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Markering av topiker 
i en brevväxling 
i början av 1900-talet 

Hanna Lehti-Eklund

1 Inledning

När fabrikören Paul Sinebrychoff i slutet av 1800-talet och 
i början av 1900-talet byggde upp sin konstsamling bedrev han 
en livlig brevväxling med olika svenska konstförsäljare, i synner-
het med auktionsfirman Bukowski i Stockholm. I dag bevaras 
brevväxlingen vid Konstmuseet Sinebrychoff som också har gjort 
den tillgänglig för språkforskare.1

I den här artikeln studerar jag hur Sinebrychoff och repre-
sentanter för auktionshuset Bukowski strukturerar innehållet  
i sina brev när de övergår från en topik till en annan i en längre 
brevväxling. Breven är skrivna mellan 1903 och 1904. I affärsbrev 
kan organiseringen av topiker, hur de tas upp och utvecklas spela 
en viss roll för utgången i en förhandling. Privata brev från den 
här tiden behandlar både privata och offentliga topiker, men 
målet i dem är oftast att ”umgås via breven”, påpekar Nordlund-
Laurent (2007: 202) som har undersökt brevväxlingen mellan 
systrarna Westermarck under slutet av 1800-talet (se också 
Nordlund- Laurent 2009). Affärsbreven å sin sida har beskrivits 
som mycket starkt ritualiserade och formaliserade (del Lungo 
Camiciotti 2008). De innehåller konventionella drag och även 

1) Se http://kirjearkisto.siff.fi/Home/tabid/37/Default.aspx
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om parterna också upprätthåller sociala relationer via breven är 
målet att uppnå en affärsuppgörelse (Dossena & Fitzmaurice 
2006: 8). Den här beskrivningen stämmer också in på de aktuella 
breven. Även om personliga ärenden emellanåt behandlas i brev-
växlingen med Paul Sinebrychoff är fokus på förhandling om 
olika artefakter.

I brevväxlingen mellan Sinebrychoff och firman Bukowski 
behandlas ofta olika topiker i ett och samma brev. Också olika 
typer av språkhandlingar ingår: nya objekt som ska säljas eller 
köpas beskrivs, uppköpta verk evalueras och betalas och verk som 
är under förhandling dryftas ur olika perspektiv. Flera av breven 
bildar längre kedjor där läsaren kan följa upp hur en affär för 
första gången tas upp, avancerar och slås fast.

Vid en genomläsning av affärskorrespondensen fäster den 
moderna läsaren uppmärksamhet vid hur skribenterna markerar 
att de övergår från en topik till en annan. Man får intuitivt ett 
intryck av att inledningen av en sats, dvs. satsbasen, spelar en stor 
roll för hur topiker introduceras. I synnerhet fäster man sig vid att 
det oftast tycks vara någon annan typ av led än ett subjekt som 
inleder satserna. Min hypotes är att skribenterna använder ord-
följd, dvs. spetsställning av objekt och vissa typer av adverbial,  
i ganska stor utsträckning för att rekontextualisera givna topiker 
eller för att introducera nya, icke-kontextbundna topiker. Med 
givna topiker avses topiker som har introducerats i tidigare brev. 
Skribenterna tycks alltså använda ledföljden för att markera att 
de övergår från att behandla en topik till att diskutera en annan. 
Detta antyder att ledföljden i början av 1900-talet var mindre 
strikt än i dag.

I många fall står olika typer av adverbial i satsbasen för 
att markera att den topik som tas upp till behandling redan har 
initierats eller nämnts i ett tidigare brev. Ett exempel på en sådan 
språklig markör är t.ex. participformer såsom angående (1) som 
används som prepositioner (se SAG 2: 623).
 (1) Angående de Boucherska målningarna kan jag ej bestämdt yttra 

mig (CUP 29.6.1904)

Performativa yttranden där skribenten till exempel fastställer att 
han betalar eller har fått betalt för något är också typiska för 
breven. De inleds ofta med ett deiktiskt adverb av typen härmed 
som syftar på själva brevet eller det som finns bifogat (se SAG 4: 
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697, 2: 645f.). Dessa satser står vanligtvis i inledningen av hela 
brevet (se exempel 2):

 (2) Härmed har jag äran öfversända kr. 1800;– (PS 11.4.1904)

