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TACK! 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt avhandlingsarbete har varit en resa genom tiden. Nu är resan slut, 
för den här gången, och det är många som har stått mig bi under re-
sans gång. Till dem vill jag rikta ett varmt tack.  
     Lars-Erik Edlund har varit min handledare. Han har låtit mig snitlsa 
min egen bana mot mitt mål men genom sina breda och djupa kun-
skaper har han hindrat mig från att gå vilse. Lars-Eriks tro på mig och 
hans förmåga att lyssna har fått mig att nå ända fram. Sigurd och 
Ingegerd Fries har uppmuntrat och stöttat mig, och de har givit mig 
inspiration och kraft att stiga ned i den fornisländska tiden och sedan 
fullfölja min resa. Till Sigurd vill jag rikta ett särskilt tack för att han 
såg till att jag följde mitt hjärtas röst när jag påbörjade mina forskar-
studier.  
     Seminariet i nordiska språk har på olika stadier läst, granskat och 
kommenterat mina texter och har varit till ovärderlig hjälp. Birgitta 
Hene har under en tid varit min biträdande handledare och från henne 
har jag fått flera intressanta uppslag. Jan Svanlund vid Stockholms 
universitet granskade mitt manus vid slutseminariet och bidrog med 
värdefulla synpunkter på textens innehåll och disposition. Många vid 
institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, här onämnda, 
har hjälpt till med stort och smått. Tack till er alla! 
     Marina, Jessica och Björn har räknat »bautastenar» och bistått med 
statistiska råd. Marina har därutöver bidragit genom att bara finnas till 
hands och genom att stå ut. SAOB:s redaktion och Eva Aniansson på 
Svenska Akademien har tålmodigt svarat på mina frågor. UB:s 
personal har plockat fram material ur allehanda magsin och sakkunnigt 
hjälpt till med materialsökning. Särskilt vill jag tacka Anders Lennver 
som svarat på tusen frågor och alltid stått till tjänst för en stressad 
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doktorand. Lars-Gunnar Andersson, Marianne Nordman och Ola 
Wennstedt har bidragit med intressant muntlig material.  
     På min resa har jag kommit i kontakt med många språk. Oliver 
Paré har utformat ett vackert brev till Asterix’ franska förlag, Lotta 
Wiklund har översatt sammanfattningen till engelska och Jón Gíslason 
har gjort detsamma till isländska. Mia Riska har bistått honom och 
samtidigt givit mig viktiga synpunkter på texten. Marit Sigurdson lyfte 
ett ok från mina axlar när hon korrekturgranskade slutmanuskriptet.  
     Ulrik Söderberg har hjälpt mig att montera bilder, och Gabriella 
Dekombis på Print & Media har slutligen utformat omslaget.  
     Ekonomiskt bidrag har på olika sätt lämnats av Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Stiftelsen Erik Linds 
donationsfond, Calleman-fonden och Kungl. Skytteanska Samfundet. 
     Anna, Lisa, Liv Saga, Malin och Viktoria har blivit mina vänner och 
de har på vänners vis hjälpt mig att nå vägs ände. Disco! 
     Fredrik, du har varit mitt allt. Utan dig hade jag aldrig hittat hem.  
 
 
 

umeå 14 november 2007 
Susanne Haugen 
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Kap itel  1  
 

Inledning 
 

 
En bautasten eller en bauta sten? -Det finns 
inga enkla svar, bara olika stora ord. 

 

(Lars-Gunnar Andersson,  
Göteborgs-Posten 31/7 2006) 

 
 

