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Hinn, inn eller enn? 
Om uppkomsten av det nordiska bestämdhetssuffixet 

Ulla Stroh-Wollin 

Bestämd form: när, var, hur? 
De nordiska språken avviker från övriga germanska språk bl.a. genom att 
substantiv kan böjas i bestämd form med ett suffix, som t.ex. med -et i huset. 
I andra språk motsvaras den bestämda formen av en fras med en fristående 
bestämd artikel, jfr eng. the house, ty. das Haus. Med tanke på att det rör sig 
om ett så centralt grammatiskt drag i de nordiska språken, som också under 
lång tid varit föremål för språkhistorikernas intresse, kan man nog säga att 
det fortfarande finns påfallande varierande uppfattningar om när och hur 
bestämdhetssuffixet uppkommit. Ett skäl till detta är att utvecklingen till stor 
del sker i det fördolda, dvs. så tidigt att vi inte kan följa händelseförloppet 
med någon större detaljskärpa i bevarade källor. Med denna studie vill jag 
emellertid visa att det trots allt finns vissa förutsättningar att komma vidare i 
diskussionen. 

En av de frågor jag diskuterar rör den bestämda artikelns etymologi. Det 
råder konsensus om att suffixet -inn (om vi här som brukligt låter forn-
språkens form i maskulinum singularis nominativ representera alla former) 
har uppstått genom klitisering av ett efterställt, ursprungligen demonstrativt, 
pronomen. Däremot har det diskuterats vilket detta pronomen är. Ofta fram-
ställs pronomenet hinn som den troligaste kandidaten, men också ett h-löst 
inn, inklusive en variantform enn, anförs ibland som möjligt ursprung. Från 
början fogades det kasusböjda pronomenet till det likaledes kasusböjda sub-
stantivet, se den hypotetiska utvecklingen i (1). 
 

(1) dag-s (h)in-s > dag-s’(h)in-s > dag-s-in-s > dag-en-s 

En annan intressant fråga är när den bestämda formen uppstår. På den punkt-
en har mycket olika förslag framkastats, från före år 800 (Skrzypek 2009) till 
1200-talet (Delsing 2002). En tredje aspekt, som är mycket lite diskuterad i 
litteraturen (om alls?), är om den samnordiska utvecklingen utgår ifrån något 
specifikt novationscentrum eller om man ska tänka sig att den sker spontant 
på flera platser över hela språkområdet. 
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Material 
I den här undersökningen försöker jag mobilisera så tidigt empiriskt material 
som möjligt. Runinskrifterna har därmed en given plats. Det är ett tämligen 
begränsat antal inskrifter som är relevanta här, men de är väsentliga, efter-
som de delvis är mycket tidiga och ger ett vittnesbörd om framför allt det 
östnordiska språket, som är senare belagt i handskrifter än det västnordiska. 
Jag hänvisar fortsättningsvis till runinskrifterna enbart med de signum de har 
fått av de svenska, danska och norska utgivarna och som också används i 
Samnordisk Runtextdatabas. (I referenslistan hänvisar jag enbart till data-
basen.) 

Självklart har jag också undersökt texter i olika handskriftsutgåvor. När 
jag gör allmänna hänvisningar till svenska landskapslagar utgår jag ifrån de 
digitala textversioner, efter (Collin/)Schlyters editioner, som finns åtkomliga 
i Fornsvenska textbanken (med adress i referenslistan). 

Jag har även utnyttjat ordlistor av olika slag. Särskilt viktiga är Ludvig 
Larssons förteckning från 1891 över ordförrådet i de äldsta isländska hand-
skrifterna och Anne Holtsmarks motsvarande förteckning över ordförrådet i 
de äldsta norska handskrifterna från 1955. Dessa verk är beläggsamlingar 
som redovisar samtliga förekomster av ett visst ord i de undersökta manu-
skripten. 

