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Rester av äldre 
ordföljdsmönster 
i affärsbrev från 
sekelskiftet 1900

Beatrice Silén

Då Paul och Fanny Sinebrychoff skapade sin konstsamling i Hel-
singfors skedde anskaffningarna av konstverken ofta brevledes. 
Under åren 1895–1909 kom Sinebrychoff att skriva ett stort antal 
brev till olika konstkännare och samlare, framför allt i Sverige. 
Breven finns bevarade på Konstmuseet Sinbrychoff och en del av 
dem finns i dag även digitaliserade på Helsingfors universitet.

Dessa brev ger en unik inblick i hur förhandlingarna gick till, 
men också i hur skriven affärssvenska såg ut kring sekelskiftet 
1900. Alla skribenter var inte genuina affärsmän, men genom att 
det var affärer man förhandlade om är stilnivån i breven genom-
gående formell. Vid sekelskiftet 1900 skilde sig ett sådant skrift-
språk mycket från talat språk. Många syntaktiska strukturer som 
används i breven är utpräglat skriftspråkliga och ger i dag ett 
ålder domligt intryck.

Det är några sådana syntaktiska strukturer jag studerar 
i denna artikel, nämligen inversion efter konjunktion (Fotografin 
har jag mottagit och måste porträttet enl. densamma vara alldeles 
superbt.) och final placering av finita verb i bisatser (den adress 
som du i ditt bref lämnade) och av infinita verb i huvud- och bi-
satser (No 546, miniatyr af P.A. Hall bör du för mig inropa,). Det 
handlar om syntaktiska drag som normalt tas upp som forn-
svenska eller äldre nysvenska drag (se Wessén 1956: 202 och 
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Pettersson 2009 [1996]: 120–121, 189–190). Dragen påträffas 
emellertid i breven i den sinebrychoffska samlingen. I artikeln 
undersöker jag i vilken utsträckning de förekommer och på vilket 
sätt de fornsvenska mönstren lever kvar.

Mitt material består av sammanlagt 166 brev av varierande 
längd. Sammanlagt omfattar de 37 070 ord. Av dessa brev är 77 
skrivna av fabrikören Paul Sinebrychoff själv, vars huvudsyssla 
var att ta hand om släktens bryggeri i Helsingfors. De andra 
breven är skrivna av häradshövdingen och konstsamlaren Axel 
Durling, chefen för Bukowskis konsthandel C U Palm, fröken 
Sigrid Lindqvist, som arbetade hos Bukowski, och konstkännaren 
Osvald Sirén, som bistått Sinebrychoff i olika affärer. Sinebrychoff 
skrev sina brev från Helsingfors, medan de andra befann sig i 
Stockholm (Sirén en period också i Italien). Sirén var dock ur-
sprungligen från Finland, men flyttade som 20-åring till Stock-
holm 1899 och blev senare intendent på Nationalmuseum  
i Stockholm (Svenskt bibliografiskt lexikon).

1 Inversion

Med inversion menas ordföljdsmönster där subjektet står efter det 
finita verbet (VS) . I SAG 1 (s. 204) används inte termen inversion 
utan istället omvänd ordföljd. Inversion förekommer obligatoriskt 
i svenskan då ett annat led än subjektet står som satsbas i en de-
klarativ huvudsats. Här begränsar jag mig dock till sådana fall av 
inversion där två huvudsatser samordnats med konjunktionerna 
och, men eller utan och det finita verbet i den senare satsen står 
direkt efter konjunktionen medan subjektet placerats efter verbet 
(konj + VS): Först i går emottog jag sakerna och skyndar jag mig 
därför att härmed likvidera Eder räkning af 25 okt.

Inversion i äldre svenska har framför allt behandlats av 
Hjalmar Alving i avhandlingen Det grammatiska subjektets plats  
i den narrativa satsen i svenskan från 1916 och av Erik Magnusson  
i avhandlingen Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk 
förändring i äldre svenska (2007).