Den här avhandlingen handlar om innehåll och förändringar i lexikon. 
Avhandlingens utgångspunkter är två uppslagsord i den senaste utgå-
van av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 13, 2006): bautasten och  
bauta-. Ordet bautasten finns belagt i svenska språket första gången 
1664 då det lånades in i svenskan från isländskan genom Olof Verelius’ 
utgåva av Götriks och Rolfs saga.1 Det går naturligtvis inte att utesluta att 
ordet tidigare har förekommit i svenskan. Eftersom det finns en tydlig 
koppling mellan Verelius’ användning och senare belägg, utgår av-
handlingen ifrån att ordet bautasten i svenskan har sina rötter att söka 
hos ordförekomsten i Götriks och Rolfs saga och att Verelius därmed är 
ordets introduktör. Introduktionssituationen gör att det fornvästnor-
diska materialet ägnas tämligen stort utrymme i avhandlingen, i enlig-
het med titeln. De svenska orden utgör likväl avhandlingens fokus. 
     J.G.P. Möllers Tysk och Svensk samt Svensk och Tysk OrdBok (del 3, 
1790) är den första kända svenska ordboken som upptog ordet bauta-
sten.2 Sedan dess har ordet funnits i de flesta svenska ordböcker i just 

                                                      
1. Titeln är i de flesta upplagor enbart latinsk, bl.a. i den som har använts här. Den 
svenska titeln lyder i förekommande fall Göthreks och Rolfs Wesgötha kongars historia på 
gammal götska fordom beskrefwen, och nu med en ny uttolkning utgången. I löptexten används 
här en moderniserad och förkortad svensk titel, Götriks och Rolfs saga.  
2. Den tredje delen av J.G.P. Möllers ordbok (1790) är svensk-tysk. Eftersom ordbo-
ken har svenska som källspråk och den lexikaliska beskrivningen bygger på svenska 
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den formen. Eftersom ordboksredaktioner baserar ordböckernas inne-
håll på språkbruket, antas här att ordet bautasten har etablerats i det 
svenska språksamfundet under perioden 1664–1790 och att det har 
varit etablerat i svenska språket sedan 1790. 
     Ordet bautasten har upptagits i alla utgåvor av SAOL (1–13, 1874–
2006). Urvalet, återgivningen och rekommendationerna i SAOL bygger 
till stora delar på språkbruket, och invid somliga ord anges bruklig-
hetsmarkörer för att visa att »ordet på något sätt avviker från huvud-
fåran av riksspråksord» (SAOL 2006:xxviii). Bruklighetsmarkörerna i 
SAOL tyder på att bautasten har fört en vacklande tillvaro i svenska 
språket under den största delen av 1900-talet. I SAOL 1–7 (1874–
1900) finns ingen bruklighetsmarkör vid bautasten. En sådan uppträder 
för första gången i SAOL 8 (1923) där ordet bedöms vara ålderdomligt, 
och i SAOL 9 och 10 (1950 resp. 1973) förs ordet till historiskt ämnes-
område. Redaktionen för SAOL har alltså bedömt att ordet bautasten 
fram till 1900 (SAOL 7) har tillhört det allmänna riksspråket, att det 
mellan 1900 och 1923 (SAOL 8) har ansetts ålderdomligt och att det 
mellan 1923 och 1973 (SAOL 10) har haft begränsad bruklighet. Bruk-
lighetsmarkörerna i SAOL tyder således på att etableringsgraden hos 
ordet bautasten kraftigt avtog under den dryga första hälften av 1900-
talet.  
     I två av de tre senaste utgåvorna av SAOL uppträder två intressanta 
förändringar som rör etableringsgraden hos bautasten. Den första upp-
träder 1986, i SAOL 11: 
 

bautasten minnessten utan inskrift från förhistorisk tid 
 
I texten saknas bruklighetsmarkör för bautasten, liksom i de två föl-
jande utgåvorna av SAOL (12 och 13, 1998 resp. 2006). Det måste 
tolkas som att ordet mellan 1973 (SAOL 10) och 1986 (SAOL 11) åter 

                                                                                                                
språket har den här bedömts som svensk, se vidare Hannesdóttir 1998:13 f. för en 
diskussion om begreppet svensk ordbok i ett historiskt perspektiv, jfr även Hannesdóttir 
2002. Ordet bautasten upptogs även i Ihres etymologiska ordbok (1769) och i Verelius 
ordbok (1691), se avsn. 1.2.6 för kommentarer till dessa. 
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har inträtt i »huvudfåran av riksspråksord», dvs. att det har ökat sin 
etableringsgrad i svenska språket. 
     Den andra förändringen uppträder 2006, i SAOL 13. Där finns för-
utom bautasten även uppslagsordet bauta-: 

 

bauta- [bau’ta] i sms • 〈vard.〉 mycket stor; bautastora utgifter 
 

Under perioden mellan 1998 (SAOL 12) och 2006 (SAOL 13) har alltså 
bauta-, som förled i sammansättningar, etablerats i det svenska språ-
ket.  