De handskrifter vars ordförråd Larson och Holtsmark redovisar är till-
komna från slutet av 1100-talet till mitten av 1200-talet. Redovisningarna 
domineras omfångsmässigt av de respektive homilieböckerna, vilka jag 
nedan kommer att omtala som Isländska homilieboken (faksimil och diplom-
atarisk utgåva i de Leeuw van Weenen 1993; normaliserad utgåva i Einars-
son, Kvaran & Ingólfsson 1993) och Norska homilieboken (diplomatarisk 
utgåva i Indrebø 1931). Homilieböckerna består (huvudsakligen) av olika 
predikningar av blandad proveniens; i vissa fall förekommer snarlika ver-
sioner av en viss text i båda böckerna. (Se vidare: utgåvorna samt Haugen & 
Ommundsen 2010.) 

Pronomenet hinn:s uppkomst och funktioner 
Ett pronomen hinn, eller egentligen en urnordisk föregångare till det, anses 
ha uppkommit genom fusion av två olika demonstrativa pronominalstammar, 
hi- (< PIE ki-) och *en(a)- (< PIE eno-). Den förra stammen är belagd, t.ex. i 
gotiska demonstrativer, och den lever kvar i bl.a. tyskans heute ’idag’ (< hiu 
tagu ’denna dag’. Möjligen är ett demonstrativt hi-pronomen även belagt i 
en urnordisk runinskrift på det s.k. Strømsbrynet (N KJ50) från Trøndelag i 
Norge. 

Inskriften på Strømsbrynet innehåller runföljden hali hino ’denna sten’. 
Genom att belägget står i ackusativ bör ett n ingå i pronomenändelsen, vilket 
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medger att hino kan stå för hi-no likaväl som hin-no. Om det i själva verket 
är det senare som gäller får vi räkna med att fusionen mellan hi- och *en(a)- 
är fullbordad och att Strømsbrynet är det första, möjligen det enda, belägget 
på hinn med rent deiktisk referens. 

I övrigt är det svårt att finna motsvarigheter på en sådan ursprunglig an-
vändning av pronomenet hinn, som man ju i regel tänker sig som utgångs-
punkten för den utveckling som illustreras i (1). 

Intressant nog förekommer emellertid deiktiska pronomenformer som 
hinna och hitta (m.fl. varianter), framför allt i medeltida gotländska run-
inskrifter (Snædal 2002:221). Neutrumformen hitta förekommer dessutom 
en gång i Gutasagan och en gång i en runinskrift på en stämnyckel från Sig-
tuna, daterad till ca 1100 (Gustavson 2008). Man kan självklart tänka sig att 
hinna är en förstärkning av hinn, precis på samma sätt som þænna är en för-
stärkning av þænn. 

Eventuellt finns det också tre medeltida runbelägg på ett enkelt hinn med 
deiktisk funktion: G 39, G 206 och DR 47. I det första fallet rör det sig om 
en nu försvunnen gravhäll, men runföljden hin : st …, tolkat hinn st[æin] 
’denna sten’, är tydlig på den avbildning som finns. I det andra fallet före-
kommer runföljden hit : i-i på insidan av ett skåp, där hit normalt tolkas 
’detta’, även om innebörden av det efterföljande ordet är oklart. I det tredje 
fallet förekommer runföljden hin dRr, tolkat hin dyr’ denna dörr’ i en svårt 
skadad dansk inskrift på ett dörrbeslag.1 

Ett visst empiriskt stöd har man alltså, om än litet och i huvudsak indirekt, 
för ett demonstrativt, deiktiskt hinn på östnordiskt område, i första hand från 
Gotland. Pronomenet hinn är emellertid belagt i flera andra funktioner i alla 
de nordiska fornspråken. 