Hur inversion efter konjunktion har använts genom tiderna  
i svenskan beskrivs i Alving (1916) där ett kapitel ägnas åt inver-
sion efter och, men, utan och eller. De första beläggen på inversion 
efter ok (äldre stavning av och) har Alving (1916: 22–23) hittat i 
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Upplandslagen. Att det finns en tendens till inversion efter ok 
i satser med mindre betonade predikatsverb i fornsvenskan tolkar 
Alving (1916: 42) som ett tecken på att ok en gång i talspråk följts 
av inversion. Under 1400-talet minskar andelen satser med inver-
sion efter ok. Detta antar han (a.a: 54) beror på att ordföljds-
mönstret inte längre är brukligt i talspråket och inversionen har 
blivit ett skriftspråkdrag. Under 1500- och 1600-talet ökar an-
delen belägg på inversion efter ok igen. I många genrer är inver-
sion vanligt. I till exempel privatbrev följs ok av inversion i 
65–87 procent av fallen beroende på skribenten (a.a: 48). Med 
undantag för bibeltexter och förströelselitteratur, där andelen in-
version jämfört med rak ordföljd är låg, är skillnaden mellan olika 
genrer vad gäller användningen av inversion liten i äldre ny-
svenska. Men mot slutet av 1700-talet började andra stilideal 
framträda inom många genrer och man började frångå vissa tunga 
skriftspråkliga drag. Den vetenskapliga stilen, precis som kansli- 
och affärsstilen behöll däremot drag av äldre skriftspråk, och där-
ibland inversion efter och (a.a: 57).

Vid de andra konjunktionerna men och utan är inversion 
av senare datum. Efter de adversativa konjunktionerna in, ian och 
än som användes i samma betydelse som men i fornsvenskan före-
kommer endast rak ordföljd. Detsamma gäller efter men också 
i äldre nysvenska. Efter utan har Alving påträffat några få belägg 
med omvänd ordföljd i fornsvenskan. Inte heller i äldre nysvenska 
är omvänd ordföljd efter utan vanligt (1916: 55).

Alving (1916: 58) konstaterar att inversion efter konjunktion, 
då han skrev sin avhandling 1916, inskränks till kansli- och affärs-
stilen. Även i dessa stilarter hade inversionen emellertid mött 
kritik och kritiserats för att vara främmande för naturligt språk. 
Hur man uppfattade ordföljdsmönstret visas av att det i början av 
1900-talet användes i Grönköpings veckoblad när man parodi-
erade på det uppstyltade kanslispråket (s. 59).

I avhandlingen Gränsöverskridande koordination (2007) 
analyserar Magnusson hur språksystemet förändras under 1600- 
och 1700-talen så att bland annat ordföljdssträngen konj + VS 
var grammatiskt acceptabel i början av tidsperioden men inte mot 
slutet av den. Han ser förklaringen i att äldre svenska tillät en 
asymmetri mellan de samordnade satserna som inte längre tillåts.

Vid den tidpunkt då breven i den sinebrychoffska samlingen 
skrevs uppfattades alltså inversion efter och som ett ålderdomligt 
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skriftspråksdrag som inte längre var förenligt med det svenska 
språksystemet kring sekelskiftet 1900. Trots det förekommer det 
relativt frekvent i de affärsbrev jag studerat. Här vill jag studera 
vad det innebär att ett äldre ordföljdsmönster blir kvar i en genre 
även om det i andra uppfattas som ogrammatikaliskt.

2 Inversion i breven

Ur breven i mitt material har jag manuellt excerperat alla me-
ningar som innehåller samordnade huvudsatser. Jag har uteslutit 
sådana samordningar där den senare satsen är en fråga eller upp-
maning (och när lefde han? och tag reda på detta porträtt och dess 
pris) eftersom frågan om subjektets placering i förhållande till det 
finita verbet inte är relevant i sådana satser. Av tabellerna nedan 
framgår hur många belägg jag funnit för varje skribent och om 
konjunktionen och (tabell 1) eller men (tabell 2) följs av inversion 
eller inte. Ibland står ett adverbial eller objekt som satsbas i den 
sats som följer konjunktionen (I detta fall var allt klart aftaladt på 
hennes eget initiativ, och likväl gick saken om intet!1). I sådana fall 
har satsen alltid inversion varför dessa satser egentligen är oin-
tressanta för min undersökning. Med tanke på helhetsbilden har 
jag dock valt att redogör för dem i tabellerna 1 och 2.

Tabell 1 Ordföljden efter samordnande och i brev skrivna av de olika 
 skribenterna.

Ordföljd
Sine-

brychoff Durling Palm
Lind-
qvist Sirén Totalt

VS 41 2 3 4 1 51
SV 11 9 4 13 37
och  
+ adv/obj 7 2 3 7 19
Totalt 59 13 7 7 21 107

1) Jag stryker under konjunktionen, det finita verbet och subjektet i exemplen så det 
ska bli lättare att urskilja ordföljdsmönstren. När ett adverbial står mellan konjunk-
tionen och verbet som i det aktuella exemplet är också det understruket.