  Härmed erkänner tacksamt emottagandet af tretusen trettio 
(3.030) kronor (SL 13.9.1904)

Utöver adverbial av denna typ förekommer det i satsbasen också 
vissa typer av led som verkar främmande för en modern läsares 
språkkänsla. Det handlar om led som i dag vanligen placeras 
i slutfältet, dvs. objekt, adverbial och predikativ. Oftast markerar 
de en tidigare behandlad topik, men de kan också innehålla helt 
ny information. Exempel (3) illustrerar inledningen av en given 
topik, dvs. en topik som redan har behandlats i tidigare brev. Där 
börjar Sinebrychoff första meningen i sitt brev med objektet 
[d]en gustavianska möbeln:
 (3) Den gustavianska möbeln emottog jag i dag från tullen (PS 

18.8.1904)

Placeringen i satsbasen och i inledning av brevet signalerar  
att topiken är viktig både för sändaren och för mottagaren: här 
berättar Sinebrychoff att ett köp som har underhandlats i tre 
månader äntligen har kommit in i ett avgörande skede. Beställ-
ningen har nämnts skriftligt redan fyra månader tidigare 
(3.4.1904): ”Då jag kom hem talte jag om för min Fru att vår värd 
lilla Fröken ställde i utsigt att vi kunde få en större antik gustaviansk 
möbel af det vackra slaget.” Därefter har uppköpet behandlats i 
flera brev innan C.U. Palm den 12 augusti 1904 har meddelat att 
räkningen redan har skickats iväg: ”Härmed får jag äran öfver-
sända räkning å möbeln till ett belopp af Kronor 3.030,– .” Genom 
att inleda sin mening med ett givet objekt följer Sinebrychoff 
principen enligt vilken tematiskt centrala led placeras i satsbasen 
(Hultman 2003: 300).

Fokus i den här artikeln är på led som står i satsbasen och 
som inleder en topik. De frågor som jag utreder är vilka syn-
taktiska led som står i satsbasen och vad de har för funktion som 
topikmarkör. Syftet är att få reda på om och hur skribenterna 
använder ledföljden för att markera en övergång mellan topiker  
i sina brev. Eventuellt kan resultaten också berätta något om vad 
som är typiskt för ledföljden vid sekelskiftet 1900.
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2 Material

Materialet för artikeln utgörs av 44 brev (7 566 ord) i en brev-
växling mellan Paul Sinebrychoff (PS) och två representanter för 
auktionshuset Bukowski i Stockholm mellan oktober 1903 och 
september 1904. Den ena av de som korresponderade med Paul 
Sinebrychoff var Carl Ulrik Palm (CUP) som hade tagit ansvaret 
för och ledde auktionshuset efter Henryk Bukowskis död. Den 
andra var Sigrid Lindqvist (SL) som arbetade som en slags alltiallo 
vid Bukowskis. Sinebrychoff tycktes hysa ett stort förtroende för 
henne vilket ledde till att han ofta riktade olika personliga önske-
mål direkt till henne. Av sammanställningen nedan framgår hur 
breven fördelas mellan de olika skribenterna:

Tabell 1 Skribenterna och antalet brev i materialet.

Skribent Mottagare Antal
Paul Sinebrychoff Auktionshuset Bukowski 18
Carl Ulrik Palm Paul Sinebrychoff 17
Paul Sinebrychoff Sigrid Lindqvist 3
Sigrid Lindqvist Paul Sinebrychoff 6

Under brevväxlingen köper Sinebrychoff bland annat två pasteller 
av den svenska målaren Lundberg och inhandlar gravyrer på en 
julauktion. Han håller också på att inreda sitt nya hus på Bulevar-
den och beställer möbler i gustaviansk stil samt empirekronor via 
Bukowskis till huset. Dessutom för han långvariga förhandlingar 
med fröken Lindqvist om att på auktion kunna köpa olika föremål 
av den kände samlaren Christian Hammer.