Ibland användes det med en kontrastiv (anaforisk) referens, dvs. ungefär i 
betydelsen ’den förre’ eller ’den andre’. I standardspråket är det väl numera i 
stort sett ordet hinsides (’på den andra sidan’) som minner om detta. Ibland 
användes hinn, jämsides med pronomenet þænn, som determinativt pro-
nomen före relativsatser och att-satser. Det senare pronomenet är nu allena-
rådande i alla de nordiska språken i denna funktion.2 Dessutom användes 
hinn som pre-adjektivisk artikel, också jämte þænn, jfr t.ex. hin yngsti kolder 
och þen yngsti. koldær (’den yngsta kullen’) i Äldre Västgötalagens ärvda-
balk (flock 5 resp. 6). Detta hinn är helt försvunnet i de fastlandsskandi-
naviska språken, som nu alla använder den som fristående bestämd artikel, 
även om fasta uttryck som hin håle och hin onde fortfarande är i någon mån 

                          
1 Den s.k. yrrunan används alltså här med ett nytt ljudvärde, [y] i stället för ursprungligt 
”palatalt r” (Larsson 2002:185 f.). 
2 I de fastlandsskandinaviska språken är den moderna formen den. De äldre oregelbundna 
singulara nominativformerna sá (maskulinum) och sú (femininum), som också uppträder i 
skandinaviska runinskrifter, lever kvar i isländskan. 
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levande. Den moderna isländskan klarar sig oftast utan fristående bestämd 
artikel, men pre-adjektiviskt hinn förekommer ibland i formellt språk. 

Fornisländska: relationen mellan hinn, inn och enn 
De olika användningar av hinn som lever kvar i medeltidsspråket kan ha ut-
vecklats mer eller mindre oberoende av varandra ur ett deiktiskt hinn. De 
sekundära användningarna är alltså inte nödvändigtvis relaterade till var-
andra. En viktig iakttagelse i detta sammanhang är att den tidiga isländskan 
avviker en del från övriga nordiska varieteter vid samma tid genom att bara i 
begränsad omfattning utnyttja hinn som pre-adjektivisk artikel. I stället har 
man oftast enn eller inn i denna funktion. Däremot används de h-lösa form-
erna aldrig som kontrastivt eller determinativt pronomen. Jfr t.ex. inn efsti 
fulltrúi … (’den högsta garanten …’) och hinir tveir kostir […] er … (’de två 
goda ting som …’) i exemplet i (2) från Isländska homilieboken. 
 

(2) Sá er inn efsti fulltrúi lifsins álengur, er hinir tveir kostir eru úr hendi 
gengnir, er áður voru til ... (Einarsson, Kvaran & Ingólfsson 1993:177) 

 ’Den är den högsta garanten för livet i framtiden, (den) ur vilken de två 
goda ting som tidigare voro till har sprungit ...’ 

I Isländska homilieboken förekommer totalt 479 pre-adjektiviska artiklar, 
varav endast 40 hinn. De övriga funktionerna är belagda totalt 40 gånger i 
samma text, samtliga med hinn. 

Den funktionella begränsningen för inn och enn är uppmärksammad 
tidigare, men inte utredd. Med hänvisning till att hinn är den normala formen 
också i pre-adjektivisk funktion på östnordiskt område och redan i de 
vikingatida runinskrifterna, föreslår Martin Syrett (2002:273) att den väst-
nordiska uppdelningen, och därmed de h-lösa varianterna, kan vara sekund-
ärt uppkomna (dock utan att gå in på hur eller varför detta skulle ha skett). 

Dominika Skrzypek (2009) föreslår tvärtom, fast enbart med hänvisning 
till den regionala variationen, att hinn är sekundärt.3 Hon tänker sig att ett 
pronomen inn först har givit upphov till bestämdhetssuffixet -inn, därefter 
till pronomenet hinn. En konsekvens av det antagandet, menar författaren, är 
att den bestämda formen bör ha uppkommit före vikingatiden, eftersom hinn 
på östnordiskt område framstår som den normala formen för pre-adjektivisk 
artikel redan då. 