Tabellerna visar att det främst är efter och inversion förekommer, 
varför analysen huvudsakligen kommer att koncentrera sig på be-
lägg med och. Efter men är det tydligt att rak ordföljd är det van-
ligaste och för en del skribenter det enda alternativet. Belägg med 



Beatrice Silén / Rester av äldre ordföljdsmönster i affärsbrev från sekelskiftet 1900 329

Tabell 2 Ordföljden efter samordnande men i brev skrivna av de olika 
 skribenterna.

Ordföljd
Sine-

brychoff Durling Palm
Lind-
qvist Sirén Totalt

VS 8 4 12
SV 24 7 1 5 22 59

men  
+ adv/obj

 
14

 
2

 
1

 
13

 
30

Totalt 46 9 2 9 35 101

utan är överhuvudtaget få, varför de inte presenteras i tabellform. 
Det är Sinebrychoff som står för alla de 6 belägg som påträffas. 
Det bör dock påpekas att utan i 5 av beläggen följs av inversion. 
Nedan följer en analys av vad som kan utläsas om variationen 
mellan omvänd (finit verb + subjekt) och rak ordföljd (subjekt + 
finit verb) vid samordning med och.

Utifrån tabell 1 kan man för det första konstatera att Durling 
(f. 1861) och Sirén (f. 1879) knappt använder inversion alls. 
Sinebrychoff (f. 1859) däremot använder inversion i 6 fall av 10, 
medan det för Palm (f. 1864) är ungefär lika vanligt med båda 
ordföljdsmönstren. Fröken Lindqvist (födelseår okänt) verkar 
använda inversion varje gång och inte följs av ett adverbial. Av 
skribenternas födelseår att döma är inversion efter konjunktion 
inte en generationsfråga. Sinebrychoff, Durling och Palm är alla 
födda inom fem år. Ändå är Durlings språk i fråga om inversion 
efter konjunktion mer likt den nästan tjugo år yngre Siréns än de 
jämnåriga herrarnas. För övrigt kan hans språk däremot inte 
uppfattas som särskilt modernt. Det utmärks av många ålderdom-
liga drag såsom periodisk meningsbyggnad och tunga framför-
ställda attribut.

Strukturellt är det svårt att finna något entydigt mönster. 
Jag har dels studerat subjektet som följer konjunktionen och 
det finita verbet, dels ordföljdsmönstren i den första av de sam-
ordnade satserna. Även om subjektet i konj + VS-strukturerna 
ofta är personliga pronomenen, oftast jag, är det inte alltid det. 
Också substantiviska subjekt såsom herrskapet, säljaren och 
summan förekommer några gånger. På samma sätt kan man 
konstatera att även om den första satsen i samordningen vanligen 
har inversion på grund av att satsbasen utgörs av ett annat led 
än subjektet är det inte alltid så. I en fjärdedel av fallen är det 
subjektet som står som satsbas i den första av de samordnade 
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satserna. Förklaringen till ordföljdsvariationen verkar snarast vara 
av pragmatisk art.

Hos Sinebrychoff förefaller valen inte ske helt godtyckligt. 
Inversion hänger ihop med språkhandlingar som kan förknippas 
med brevets karaktär av affärsbrev. Många av beläggen på inver-
sion efter och kommer genast i den första meningen i breven där 
Sinebrychoff konstaterar att han mottagit den andres brev:
 (1) H.H:s ärade skrifvelse af den 22 Juli har jag emottagit och be-

svarar jag den nu först … (PS 7.8.1899)

I exemplet kvitterar Sinbrychoff dels den andres ärade brev, dels 
berättar han vilken handling brevet har lett till från hans sida. 
Brevet är adresserat till Härdashöfdingen/Välborne Herr Axel 
Durling, Stockholm, vilket visar på brevets formella stil. Inversion i 
inledningen till breven verkar dock inte enbart hänga ihop med 
det formellt artiga tonfallet i inledningsfraserna. Sinebrychoff kan 
använda inversion i de inledande meningarna även i brev till 
Sirén, som är en person han har ett mindre formellt förhållande 
till. Bland annat duar de varandra. Sinebrychoff adresserar sina 
brev till Herr Dr Osvald Sirén, Stockholm följt av B.B. [Bäste Bror] 
på följande rad, medan den betydligt yngre Sirén nöjer sig med 
att tilltala Sinebrychoff B.B.
 (2) Piloporträttet har kommit och fann jag det vid första påseende 

alldeles brilljant. (PS 29.6.1902)

Också i breven till Sirén kopplas emellertid inversion i inledning-
arna alltid till någon affärstransaktion. I exempel 2 handlar det 
om ett Piloporträtt som Sirén inhandlat för Sinebrychoffs räkning.