Vid genomläsningen av materialet har jag plockat ut varje 
mening eller sats som verkar inleda en annan topik än den som 
det har skrivits om tidigare i samma brev. Analysen är naturligtvis 
i viss mån subjektiv, för det kan vara svårt att skilja mellan en 
övergripande topik och deltopiker. Jag har baserat analysen på 
hur skribenterna själva behandlar topiker. Om en skribent i sitt 
brev tar upp ett nytt ämne som utvecklas i de följande breven kan 
det anses vara en topik. Affärsbreven har också en relativt organi-
serad struktur: eftersom breven bildar långa kedjor är det möjligt 
att se att topikerna i ett brev ofta behandlas i samma ordning 
i följande brev. Också Korolija och Linell (1998: 802), som har 
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studerat indelning av episoder, påpekar att det är enklare att 
studera topikgränser än att definiera topiker. De markörer som 
jag har letat efter placerar sig precis vid topikgränserna.

Undersökningen omfattar endast påståendesatser som inleds 
med en satsbas. Satser som står i imperativ, frågor och fraser 
utan finit verb såsom Tack äfven för ombestyret med brefven har 
lämnats utanför analysen. I imperativsatser saknas satsbasen och 
den typen av spetsställning av topiker som är typisk för på stå-
ende satser förekommer inte i frågor i mitt material. Fraser utan 
finit verb kunde ha inkluderats, men de är få till antalet (se dock 
andra utdraget i exempel (4)). Inte heller satser som saknar sats-
bas och som inleds med ett finit verb har beaktats, såsom t.ex.: 
Emottog Eder skrifvelse af d. 11 dennes i går, hvarpå jag pr. Telegraf 
beordrade Eder att sända de båda pastellerna af Lundberg.

I materialets 44 brev har jag funnit sammanlagt 121 på stå-
ende satser som inleder topiker. De diskuteras närmare i följande 
kapitel. Exemplen följs av ett signum som visar dateringen av 
brevet samt skribenten och mottagaren. Utöver de ovan angivna 
förkortningarna för personerna anger BI att brevet har riktats  
till firman Bukowski.

3 Olika led i topikinledningar

Innan jag går in på analysen av de initialt placerade topikerna 
i mitt material ska jag säga något om svenskans ledföljd överlag 
vid tidpunkten för breven, dvs. sekelskiftet 1900. Det finns inte 
studier av svenskans ledföljd under den tidsperioden, men vissa 
tendenser kan skönjas om man gör jämförelser med undersök-
ningar om svenskan på 1700-talet respektive sent 1900-tal.

I dag är svenskans ledföljd relativt fast och variationen är 
ganska liten (SAG 4: 5). En av de principer som kan förorsaka 
variation är temaprincipen ”som innebär att temat, det satsen 
handlar om, normalt står före remat” (SAG 4: 25). Ny information 
som ingår i remat tenderar därför att placeras mot slutet av 
satsen. Utvecklingen under de senaste århundradena har emeller-
tid gått mot en allt striktare svo-ledföljd där påståendesatser ofta 
inleds med subjektet.2 Med tiden har det blivit allt ovanligare att 

2) Med svo avses ledföljden subjekt-verb-objekt/adverbial.
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inleda en påståendesats med ett tematiskt objekt eller adverbial, 
vilket förekom oftare under äldre nysvensk tid. Till exempel 
Lehti- Eklund (1990: 180) påpekar att åtminstone i brev från 1600- 
och 1700-talet är ”spetsställningen av ett nytt objekt i början av 
en ny topik en vanlig företeelse”. Företeelsen kan illustreras med 
följande utdrag ur C. Horns brev från 1663 (s. 361): hwadh vthur 
Dannem:k berättas så wäll om armaturen på dee orter som om Corfitz 
Vhlfellts proces warda i fulle nogsamt aff Stenbockens breff förnim-
mandes. I exemplet spetsställer skribenten ett långt nytt tematiskt 
objekt (markerat med fet stil) medan subjektet i ’ni’ står i mitt-
fältet. Kring år 1900, dvs. 240 år senare, tycks skribenterna i mitt 
material fortfarande använda detta sätt att tematisera andra led 
än subjektet och placera dem i satsbasen. Detta tyder på att 
ledföljden vid sekelskiftet 1900 tillät mer variation än vad den 
gör i dag.