Intressant nog brukar man inte fästa något egentligt avseende vid väx-
lingen mellan de h-lösa formerna inn och enn; de betraktas allmänt som rent 

                          
3 Skrzypek (2009:70) skriver om hinn och inn/enn att ”they seem to be interchangeable in all 
contexts, though a more detailed study is called for” och förefaller således obekant med skill-
naden. 
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fonetiska varianter av samma morfem. I artiklar och handböcker av äldre 
datum omtalar man gärna ordet som enn, inn e.d. (se t.ex. Noreen 1923: 
§ 472). Numera får formen inn nästan alltid representera båda varianterna, 
inte bara i normaliserade utgåvor av texter (om de inte återger även de h-lösa 
varianterna med hinn), utan även i sakframställningar. Detta kan möjligen 
hänga samman med att inn blir vanligare än enn efter hand. Men i de tidig-
aste isländska texterna är det faktiskt enn som dominerar ganska klart. 

Denna dominans gäller i synnerligen hög grad Isländska homilieboken, ur 
vilken exemplet i (2) är hämtat; att skrivningen av den pre-adjektiviska artik-
eln är inn i detta exempel ovan beror på att den citerade texten är hämtad ur 
en normaliserad utgåva. I själva verket står det enn i originalet (se de Leeuw 
van Weenen 1993). I hela homilieboken är antalet inn 8, att jämföra med 431 
enn. I övriga texter som redovisas i Ludvig Larssons register har jag noterat 
67 inn mot 553 enn. 

Med tanke på att inn och enn tycks vara funktionellt jämställda kan det 
ligga nära till hands att se dem som rena uttalsvarianter. Men den tydliga 
dominansen för e-formen i de tidigaste texterna kan stämma till eftertanke, 
särskilt då hinn inte växlar med *henn.4 (Det determinativa hinir i (2) t.ex. 
motsvaras av hiner i originalet.) Om vi i stället primärt ser en opposition 
mellan hinn och enn föreligger faktiskt en mycket logisk förklaring i etymo-
login. Formen enn kan helt enkelt ses som direkt utvecklad ur den urnordiska 
pronominalstammen *en(a)-, medan hinn utan vidare kan förstås som en 
kombination av hi- och *en(a)-, jfr ovan.5 Med tanke på den blygsamma 
förekomsten av inn i de äldsta isländska texterna framstår den varianten som 
ett senare alternativ till enn. 

Eftersom såväl hinn som enn är klart belagda på isländskt område kan 
man fråga sig vilket av dem som mest sannolikt är ursprunget till bestämd-
hetssuffixet. Också beträffande denna fråga kan empiriskt stöd hämtas i de 
äldsta isländska handskrifterna. Det är nämligen inte helt ovanligt att ord 
som i normaliserade utgåvor av dessa texter framställs som substantiv i be-
stämd form i själva verket är skrivna i två ord. Det gäller t.ex. genitivformen 
lifsins (’livets’) i exemplet i (2) ovan, jfr (3a–b). 
 

(3) a. inn efsti fulltrúi lifsins (normaliserad text) 
 ’den högsta garanten för livet’ 

 b. enn efste fulltrue lifs ens (efter originalet) 

                          
4 Larsson 1891 redovisar ett undantag, henni (fem. sing. dat.) i stället för hinni. I övrigt känner 
jag inga exempel på vokalväxling i h-pronomenet. 
5 Enligt framställningarna i såväl Syrett 2002 som Skrzypek 2009 framstår inn som sprunget 
direkt ur *eno-, medah hinn sägs vara en förstärkning av inn med ett *h-. Denna beskrivning 
överensstämmer dock faktiskt inte med gängse etymologiska framställningar, inte heller så-
dana som författarna hänvisar till, t.ex. Prokosch 1939:273 f. 
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Det fristående ens efter lifs framstår helt enkelt som en icke klitiserad be-
stämdhetsmarkör. Generellt gäller att sådana, när de uppträder, formmässigt 
överensstämmer den pre-adjektiviska artikeln enn. På empirisk grund finns 
det således anledning att tro att samma ursprungligen demonstrativa pro-
nomen gett upphov till både den pre-adjektiviska artikeln och bestämdhets-
suffixet i isländskan. 