I Sinebrychoffs brev kopplas användningen av inversion efter 
och med undantag av två belägg till affärsförhandlingar. Det kan 
röra sig om bekräftelse på att ett beställt konstverk anlänt och hur 
Sinebrychoff finner det (3), att han ger Sirén eller Bukowskis 
konsthandel order om att köpa något konstverk åt honom eller 
ombestyra något annat (4), om att ta ställning till en erbjuden 
tavla (5) eller om att ge kritik för ett illa utfört uppdrag (6).
 (3) Taflan har emellertid numera anländt efter att hafva gjordt en 

afstickare med Torneå till S:t Petersburg och är den, oaktadt sin 
orientliska resa, välbehållen. (PS 2.10.1899)

 (4) Mitt saldo för ramen kr. 45 :- närslutes emellertid och ber jag dig 
godhetsfullt ombesörja likviden (PS 6.6.1902)
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 (5) Af dessa behaga mig endast det af Grevinnan [Poaton] och det af 
Mamsell Kielhorn och frågar jag hvad lägsta priset vore för dem 
båda eller endera af dem? (PS 9.11.1903)

 (6) Särskildt är jag ledsen öfver att jag icke fick de beordade miniaty-
rerna och förstår jag mig als icke på Eder förklaring: (PS 
5.10.1900)

Breven mellan Sinebrychoff och de svenska konstkännarna är 
emellertid inte renodlade affärsbrev. Vissa av dem har känt var-
andra länge och under årens lopp har otaliga brev växlats mellan 
dem. Det betyder att kommentarer om situationen i Helsingfors 
respektive Stockholm, om semesterresor och personliga häls-
ningar ofta ingår i breven. I dessa partier har breven mer karaktär 
av privatbrev än av affärsbrev. Att breven ändrar karaktär verkar 
färga av sig också på ordföljden efter konjunktion. När tonen blir 
personligare följs konjunktionen och av rak ordföljd.
 (7) Här slutar det gamla året i sorg och det nya börjar på samma 

sätt. För att i längden kunna härda ut här fordras nerver af stål 
och jag vet ej huru länge jag förmår göra det. (PS 30.12.1903)

 (8) Klingstedt känner jag nog till, han sysslade på sin tid förnämligast 
med målning för dosor och dylikt, och hans arbeten voro mest 
i den frivola genren. (PS 7.7.1904)

Exempel (8) handlar visserligen om konst, men inte om en 
handels transaktion. I sådana fall där det handlar om beskriv-
ningar av konstföremål, berättelser om konstnärer eller om hur 
ett tidigare inköp gått till är det rak ordföljd som gäller.

På samma sätt som hos Sinebrychoff kan man konstatera att 
i de belägg där direktör Palm och fröken Lindqvist använder in-
version handlar det om affärstransaktioner. Det handlar om att 
erbjuda konstföremål (9), om att ge Sinebrychoff löften om olika 
tjänster (10) eller be om ursäkt för misstag Bukowskis konst-
handel gjort (11).
 (9) Till svar å det första får jag härmed meddela, att julauktionen 

äger rum härstedes den 15 dec. och komma då åtskilliga 
konst föremål ss möbler, silfver, porslin m.m. att försäljas. 
(CUP 11.11.1903)2

2) I exempel 9 står adverbialet då mellan det finita verbet och subjektet. Subjektet 
står emellertid i mittfältet framför det infinita verbet varför det kan uppfattas som 
ett normalt subjekt. Att adverbialet placerats före subjektet kan antas bero på tyngd-
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 (10) Hon känner denna uppgörelse bättre än jag, och skall jag därför 
bedja henne infodra förklaring af förhållandet, hvilken därefter 
genast skall delgifvas Eder. (CUP 21.8.1904)

 (11) Hvad beträffar den nygjorda stolen så har den kommit utom räk-
ningen då antalet var fullt utom denna, och var det ej meningen 
att den skulle varit med, misstaget är gjort hos förgyllaren (SL 
25.8.1904)