På 1700-talet varierar andelen subjekt i satsbasen i på stå-
ende satser betydligt beroende på genre, men andelen kan 
konstateras vara mycket lägre än under senare delen av 1900- 
talet. Av Lehti-Eklund (1984: 240) som undersökt texter på 
1700-talet framgår att andelen är mellan 23 (lagtexter) och  
56 procent (religiös prosa). Bibel- och kanslitexterna placerar 
sig däremellan.3 I undersökningar som gjorts om skriven svenska 
på 1970-talet rör sig andelen subjekt mellan 63 och 72 procent 
beroende på genre (Westman 1974; Benson 1974; Teleman & 
Wiesel gren 1970). På 1700-talet finns det fortfarande en större 
rörelsefrihet i ledföljden och olika led kan stå i satsbasen, medan 
huvudsatsens ledföljd under sent 1900-tal alltså är relativt låst 
och påståendesatser oftast inleds med subjekt.

En sammanställning över hur ledföljden ser ut i Sinebry-
choffs brev i jämförelse med undersökningar om olika genrer 
i svenskan på 1960- och på 1970-talet framgår av tabell 2. För att 
göra beräkningarna mer jämförbara med modernt material har 
jag uteslutit satser med inversion (se Silén, i denna volym). 
Beträffande Benson (1974), som har undersökt grundlagspro-
positionens språk, bör noteras att han endast har beräknat an-
delen satser med rak eller omvänd ordföljd, men han anger inte 
vilka satsled som står i satsbasen när det gäller omvänd ordföljd. 

3) Siffrorna omfattar endast påståendesatser och tomma fundament har inte räknats 
med.
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Tabell 2 Den procentuella fördelningen av alla led i satsbasen i Sinebrychoffs brev samt enligt Benson 
(1974: 229), Teleman & Wieselgren (1970: 118–119) och Westman (1974: 155).

Sinebrychoff  
(1903–04)

Benson (1974)1 Teleman  
& Wiesel - 
gren 1970

Westman 
1974FRF (1963) PRF (1973)

Satsbasen % N % N % N % N % N
Subjekt 50,8 185 63,2 72,5 69,7 64,0

Objekt 3,2 12

36,7 27,4

2,9 2,3
Predikativ 1,6  6 1,7 2,3
Adverbial 43,4 158 25,7 30,8
Övriga led 0,8  3 – 0,6
Tillsammans 99,8 364 99,9 245 99,9 368 100,0 500 100,0 5 588

1 FRF 1963 = Förslag till ny regeringsform, PRF = Propositionens förslag till regeringsform (Benson 1974: 214). 
Sammanlagt fem subjektslösa satser hos Benson har uteslutits ur tabellen.

Westmans (1974) studie handlar om olika genrer i bruksprosa. 
Siffrorna i tabellen anger ett genomsnitt av genrerna. Teleman 
och Wieselgren (1974) har fiktiva texter som material. Tabellen 
anger procenttal och de absoluta antalen står inom parentes. 
Kategorin övriga led omfattar attribut i mitt material.

Även om de slutsatser som kan dras på basis av tabell 2 bör 
göras med en viss försiktighet, går det att se att andelen initiala 
subjekt är lägre i mitt material än i de undersökningar som har 
gjorts på 1960- och på 1970-talet. Däremot inleds betydligt fler 
påståendesatser i breven med adverbial än i de moderna texterna. 
Delvis kan det handla om genremässiga skillnader, men t.ex. i lag-
texter från 1700-talet inleds 70 procent av påståendesatserna med 
adverbial, medan den motsvarande siffran hos lagtexterna på 
1960- och 1970-talet är under 40 procent (Lehti-Eklund 1984: 
240). Siffrorna i tabell 2 stöder alltså antagandet att det förekom-
mer mycket större variation mellan leden i satsbasen i brevmate-
rialet än 70 år senare. Detta innebär att ledföljden kring år 1900 
kan utnyttjas i större utsträckning för att exempelvis markera 
en övergång till en annan topik.

Fördelningen mellan de topikinledande satsleden i satsbasen 
i Sinebrychoffs brevväxling framgår av tabell 3. När man be-
traktar dessa satsled som inleder en topik ser man att andelen 
subjekt bland dem är ännu mindre än andelen alla initiala subjekt 
i tabell 2, medan alla andra led tycks stå oftare initialt. Tabellen 
anger också fördelningen mellan skribenterna.
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Tabell 3 Fördelningen av de topikinledande satsleden i satsbasen i Sinebrychoffs brevväxling.