De fornnordiska språken på fastlandet 
Mot den isländska bakgrunden ovan finns det anledning att titta närmare på 
hur de tidigaste beläggen på den pre-adjektiviska artikeln och bestämdhets-
markörer ter sig i de fastlandsskandinaviska varieteterna. När jag talar om 
den pre-adjektiviska artikeln bortser jag i det här sammanhanget ifrån den 
redan tidigt alternativa varianten þænn. 

Den pre-adjektiviska artikelns form 
Studerar man runmaterialet kan man konstatera att skrivningar av den pre-
adjektiviska artikeln med h dominerar, men särskilt runt Mälaren före-
kommer h-lösa varianter, se tabell 1 som redovisar skrivningarna i run-
inskrifter från tidig vikingatid fram till ca 1200. Antalet belägg är dock litet 
och man kan även konstatera för två av inskrifterna med h-lös artikel att h 
utelämnas också i verbformen hiogg ’högg’; i Sö 41 skrivs den iok, i U 226 
ik. Vissa dialekter i Uppland är också kända för stark tendens att utelämna h. 
När det gäller bedömningen av vokalkvaliteten är ett särskilt problem att den 
vikingatida runraden ursprungliden erbjöd samma runa för i och e. Senare 
tillkommer dock en möjlighet att markera skillnad, och i tabell 1 har signum 
satts i kursiv i de sex (av 21) fall då inskriften innehåller åtminstone en e-
runa. Man kan konstatera att artikeln i dessa sex fall ändå har i-runa. Något 
positivt belägg för vare sig enn eller henn föreligger alltså inte i detta 
material. 

I de svenska medeltidsslagarna används inte, enligt Schlyters ordbok 
(1877), h-lösa varianter som inn eller enn av pre-adjektivisk artikel – med ett 
undantag: i företalet till Upplandslagen står vid ett tillfälle Erikinum hælghæ 
i stället för Eriki hinum hælghæ. Ordet är här inte bara h-löst utan även ”fel-
aktigt” klitiserat till namnet. Att döma av Lunds Det ældste danske skrift-
sprogs ordförråd gäller h-formen generellt också i den äldsta forndanskan 
(1877:57). 

Beträffande de gamla norska lagarna påpekas i Storm & Hertzbergs glos-
sarium (1895:287) om hinn som pre-adjektivisk artikel att den ”mangler ofte 
h, hvorhos der hyppig ikke skrives i, men e, hvilket ikke er tilfældet når 
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Tabell 1. Pre-adjektiviska artiklar med och utan h i runinskrifter från 800-
tal till ca 1200, sorterade spaltvis efter region. I de fall signum markerats 
med kursiv förekommer e-runa någonstans i inskriften, dock inte i den 
pre-adjektiviska artikeln. 

hin- DR 46, DR 55, 
DR 81, 
DR 127, 
DR 133, 
DR 161, 
DR 338 

Ög 136 Vs 15 U 391, 
U 971 

 N 210, 
N 319, 
N 232, 
N 323 

 in-   Sö 125 U 226, 
U 1146 

Hs 21 N 368 

-in-   Sö 41    

ordet staar som pron.”. Av skrivningen kan man få uppfattningen att den 
äldre norskan uppvisar ungefär samma fördelning mellan hinn och enn som 
isländskan, men ”ofte” kan tolkas inom rätt vida ramar, och att döma av 
exemplen i artikeln råder en relativt stor övervikt för hinn. 

När det gäller de äldsta fornnorska texterna kan fördelningen studeras när-
mare genom beläggförteckningen i Holtsmark 1955. Antalet belägg på hinn 
å ena sidan och enn och inn å den andra jämförs i tabell 2 med motsvarande 
siffror för de äldsta isländska texterna enligt Larsson 1991. För båda belägg-
samlingarna har jag skiljt mellan respektive homiliebok och övriga texter. 

