent invectives that are university-specific: pennal ‘pen-case’ with 
13 tokens, bälghund ‘gulp dog’ with 6, and kofot ‘cow foot’ with 4 tokens. 
Pennal and kofot were both terms for freshmen. Bälghund connoted a greedy 
person. 

The thief-cases merit further investigation. In such cases, the defendants 
in the city court falsely accused the plaintiff of theft. But a portion of the 
thief-cases involve general criticism of dishonest behavior in economic 
transactions and do not actually involve false accusations of theft. In these 
cases, the thief-word is nearly always combined with skälm, which has a 
more general meaning. The word-pair tjuv och skälm ‘thief and rogue’ or the 
single invective skälm generally make the insult more performative than 
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truth-conditional. Students did not use thief as a false charge of theft. The 
whore-word has fewer tokens than thief in the material, but communication-
ethnographical information in the text sections makes a pragmatic analysis 
possible. City women used whore against each other in insults making it a 
specific accusation of sexual misconduct, and they supported their charge 
with evidential details. It is extremely unusual that a man called a woman a 
whore in the city. In such cases, the insult was typically a serious attack fol-
lowed by violence against the woman. The students, on the other hand, used 
the word whore against women and, when charged for verbal abuse and con-
fronted in the university council, the students did not provide any supporting 
details of the insulted person’s sexual misconduct. They used whore in gen-
eral anger and frustration. There are even attested cases in which they use 
the word against men. 

I argue that this diffusion of the speech acts ‘accuse’ and ‘abuse’ illu-
strates what Arnovick (1999) calls illocutionary development or pragmatic 
strengthening. It is a semantic-pragmatic process in social variation evident 
in the material. There is substantial evidence to show that the ordinary city 
people were concerned with false accusations of crimes, mainly theft, while 
the students used name-calling more performatively and less truth-condi-
tionally. A representative function to accuse develops into an expressive 
function, namely to abuse. The truth-conditional defaming words are used 
more in a performative way, in combination with general, demeaning words. 
For example, the objective meaning of thief gradually came to serve more 
and more interpersonal and abstract functions. Calling somebody a thief was, 
in the city, still an act of putting the addressed person in the category of 
thieves, whereas academic people in insulting speech events more typically 
implied that the individual possessed the dishonest character of a thief. The 
character aspect of insults in the academic community might be one of the 
reasons why the professors were less concerned about insults than the 
craftsmen and merchants who served as judges in the city court. 

Chapter 8 investigates the speech situation, the S- and P-variables in the 
SPEAKING-model regarding Scene, Setting, and Participants, for all insults. 
The gender patterns of insulting in the city show that men were in a clear 
majority as insulters and targets. Cross-gender insults were rather unusual. 
The dominance of men is even greater in the university world, due to its 
male-only student population. The variable for participants in the university 
world is rather to be realized with the variants student versus non-student. 
Students are by far the largest group of insulters. Interestingly the group of 
students insulting non-students is greater than the number of students in-
sulting other students. For the situation and its setting, I have applied three 
categories: everyday situation, institutional situation, and court session. By 
far the most common setting for a speech event containing an insult is an 
everyday situation. A few insults were performed in institutional settings 
between private people and officials on duty in the city. The smallest cate-
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gory consists of insults performed in court, which shows that the defaming 
speech acts of some previous conflict were discussed in court in an orderly 
way. 

Another feature of the speech act, i.e. the address form, is possible to 
analyze when the text sections provide clear information about the setting. 
Direct quotations are also clear indicators of the address form that is used. 
The vast majority of the insults were delivered in direct confrontations. 

With the aim to find evidence of speaker attitudes that mitigated or 
strengthened the insult, I searched the records for different extenuating and 
aggravating circumstances. These circumstances pertain to linguistic and 
extra-linguistic factors. Two factors regarding potentially extenuating cir-
cumstances are notations concerning the insulter’s mental or psychological 
state relating to drunkenness and/or a volatile state of mind. Being intoxi-
cated by alcohol seems to mitigate the illocutionary force of an insult, at 
least in the university world. In the records, scribes take care to note in-
stances in which drunkenness leads to, for example, impulsiveness. The af-
fect and/or drunkenness appear to have been mitigators of the illocutionary 
force, as long as the insulter does not act physically violent. Such physical 
violence is a clear marker of a speaker attitude that aggravates the force of 
the insult. One significant feature in the speech event is that the insulter also 
performs commissive speech acts as threats, and often threatens to be violent 
towards the target person. An expressive speech act as swearing is also noted 
several times in the protocols, mainly in the city court, either with meta-
communicative comments or direct quotations. The three latter speaker atti-
tude categories – that is, the insulter’s violence, threats, and swear words – 
serve as circumstances that clearly aggravate the illocutionary force of the 
insult. 