Satsbasen: topiker PS CUP SL N %
Subjekt 16 12 9 37 30,5
Objekt 4 4 1 9 7,4
Predikativ 2 – 1 3 2,4
Adverbial 33 24 12 73 60,3

Övriga led (attribut) 2 – 1 3 2,4
N 57 47,1 % 40  33,0 % 24 19,8 % 121

Siffrorna i tabell 3 tyder på att skribenterna faktiskt utnyttjar led-
följden till att visa att de övergår från en topik till en annan. En-
dast litet över en tredjedel av topikerna inleds med ett subjekt i 
satsbasen. Dessa syftar oftast på olika artefakter eller på olika per-
soner. Vanligen är de tematiserade föremålen givna, dvs. de har 
tagits upp i ett eller flera tidigare brev. I följande exempel visas 
tre topikinledare ur en brevkedja. I alla tre breven behandlas sam-
ma topik, men den sista kursiverade topikinledaren illustrerar ett 
tidigare behandlat subjekt Lundbergs pastellerna: 
 (4) Härmed öfversänder jag tre fotografier af tre Lundbergs pasteller, 

hvilka jag erbjuder Eder till inköp. (CUP > PS 6.11.1903)

  Nu till Lundbergpastellerna! Hvarifrån i all verlden har Ni gräft 
upp dem och tre på en gång? (PS > BI 9.11.1903)

  Lundbergs pastellerna äro verkligen gamla och ej restaurerade. 
De hafva af den nuvarande ägaren inköpts för ca 20 år sedan på 
en auktion i ett svenskt Herresäte. (CUP > PS 11.11.1903)

I det första utdraget introducerar C.U. Palm tre nya tavlor för 
Sinebrychoff som tar upp topiken i sitt följande brev med en fras 
bestående av nu och ett adverbial. Han ställer vissa frågor om tav-
lorna vilka Palm besvarar genom att placera det tematiska Lund-
bergs pastellerna i satsbasen när han inleder topiken i sitt följande 
brev.

De personer som de initiala subjekten syftar på i topikinled-
ningar består oftast av personliga pronomen i första person. Det 
första utdraget i exempel (5) är ur slutet av Sinebrychoffs brev 
där skribenten först hoppas på att Sigrid Lindqvist inte är ledsen 
över hans beskyllningar. Hela brevet har gått ut på att Sinebry-
choff har beskyllt Lindqvist för att ha missförstått hans möbel-
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beställning och för att han har fått fel fåtöljer. I svaret, som är ur 
slutet av Lindqvists brev, rekontextualiserar Sigrid Lindqvist topi-
ken som berör hennes sinnesstämning (att vara ledsen). Där inleds 
topiken med pronomenet jag. Hon förklarar att hon har köpt mö-
beln för Sinebrychoffs räkning i god tro och skickat den vidare till 
Helsingfors utan att kontrollera vad förpackningen innehåller.
 (5) Ni måste medgifva att jag har rätt och därför hoppas jag, min 

snälla rara Fröken, [Fortsätter i vänstra kanten]: att Ni icke är 
ledsen för det jag bråkar och håller på min rätt. Jag afvaktar Edra 
meddelanden huru det blir med fåtöljen samt tecknar, som alltid 
med utmärkt högaktning Paul Sinebrychoff (PS > SL 30.8.1904)

  Jag är mycket ledsen att Ni ej är fullt belåten med möbeln, men 
försäkrar att jag ej kan hjelpa det, men det lär mig till en annan 
gång att ej sälja grisen i säcken, hvem än säljaren är. (SL > PS 
2.9.1904)

Initiala subjekt vid topikövergångar är dock en ganska liten 
 kategori jämfört med adverbialen. Dessa utgör kring 60 procent 
av alla satsbaser som inleder topiker: de består av fria adverbial 
som introducerar en tidpunkt, en plats, en mottagare eller en om-
ständighet, men också av bundna adverbial. Också objekten utgör 
över 7 procent. I resten av artikeln analyseras sådana initiala 
 objekt och adverbial som inleder topiker. De tycks fylla vissa 
tematiska funktioner i satsbasen som inte nödvändigtvis mot-
svarar bruket i modern svenska.