Rak ordföljd verkar Palm också använda på samma sätt som Sine-
brychoff när han beskriver konstverk eller talar om tankar eller 
känslor han hyser som inte direkt har att göra med affärs-
handlingarna.
 (12) Ramarna äro gamla och pastellerna äro ovanligt vackra och väl 

bevarade, af stor friskhet i färgerna. (CUP 6.11.1903)

Att användning av inversion är något som utmärker affärs stilen 
i början av 1900-talet kan sannolikt förklara de skillnader man 
kan notera mellan de olika skribenterna i materialet. Durling 
och Sirén som inte använder draget är inga regelrätta affärs män. 
Fabrikören Sinebrychoff och personalen vid konst handeln 
Bukowski som använder inversion är det däremot.

I brev skrivna av dessa affärsmän kan man finna en växling 
mellan VS- och SV-ordföljd efter konjunktionen och vid sam-
ordnade huvudsatser som verkar följa ett system. Skribenterna 
har olika ordföljd beroende på om de talar om affärer eller om 
de utbyter information av annat slag.

Samma mönster går igen när Sinebrychoff använder inver-
sion efter men och utan. Inversion används då han kvitterar att 
han mottagit ett brev eller en tavla följt av en beskrivning av hur 
han reagerat eller vad som skett med tavlorna efter ankomsten. 
Vidare förekommer belägg där han kommenterar erbjudna priser 
eller ger order.
 (13) Och får jag tacka Eder därför (beskrivning), men finner jag de 

erbjudna prisen delvis för höga. (PS 13.7.1899)
 (14) Något efterkraf betalar jag ej, utan vill jag förut hafva det 

i handen, innan jag betalar. (PS 22.10.1902)

Genomgången av beläggen i breven tyder alltså på att inversion 

förhållandena. Det lätta då står före det tunga subjektet som dessutom är det mest 
rematiska ledet.
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är ett stildrag som kopplas till affärsförhandlingar. Ordföljds-
mönstret verkar emellertid snarast kopplas till olika språkhand-
lingar som hänger ihop med förhandlingarna och inte med att 
breven som sådana skulle vara affärsbrev. Eftersom breven inte 
i alla avseenden är strikta affärsbrev kan även rak ordföljd före-
komma, speciellt i partier med rent informationsbyte.

Exemplen ovan antyder att Sinebrychoff och Palm i breven 
växlar mellan olika stilistiska varianter av svenska beroende på 
vad de talar om och i vilket syfte. Detta är förenligt med beskriv-
ningar av så kallad situationell kodväxling som diskuterats inom 
samtalsforskningen och som avser att språkformen växlar bero-
ende på kontexten, samtalsämnet eller samtalspartern (se t.ex. 
Gumperz 1982: 60 och Lappalainen 2004: 5, 296–303). Inom 
ramarna för denna artikel kan jag inte gå närmare in på frågan. 
En studie av hur de språkliga strukturerna eventuellt varierar 
i de partier av breven som tar upp privata angelägenheter jämfört 
med de regelrätta affärsförhandlingarna vore emellertid värd att 
göra.

3 Finalplacering av verb i breven

Inledningsvis kan jag konstatera att finalplacering av verb är en 
marginell företeelse i breven. Jag har hittat 37 belägg på finalt 
placerade verb. Men även om beläggen är få bidrar de till upp-
levelsen av att stilen i breven är skriftspråklig och ålderdomlig.  
I motsats till beläggen på inversion efter konjunktion förekommer 
belägg på finalt placerade verb hos samtliga skribenter, varför 
de inte kan avfärdas som uttryck för någon enskild skribents av-
vikande stil. I det följande redogör jag för hur finalplacering av 
verb används i breven. I exempel 15 och 16 står en infinit verb-
form sist i en deklarativ huvudsats.
 (15) Areneius Fr. Svanfelt skall jag vid tillfälle uppsöka. (OS 5.9.1902)
 (16) De önskade katalogerna skall vid tillfälle sändas. (SL 7.10.1901)