The reactions of the insult on the target person are also noted several 
times in the records. Such reactions comprise the perlocutionary effect of the 
speech act. Among the verbal reactions in the speech event, three response 
types can be discerned: questioning the insult, denying the proposition of the 
insult, and reacting in kind by making an insult in return. The first type of 
reaction, questioning of the improper talk, and the third type, reacting in 
kind, are equally frequent in both protocol series, but the second type – the 
denial of the content of the insult – is far more usual in the city court than in 
the university council. A portion of the non-verbal reactions includes some 
kind of notation concerning the psychological affect of the insulted person or 
his or her withdrawal from the speech situation, but the main non-verbal 
reaction is actually violence. The university council records more tokens of 
violence, but the cases in the city are severe violent reactions when insulted 
persons defend themselves with different weapons of all kinds. It is obvious 
that the violence used by the insulted persons generally is far stronger than 
the violence used by the insulter. 
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One striking pattern discovered in the analysis of the speech event is that 
threats are spoken by insulters, not by the insulted targets. Another interest-
ing result is the perlocutionary effect of insulted city people: They say that 
their defamer lied and they strike back with violence. The insult obviously 
has a strong perlocutionary effect on them. It is clear that they view the in-
sults as lies, i.e. representative speech acts. This personal reaction to the 
insult in the primary speech situation denying the truth of proposition is par-
allel to the decision in the city court that the defamer has no proof for his or 
her truth-conditional accusation. It is treated as a lie (that is, as a representa-
tive speech act) that has to be denied. 

In the final chapter, the main results of the investigation are discussed. On 
the one hand, the texts record orality and intersubjectivity with the reported 
speech from verbal conflicts. On the other hand, the texts register the judicial 
decisions in a highly formalized style. Different stylistic values are evident 
in the texts. I consider them to be characterized by heteroglossia; in other 
words, they are characterized by several different voices in multiple speech 
representation modes, and in textual structure they are characterized by giv-
ing the varying opinions of the litigants in the process and the judgment of 
the city court or university council. By performing a close reading of the 
material, it is possible to see tendencies in the social differences of insulting 
and different attitudes in the two legal discourse communities towards in-
sults. 

The law identified convicted as a word that functioned as a strengthening 
attribute to the foul names. Convicted is actually a legal term, and a legal 
handbook for judges from the 1500s indicates that the courts in general re-
garded speech events with insults in an everyday primary speech situation as 
a quasi-legal process with false accusations falling within the jurisdiction of 
the court. I argue that when defamed persons filed their cases, the courts 
accepted them in order to protect their own jurisdiction. The results of my 
investigation show that city people often interpreted insults to be false accu-
sations. On the one hand, the insult was a representative speech act with a 
truth-conditional meaning. This aspect dominated among city people and 
their tribunal. On the other hand, the students and the judicial institution 
presiding over them used insults mainly as expressive speech acts with per-
formative meanings, which the pragmatic analysis showed in Chapter 7. The 
two aspects of the insult as a speech act – as false accusations or generally 
demeaning epithets – are clear in the social variation evident in Uppsala 
during the 1630s. 

Ong (1982) has argued that oral cultures have a verbomotor lifestyle in 
which words possess power over people. It appears that city people within an 
oral culture reacted strongly to name-calling and interpreted the accusations 
as declarations with such magic force that being called a thief could turn a 
person into a thief. Thus they took the accusation to court, where the de-
famer had to withdraw his accusation as a declaration within the judicial 
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institution. In turn, the institution itself deliberated the defamed from the 
word of accusation. Such a final decision was not present to any extent in the 
university council. The insult had already started its de-institutionalization in 
the academic world. The process is obvious in other illocutionary develop-
ments in language history. Arnovick (1999) demonstrates how institutional 
religious blessings as God be with you! and Bless you! through de-institu-
tionalization were used as superstitious blessings and later – through subjec-
tification and discursization – turned into discourse markers for departure 
and politeness. A similar process is evident in my material where a young 
and literate generation, through de-institutionalization and subjectification of 
accusations, transforms them into expressive speech acts with performative 
meaning, thus mainly communicating the speaker’s subjective feelings of 
anger and frustration. 
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