4 Objekt och adverbial  
som topikinledningar

De topikinledande objekten och adverbialen verkar fördela sig 
på två grupper. Den första består av objekt och adverbial som 
anger en övergång till givna topiker som behandlats i tidigare 
brev (se exempel (3)). Grupp två, som visserligen endast består av 
fyra belägg, utgörs av initiala adverbial med ny information. Alla 
tre skribenter utnyttjar sättet att inleda en sats med en given 
topik men de initiala nya leden återfinns endast i Paul Sinebry-
choffs brev.
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4.1 Övergång till givna topiker

De objekt och adverbial som rekontextualiserar tidigare be-
handlade topiker är sammanlagt 13 till antalet (jfr Korolija & 
Linell 1996: 148). De har varierande strukturer, och även andra 
typer av led än de som enligt SAG (4: 689) är brukliga i satsbasen 
i dag förekommer. Enligt SAG kan satsbasen i dagens svenska 
bestå av subjekt, objekt, predikativ och adverbial. Dessutom före-
kommer ytterligare följande fall i modern svenska: Sicilien har jag 
tänkt på samt Biografer har vi ytterst få. I det första fallet har det 
bundna adverbialet på Sicilien spjälkats upp så att prepositionen 
på har blivit kvar på adverbialets plats medan Sicilien har spets-
ställts. I den andra satsen står attributet få kvar på objektets plats 
i slutfältet medan biografer som är huvudordet i objektet står 
i satsbasen.

I mitt material förekommer rekontextualiserade objekt och 
adverbial i satsbasen. Dessutom finns det delade adverbial med en 
del i satsbasen och en del i slutfältet. Ett exempel på objekt finns 
i det följande (se också exempel (3)). Genom att inleda satsen 
med objektet aktualiserar Sigrid Lindqvist en topik från Sinebry-
choffs föregående brev:
 (6)  Gubben Hammer skall jag uppvakta nästa vecka får se om det blir 

något resultat, så jag kan få något vackert att visa när herrskapet 
kommer hit. (SL > PS 15.4.1904)

Bakgrunden till exempel (6) finns i ett brev från den 3 april då 
Paul Sinebrychoff skriver till Sigrid Lindqvist och påminner henne 
om ett tidigare löfte: ”Äfven lofvade Ni så fort sig göra låter 
plocka ut diverse saker ur Hammerska samlingen, afsedda att 
säljas på auktion. Kanske detta hinner blifva gjort till slutet af 
Maj, ty då tror jag att vi på genomresa besöka Stockholm.” I sitt 
nästa brev 11 april till Bukowskis undrar Sinebrychoff om brevet 
har kommit fram. När Lindqvist den 15 april svarar är hennes två 
första topiker kvitteringen av en betalning och en förklaring till 
varför hon inte har svarat tidigare. Därefter inleder hon topiken 
den Hammerska samlingen med att spetsställa objektet Gubben 
Hammer.

Det objekt som spetsställs kan också ingå i en infinitivfras 
som fungerar som ett efterställt attribut. I motsats till modern 
svenska behöver infinitivfrasen inte inledas med ett infinitiv-
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märke (SAG 3: 122), vilket kan ses i exempel (7) ur C.U. Palms 
brev. I detta och i de följande exemplen markerar jag med tomma 
hakparentenser [ ] platsen i slutfältet för det led som har spets-
ställts. I exempel (7) markerar hakparenteserna platsen för 
objektet Edra ärade bref i infinitivfrasen emottaga [Edra ärade 
bref]:
 (7) Edra ärade bref af 7 & 9 nov. har jag haft nöjet emottaga [ ].  

(CUP > PS 11.11.1903)

I synnerhet C.U. Palm tycks använda nöjet + infinitivattribut 
som en konstruktion där han spetsställer objektet för att markera 
inledningen av en topik:
 (8) Den gustavianska möbeln skola vi hafva nöjet sända Eder [ ] i nästa 

vecka. (CUP > PS 26.7.1904)

Sinebrychoff aktualiserar samma topik som objekt när han 
18 augusti (se exempel (3)) meddelar: ”Den gustavianska möbeln 
emottog jag i dag.” I stället för konstruktionen nöjet + infinitivfras 
ut nyttjar han endast ett enkelt finit verb.