Tabell 2. Fördelningen (i antal och andel) mellan hinn (pronomen och 
pre-adjektivisk artikel) och enn/inn (pre-adjektivisk artikel och efterställd 
bestämdhetsmarkör) i de äldsta norska och isländska manuskripten 

 Norska 
homilieboken 

Övriga tidiga 
norska texter 

Isländska 
homilieboken 

Övriga tidiga 
isländska texter 

hinn 299 60 % 132 99 % 80 15 % 46 7 % 

enn/inn 201 40 % 2 1 % 439 85 % 620 93 % 

Som tabell 2 visar återfinns de h-lösa varianterna knappast alls i de riktigt 
tidiga norska texterna vid sidan om Norska homilieboken. Man kan också se 
att de båda homilieböckerna, även om de skiljer sig åt väsentligt i fördel-
ningen, är sinsemellan mindre olika än de övriga norska respektive isländska 
texterna. Vad som inte framgår av tabellen är att av de h-lösa formerna före-
kommer inn endast två gånger i de norska texterna (båda i homilieboken); i 
övrigt gäller enn. 

Så långt tyder genomgången på att hinn är den normala pre-adjektiviska 
artikeln på östnordiskt område. Enstaka belägg på inn eller -inn kan här 
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eventuellt förstås som tillfälliga reduktioner. Även i Norge framstår hinn 
som den vanligaste pre-adjektiviska artikeln, men här förekommer även h-
lösa varianter, företrädesvis enn, i synnerhet i Norska homilieboken, som är 
tillkommen i en norsk-isländsk kulturkontext. 

Efterställda bestämdhetsmarkörer 
När det gäller efterställda bestämdhetsmarkörer saknar, såvitt mig bekant, de 
äldsta östnordiska texterna exempel på icke klitiserade former. När det gäller 
runinskrifter gäller emellertid att de ibland är bara delvis ordindelade, ibland 
inte alls. Två uppländska belägg från 1000-talet, ontini på U 644, antini på 
U 669, brukar anföras som de allra tidigaste beläggen på bestämd form på 
nordiskt språk, men i princip skulle runföljderna också kunna utläsas and 
(h)inni i stället för andinni ’själen’, i synnerhet på U 644 där bönen som 
belägget ingår i inte är ordindelad. Man kan då även fundera över om bönen 
ska tolkas ’Gud hjälpe själen’ eller ’Gud hjälpe denna själ’. Det senare kan 
inte helt uteslutas. 

Under alla omständigheter är en tolkning av det något äldre belägget 
stainin på G 110 som stain (h)inn ’denna sten’ ur saklig synvinkel mycket 
rimlig. Snædal (2002:52 f.) föreslår staininn ’stenen’, men inskriften inte är 
ordindelad och med tanke på att demonstrativa former som hinna etc., 
kanske även hinn, är belagda just på Gotland (jfr ovan), är tolkningen ’denna 
sten’ inte heller formellt orimlig. I senare runinskrifter har man mindre an-
ledning att betvivla förekomsten av bestämda former. 

Man kan naturligtvis också fråga sig om ontini/antini och stainin hade 
kunnat tolkas and enni resp stain enn. Det finns inget absolut säkert svar på 
den frågan, men något stöd i senare östnordiskt språk föreligger inte. I de sex 
runinskrifter som är vittnesgilla (Vg 202, G 70, G 126, G 166, G 255, G 294) 
genom att de visar prov på e-runa någonstans, används i-runa ändå i be-
stämdhetsändelser. Också när det gäller tidiga medeltida handskrifter verkar 
ändelsevokalen i bestämdhetssuffixet tecknas med <i>, förutsatt att detta 
gäller även fornärvda i-ändelser i övrigt. Så förhåller det sig i t.ex. i Äldre 
Västgötalagen, Gutalagen och Upplandslagen. 