Man kan notera att objektet fungerar som satsbas i exempel (15) 
och subjektet som satsbas i den passiva satsen i exempel (16). 
Vidare finner man tidsadverbial framför de finalt placerade infi-
nita verben. Trots att den ena satsen är aktiv och den andra passiv 
är likheterna mellan dem slående. De visar ett mönster som går 
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igen i de flesta av de 14 huvudsatser där ett infinit verb placerats 
sist. Samtliga passiva satser inleds med subjektet och aktiva med 
ett objekt förutom satsen Ang. Carl de Geers uniform skall jag med 
det snaraste skrifva. (OS 28.8.1902). I detta exempel anger ad-
verbialet Ang. Carl de Geers uniform, precis som objektet och 
subjektet i exemplen (15) och (16) satsens tema. Det rör sig om 
teman som reaktiveras i denna initiala placering. Även om Sine-
brychoff, som är mottagaren av breven, känner till både Arenius 
och uniformen och har bett om att få katalogerna har dessa 
referenter hittills inte varit uppe till diskussion i de aktuella 
breven. Detta mönster återkommer i två tredjedelar av huvud-
satserna där det infinita verbet placerats finalt. I de övriga be-
läggen anknyter objekten anaforiskt till det föregående eller 
lyfter fram en ny aspekt av ett tema som varit uppe till diskussion. 
Ett belägg på anaforisk anknytning ges i exempel (17) där ett brev 
från en sakkännare nämnts i föregående mening. Exempel (18) 
visar hur en ny aspekt av ett pågående tema lyfts fram. Durling 
har i sitt brev diskuterat sin avlägsna släkting Gyllenståhl som 
ägare till en silverkanna. I exemplet lyfter han fram sina kun-
skaper i släkthistorian.
 (17) Brefvet torde jag vid tillfälle återfå. (AD 21.6.1899)
 (18) Gyllenståhls historia har jag länge studerat. (AD 21.6.1899)

Vidare kan man lägga märke till att adverbialen i exemplen (15)–
(18) anger obestämda tidpunkter. Sådana adverbial har enligt 
SAG 3 (1999: 491) en stark benägenhet att stå i mittfältet. Också 
detta är ett drag som går igen i många av beläggen. Förutom med 
det snaraste, länge och vid tillfälle finner man andra indefinita tids-
bestämningar såsom framledes, på sin tid och för närvarande. Alla 
adverbial anger dock inte tid utan också adverbial som anger 
agent, beneficient, orsak och sätt förekommer.

Ett infinit verb kan också stå finalt i bisatser i materialet. 
Exemplen (19) och (20) visar belägg på sådana strukturer.
 (19) Delgif frök. Lindqvist då hon kommer hem, hvad jag nu och 

i tidigare bref skrifvit. (PS 7.7.1904)
 (20) som jag hoppas att genom återtjänster i någon mån kunna 

godtgöra. (OS 7.4.1904)

Likheten mellan de strukturella mönstren är inte lika framträdan-
de som i huvudsatserna. Adverbialen som står före det infinita 
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verbet är inte såsom adverbialen i huvudsatserna vanligen indefi-
nita tidsbestämningar. Som framgår av exempel (20) kan också 
olika typer av adverbialfraser stå framför det infinita verbet. 
Om det finalt placerade infinita verbet är ett particip står ad-
verbialen ibland mellan två infinita verb (21). I sådana fall upp-
levs ad verbialet starkt som en bestämning till det efterföljande 
verbet. I SAG 3 (s. 489) jämförs en sådan placering med ”adjektiv-
attributets placering framför nominalt huvudord”.
 (21) omedelbart efter det Majoren blifvit uti adligt stånd upphöjd. 

(AD 21.6.1899)

Precis som i huvudsatserna med finalt ställda infinita verb kan 
man emellertid notera att om det förekommer objekt i bisatserna, 
så står de vanligen initialt. I bisatserna rör det sig om satser där 
objektet står initialt i form av ett relativt pronomen (19) och (20). 
I materialet finns ett enda belägg där ett objekt står före verbet i 
slutfältet. I det fallet rör det sig om ett negerat objekt (22). Ord-
följden i exemplet blir markerad genom att såväl ett adverbial 
som det negerade objektet har placerats mellan två supinum-
former.
 (22) Till svar å H H vänliga bref får meddela att jag tyvärr kunnat hittills 

inget uträttat. (SL 7.10.1901)

Vidare finns det i materialet några belägg där ett infinit verb 
placeras efter ett adverbial men framför en att-sats som fungerar 
som objekt. Kommatecknet gör att objektet kan uppfattas som 
extraponerat, varför placeringen av det infinita verbet i sin tur 
upplevs som final.
 (23) Det är nämligen så, att Palm på grund af att Rehbinder till honom 

sagt, att Du önskade miniatyren af Gillberg, inropade densamma, 
(OS 1.5.1904)

Samma mönster som i bisatser med finalt ställda infinita verb 
återkommer i bisatser med finalt ställda finita verb. Precis som 
i fråga om de finalt placerade infinita verben är de bestämningar 
som föregår de finita verben i samtliga fall adverbial. Om objekt 
förekommer är det som relativa pronomen (27).
 (24) när taflan för ett tiotal af år sedan utaf mig förvärfvades. 