Utöver objekt kan det rekontextualiserade topikinledande 
ledet i satsbasen också utgöras av ett bundet adverbial. Exempel 
(9) visar på det sistnämnda. Den spetsställda satsbasen Den 
Hammerska kronan och de Hammerska stolarna (4) är ett bundet 
adverbial i form av en prepositionsfras (se SAG 3: 186f.). Sam-
tidigt är det en efterställd bestämning i adjektivfrasen intresserad 
af [ ] som i sin helhet fungerar som predikativ.
 (9) Den Hammerska kronan och de Hammerska stolarna (4) är jag dess-

utom för närvarande mer intresserad af [ ] . (PS > SL 16.6.1904)

Topikinledningen aktualiserar frasen de gamla vackra stolarna 
ur föregående brev av Sigrid Lindqvist: ”När herrskapet kommer 
hit så skola vi försöka komma ut i Hammerska villan för att se 
på de gamla vackra stolarna där. Kan man inte få köpa dem, så kan 
man låta göra nya efter dem ty de äro bra vackra.”  
(SL > PS 18.5.1904) Av brevväxlingen framgår inte när tak-
kronan har nämnts för första gången. Möjligen har något brev 
gått förlorat. Det är dock uppenbart att det också utgör en 
tidigare nämnd topik.

I materialet finns det dessutom exempel på delade bundna 
adverbial där nominalfrasen i adverbialet rekontextualiserar 
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något tidigare sagt. Detta kan man se i exempel (10) där nominal-
frasen Stolarna hos Hammer fungerar ”som rektion i bundet 
adverbial med isolerad preposition på det bundna adverbialets 
ordinarie plats i satsen” (SAG 4: 689). I SAG anges det ovan 
nämnda ”Sicilien har jag tänkt på” som ett modernt exempel på 
konstruktionen. I exempel (10) använder Sigrid Lindqvist kon-
struktionen i samband med verbfrasen afstå från något:
 (10) Stolarna hos Hammer är bäst att afstå från [ ]. (SL > PS 7.14.1904)

I detta svar till Sinebrychoff hänvisar Lindqvist med den initiala 
nominalfrasen till Sinebrychoffs tidigare brev till Bukowskis där 
han påpekar att ”Fröken L. lofvade äfven försöka få ut 4 st. 
empire stolar. Bed nu Frök. L. göra hvad hon kan, då hon kommer 
hem”. (PS > BI 29.6.1904).

I exempel (11) utnyttjar Sinebrychoff samma konstruktion 
med verbet fröjda sig på något men han spetsställer både pre-
positionen och nominalfrasen, vilket inte i dag låter som gångbar 
svenska. Det är också möjligt att konstruktionen vore mindre 
främmande med prepositionen åt: 
 (11) På interiören af Palamedez fröjdar jag mig obeskrifligt  

(PS > SL 16.6.1904)

Den interiör som rekontextualiseras ovan syftar till en tavla som 
Sinebrychoff har köpt och som har behandlats i flera brev under 
transaktionen. Satsen i (11) ingår i ett brev som skribenten skickar 
till Sigrid Lindqvist efter att tavlan har anlänt till Helsingfors.

Ovan har jag gett exempel på initiala led som rekontextua-
liserar en tidigare omtalad, given topik. Det finns också några 
exempel på initiala led som inleder en topik som är helt ny för 
mottagaren. Som nämnts förekommer de endast i Paul Sinebry-
choffs brev. Tanken infinner sig att företeelsen är ett exempel på 
bruket av ett äldre svenskt syntaxmönster i Finland, men mate-
rialet är för litet för en sådan slutsats. Frågan borde undersökas  
i hela Sinebrychoffska brevmaterialet.