Sammantaget måste man konstatera att det inte finns några spår av enn i 
någon funktion på östnordiskt område. Det förefaller mera sannolikt att be-
stämdhetssuffixet här uppkommit genom enklis av hinn, varvid det initiala 
h:et lätt bortfaller. 

Intressant nog finns det empiriskt stöd för denna utveckling i en norsk 
text, nämligen i ett fragment av Olav Tryggvasons saga (i Codex De la 
Gardie 4–7). Här förekommer faktiskt (-)hinn som postnominal artikel. Det 
rör det sig dels om ett tydligt hopskrivet belägg, hunzhins ’hundens’, dels om 
två belägg där bestämdhetsmarkören följer på en ny rad, atsokn hinne ’strid-
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en’ och hugar hins ’själens’.6 I de senare fallen kan man inte säkert avgöra 
om bestämdhetsmarkören ska uppfattas som fristående eller egentligen en-
klitisk. Skrivaren avstavar ganska mycket men använder aldrig bindestreck i 
radslut, vilket möjliggör den senare tolkningen, och andra fristående post-
nominala artiklar saknas. 

I det korta fragmentet av Olav Tryggvasons saga skrivs den enklitiska 
artikelns vokal genomgående med <i>, men andra tidiga norska texter före-
faller ha en hög andel med <e>. Detta kan delvis hänga samman med änd-
elsevokalismen i stort; västnordiska texter har ofta <e> för fornärvt i i ändel-
ser. Men också texter med en blandad ändelsevokalism i övrigt kan ha en 
tydlig dominans för skrivningar med <e> i bestämdhetsmarkören. Detta 
gäller t.ex. Sermo de Sancta Maria och S:t Olofs järtecken i Norska homilie-
boken och en norsk version av Ólafs saga hins helga (Ups. DG 8). 

De norska texterna visar därmed inte entydigt varifrån det norska be-
stämdhetssuffixet har utgått; man kan tänka sig ömsom hinn och enn. 

Slutsatser 
Genomgången av de äldsta källor vi har till nordiskt språk pekar ganska tyd-
ligt mot slutsatsen att bestämdhetssuffixet, trots dess senare enhetlighet, ut-
vecklas ur två olika pronomen, enn och hinn. I isländskan talar allt för det 
förra, i de östnordiska varieteterna är det senare mera sannolikt, medan de 
tidigaste norska texterna företer en blandad bild. 

Att tidsfästa bestämdhetssuffixets födelse är fortfarande inte helt enkelt. 
De rör sig ju om en stegvis process, jfr (1). Skrivningar som lifs ens och 
hunzhins talar emellertid för att språket i handskrifterna återger någon sorts 
övergångsperiod. I båda fallen rör det sig om bruk av en bestämdhetsmarkör, 
inte av ett demonstrativt pronomen, men det handlar fortfarande inte om en 
typisk böjningsändelse. 

Sedan är det också en fråga hur man ska se på dateringen av språket i 
handskrifterna. Delvis kan det vara så att de återspeglar ett tidigare språk än 
det som var naturligt vid den bevarade textens tillkomst, genom att man 
kopierat äldre förlagor. Men jag tror inte man ska föra de nämnda över-
gångsformerna bakåt längre än 1100-talet. Processen kan naturligtvis ändå 
ha startat något århundrade tidigare ändå, däremot knappast flera århundra-
den tidigare. 

Sedan kan man förstås också ställa sig frågan om utvecklingen är sam-
tidig över hela språkområdet. Mitt intryck är att det i stort sett är på det viset, 
även om jag inte här särskilt har försökt utröna den saken. 

                          
6 Skrzypek (2009:73) bygger en del av sin argumentation för en tidig datering av den post-
nominala artikeln på uppfattningen att ”[n]o form with cliticized hinn has been found”. Men 
det stämmer alltså inte riktigt. 
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