(AD 4.11.1900)
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 (25) såsom du i brefvet af 16de föreslår? (PS 19.4.1902)
 (26) att det varit mycket arbete på det, mera än han från början 

trodde (SL 14.7.1904)
 (27) som jag tacksamt å säljarens vägnar erkänner. (OS 24.4.1902)

När ett finit eller infinit verb placerats finalt i en huvud- eller bi-
sats i materialet kan man alltså konstatera att eventuella objekt 
nästan undantagslöst står initialt i satserna. De led som placerats 
före de finalt ställda verbformerna är adverbial.

I inledningen till denna artikel antydde jag att de ordföljds-
mönster som diskuteras i denna artikel har fornsvenska rötter.  
I det följande ska jag diskutera i vilken mån strukturerna med 
finalt ställda verb som jag beskrivit ovan överensstämmer med 
de fornsvenska ordföljdsmönstren.

4 Final placering av verb i äldre svenska

Då man talar om finalt placerade verb rör det sig i fornsvenskan 
om två olika företeelser, dels omfattning, dels finalplacering av 
finit verb i bisatser. Omfattning beskrivs av Pettersson (2009 
[1996]: 121) som en fornsvensk ordföljdsföreteelse som utmärks 
av att bestämningar till huvudverbet placeras mellan det finita 
och infinita verbet i en sats: varþer barn til kirkiu boret ’blir ett 
barn buret till kyrkan’. Mönstret anses bero på att svenskan ur-
sprungligen hade OV-grammatik (se Delsing 1999: 152). Redan 
under yngre fornsvensk tid verkar emellertid objekten allt oftare 
börja placeras efter det infinita verbet enligt undersökningar 
Wenning (1930) och Delsing (1999) gjort. I Siælinna tröst, som 
utkom på 1440-talet, ser Wenning (1930: 70–77) dock en ökning 
av finalt ställda infinita verb. Detta antar han beror på att det 
tyska originalspråket har påverkat den svenska översättningen av 
texten. Denna ökning på 1400-talet har också Delsing (1999: 
214–216) noterat och också han ser det som inflytande från 
tyskan. Andelen objekt som står före det infinita verbet fortsätter 
emellertid att sjunka. Platzack menar (1983: 48) att mönstret med 
bestämningar mellan hjälpverb och huvudord försvinner i mitten 
av 1700-talet. I sin undersökning tar han emellertid enbart upp 
strukturer med objekt. Rester av gamla ordföljdsmönster verkar 
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dock leva kvar i skriftspråket. Holm kan konstatera (1970 [1967]: 
115) att slutställning av infinita verb förekommer hos författare 
av Historiska handlingar ännu i slutet av 1800-talet. Också han ser 
ordföljdsmönstret som påverkan från tyskan.

Omfattningen gäller både huvudsatser och bisatser, men där-
till finner man en tendens att placera det finita verbet finalt i bi-
satser. Pettersson påpekar (2009 [1996]: 122–123) att detta möns-
ter i sin ursprungligaste form måste ses som en inhemsk 
företeelse. I den äldsta svenskan fanns det nämligen ett krav på 
att något ord skulle stå mellan bisatsinledaren och det finita ver-
bet. Om inget subjekt stod på den platsen kunde en bestämning, 
en så kallad kil, placeras före verbet: Han kombir ok fram, mӕþ 
yxom akir ’Den kommer också fram som åker med oxar.’ I vissa 
fall ledde detta till att det finita verbet kom att stå sist. Under 
yngre fornsvensk tid blev det vanligt att det finita verbet placera-
des sist också i satser med flera bestämningar. Detta antas bero på 
påverkan från tyskan. Tendensen höll i sig fram till 1700-talet då 
det skedde en drastisk minskning (Platzack 1983: 47och Petters-
son 2009 [1996]: 191). Som i fråga om finalt ställt infinit verb 
finner man emellertid belägg på finalt ställt finit verb i sakprosa 
texter ännu i slutet av 1800-talet (Holm 1970 [1967]: 114).