4.2 Övergång till nya topiker

De initiala leden som anger ny information består både av bundna 
och av fria adverbial. Dessa nya referenter förekommer i samman-
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hang när Sinebrychoff kastar fram önskemål eller beställer något 
i ett visst syfte. När han den 11 november 1903 avslutar ett brev 
som handlar om två pasteller av Lundberg som han har beställt, 
yttrar han följande mening precis före de obligatoriska avskeds-
hälsningarna (se exempel 12). Han kastar fram en öppen beställ-
ning på porträtt av tre målare som han skulle vilja köpa om de 
dyker upp på marknaden. Såsom i exempel (9) är det bundna  
adverbialet också delat mellan satsbasen och slutfältet:
 (12) Fin-fina portr. af Roslin, Breda och Wertmüller säger jag ej nej till  

[ ], ifall sådana till äfventyrs skulle yppa sig i marknaden  
(PS > BI 15.11.1903)

Nominalfrasen fin-fina portr. af Roslin, Breda och Wertmüller är 
rektion i det bundna adverbialet som ingår i verbfrasen säga nej 
till något. Här är det alltså ett rema som spetsställs och Sinebry-
choff placerar den här nya och viktiga informationen initialt och 
i sista meningen i sitt brev för att framhäva den.

Fria adverbial som innehåller ny information och introduce-
rar en ny topik finns i Sinebrychoffs brev i april 1904 då han be-
ställer möbler för sitt nya hus på Bulevarden. Det som står initialt 
är hans matsal eller hans våning (13a och b):
 (13a) För min matsal måste jag äfven anskaffa 12 á 13 st. skulpterade 

ekstolar i 1600talets stil. (PS > BI 10.5.1904)
 (13b) För min nya våning vore jag äfven i behof af 2 st. likadana större 

empirekronor. (PS > BI 10.5.1904)

I båda exemplen kan man betrakta de rematiska platserna som 
en scen där de nya möblerna ska placeras. Det är förståeligt att 
det nya huset och dess rum också fungerar som en motivering till 
påföljande stora anskaffningar.

Det är relativt ovanligt i brevväxling över huvud taget att 
skribenterna introducerar kontextuellt icke-förankrade nya 
topiker såsom ovan (jfr Korolija & Linell 1996: 163). Det är också 
tydligt att initiala topiker som rekontextualiserar något är van-
ligare i breven: dessa funktioner har leden i satsbasen fortfarande 
i dagens svenska (jfr SAG 4: 433). Rematiska nya topiker såsom 
i exemplen (12) och (13) som inte följer temaprincipen blir 
emfatiska när de står initialt. Även om rematiska led i dag kan 
placeras i satsbasen brukar de vanligtvis användas för att kon-
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trastera mot något annat tidigare sagt (Hultman 2003: 301). 
 Sinebrychoff använder dock rematiska topiker endast för att  
lyfta fram något nytt.

5 Slutsatser

I den här artikeln har jag utrett om skribenterna i den Sinebry-
choffska brevsamlingen utnyttjar ledföljden för att markera över-
gång från en topik till en annan. Analysen har visat att de gör det 
i rätt så stor utsträckning. De använder satsbasen framför allt som 
en plats för att rekontextualisera något som har tagits upp i tidi-
gare brev. Skribenterna följer således temaprincipen som också 
gäller för modern svenska och som innebär att temat står före 
remat. Också Silén (2015), som har undersökt ordföljdsprinciper 
i Sinebrychoffs brevsamling, har konstaterat att initialt placerade 
led kan reaktivera en tematisk referent som nämnts i tidigare brev 
men inte har varit uppe till diskussion i det aktuella brevet. Vi har 
sett att det rekontextualiserade ledet kan bestå av olika satsled: 
det kan vara ett objekt, eller ett adverbial eller delar av ett ad-
verbial. Det kan också ha en varierande inre struktur. Variationen 
i de initiala leden i mitt material tyder på att ledföljden är mindre 
strikt vid sekelskiftet 1900 än i slutet av 1900-talet.

De få exempel på rematiska nya topiker som förekommer 
i Sinebrychoffs brev väcker en del frågor som kunde undersökas i 
brevmaterialet i sin helhet. Det är möjligt att Sinebrychoff följer 
äldre syntaktiska mönster och använder ledföljden i fler funk-
tioner än de övriga skribenterna. Hans sätt att markera topiker 
med hjälp av ledföljden kunde vara ett exempel på de konserva-
tiva och lokalt förankrade drag som har förknippats med svenskan 
i Finland på 1800-talet (jfr Nordenstreng 1903; Tandefelt 1999 
och Lehti-Eklund 2007). Detta är dock endast en hypotes som 
kunde verifieras genom vidare studier i den Sinebrychoffska brev-
korpusen som sträcker sig från 1890 till 1909.
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