Mitt brevmaterial bekräftar Holms konstaterande att både 
finalt ställda infinita och finita verb förekommer ännu i slutet 
av 1800-talet och till och med en bit in på 1900-talet. Däremot 
skiljer sig strukturerna med finalt ställda infinita verb i mitt 
material rätt mycket från ordföljdsmönstret omfattning. I de 
strukturer där det infinita verbet står finalt i breven är det enbart 
adverbiella bestämningar som placerats i mittfältet. Att svenskan 
sedan 1700-talet inte längre tillåter OV-ordföljd betyder att finalt 
ställda infinita verb endast kan förkomma i satser som saknar 
objekt eller satser där objektet står som satsbas. Vidare kan man 
notera att kriteriet att verbets bestämningar ska stå mellan det 
finita och infinita verbet inte uppfylls i bisatser där det infinita 
verbet är en supinumform. I samtliga belägg med supinum i bisats 
saknas nämligen hjälpverbet ha (se exemplen (19) och (23)). 
Kriteriet uppfylls inte heller då adverbialen står mellan två infi-
nita verbformer (se exemplen (21) och (22)). Skribenterna använ-
der alltså rester av ett äldre tyskt ordföljdsmönster i situationer 
där det inte står i strid med moderna svenska ordföljdsregler. Vad 
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gäller finalt placerade finita verb i bisatser verkar beläggen följa 
det mönster som under yngre fornsvensk tid växer fram genom 
tyskt inflytande. Men också dessa bisatser saknar antingen objekt 
eller har objekt som står som bisatsinledare.

5 Avslutande diskussion

I denna artikel har jag sett på två syntaktiska drag, inversion 
efter konjunktion och final placering av verb i brev från sekel-
skiftet 1900. De båda dragen har sitt ursprung i fornsvenskan men 
har försvunnit ur modern svenska. Förändringarna i svenskans 
ordföljdsmönster som ledde till att finita och infinita verb inte 
längre placerades finalt ser Platzack (1983: 45) som en följd av 
att svenskan i början av 1700-talet går från ett äldre tysk inspirerat 
stilideal mot ett stilideal som ligger närmare det talade språket.  
I mitt material av relativt formella affärsbrev lever dock stil-
markörer ur det äldre tyska stilidealet kvar.

Särskilt det första draget som analyserats, inversion efter 
konjunktion, kan starkt kopplas till genren affärsbrev. Analysen 
har visat att det främst är de av skribenterna som är profes-
sionella affärsmän som använder sig av det. Vidare har det fram-
gått att inversion i stort sett enbart används i de partier av breven 
där skribenterna direkt förhandlar om affärer, men inte i sådana 
där de ger varandra mer allmän information. Inversion kopplas 
alltså till språkhandlingar där de ber och erbjuder varandra 
tjänster och varor, ger svar på den andras erbjudanden eller kritik 
eller beröm för utförda uppdrag. I partier av breven där mer all-
mänt informations byte förekommer används inversion inte.

Det andra draget, final placering av verb, verkar inte på 
samma sätt vara förknippat med affärsstilen. I stället rör det sig 
sannolikt om rester av ett äldre tyskinspirerat skriftspråksideal. 
Det förekommer hos samtliga skribenter, men inte särskilt 
frekvent hos någon av dem. Beläggen i mitt material visar att 
användningen av finalt placerade verb har anpassats efter de 
allmänna ordföljdsregler som råder i svenskan kring sekelskiftet 
1900. Det innebär att såväl finita som infinita verb endast kan 
stå finalt om satsen saknar objekt eller har ett initialt placerat 
objekt. I fråga om huvudsatser verkar infinita verb huvudsakligen 
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placeras finalt i satser där satsbasen reaktiverar ett tema som 
inte varit uppe till diskussion på ett tag.

Studien visar hur rester av äldre ordföljdsmönster kan leva 
kvar i språket: dels i form av en konserverad struktur i en klart 
definierad pragmatisk kontext, dels genom att det äldre mönstret 
används i situationer där det inte står i strid med språkets för-
ändrade grammatik. Det begränsade materialet för denna studie 
gör emellertid att de mönster som jag tycker mig se borde under-
sökas vidare. För det ändamålet kunde det 1800-talsmaterial som 
finns inom sökverktyget Korp erbjuda goda möjligheter.
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