 
 

Studieobjektet i avhandlingen är den lexikala enheten. Med utgångs-
punkt i Saussures teckendefinition (1916:98–100) ses den lexikala 
enheten som en kombination av form och innehåll.3 I centrum för stu-
dier av lexikala enheter och deras förändring står således relationen 
mellan form och innehåll och förändringar i denna relation.  
     Fastheten i relationen mellan form och innehåll uttrycks ofta med 
begreppet etablering. Etablering är ett begrepp som berör många 
aspekter. Etablering kan avse både en process och resultatet av denna 
process och kan uttryckas i olika grader. På individnivå är etablering 
en fråga om kvalitet och på samfundsnivå en fråga om kvantitet. 
     Etablering på individnivå innebär att det utvecklas en fast(are) för-
bindelse mellan form och innehåll i det mentala lexikonet hos indivi-
den. Etablering på samfundsnivå innebär att det utvecklas en fast(are) 
förbindelse mellan form och innehåll hos flera individer. När relatio-
nen mellan form och innehåll har uppnått en tillräcklig grad av fasthet 
hos ett tillräckligt stort antal språkanvändare i en språkgemenskap tas 
ordet upp i ordböcker. Därmed är ordet en del av språkets norm och 
anses vara etablerat i språksamfundet (jfr t.ex. Warren 1992:23, 
Bauer 2001:36).4 Den definition av etablering som antas här är alltså 

                                                      
3. I stället för uttryck används här form, den term som introducerades av Hjelmslev 
(1943:44) och som tillsammans med innehåll ersatte Saussures signifiant resp. signifié 
(Saussure 1916:99). Termerna innehåll och betydelse används här växlande. 
4. Särfall utgör ord som introduceras »uppifrån» och tas upp i ordböcker utan att vara 
accepterade eller etablerade hos ett stort antal språkbrukare.   
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gränsrelaterad, dvs. i relation till gränsen »att tas upp i en ordbok», 
och knyter etablering till standardisering (om detta begrepp, se t.ex. 
Teleman 2002, särsk. kap. 3, och 2005). Man måste dock räkna med 
att också ord som är upptagna i en ordbok, och alltså klarar »gräns-
spärren», kan ha varierande etableringsgrad, se vidare avsnitt 2.4.2 om 
det icke-gränsrelaterade etableringsbegreppet lexikal styrka.5  
     Den obestämda formen lexikon fångar både ordets centrala betydel-
ser ’ordbok’ och ’ordförråd’ (jfr t.ex. NEO), liksom två viktiga per-
spektiv som förbinder dessa betydelser: ett individ-psykologiskt och 
ett socialt perspektiv. Det individ-psykologiska perspektivet avser det 
mentala lexikonet hos individen, och det sociala perspektivet avser ett 
språksamfunds konventionella ordförråd (Svanlund 2002:9) av vilket 
delar ofta samlas i ordböcker – lexikon. Det sociala perspektivet förut-
sätter det individ-psykologiska; om ett ord inte ingår i lexikonet hos 
ett visst antal individer kan det heller inte ingå i ett språksamfunds 
lexikon (Svanlund 2002:9 f.). I avhandlingen förbinds det individ-
psykologiska och det sociala perspektivet på lexikon genom att både 
det mentala lexikonet och språksamfundets lexikon – ordförråd och 
ordböcker – behandlas, där det förstnämnda tas som utgångspunkt för 
det sistnämnda. 
 

 

 

                                                                                                                
     Ordböcker har alltid, oavsett syfte, en normativ funktion ur användarnas perspektiv 
(Nikula 1992:46 f., jfr Hannesdóttir 1998:10, SAOL 2006:xi), se vidare Nikula 1992 
för en diskussion kring ordböckers funktioner. Det ständiga samspelet mellan språk-
bruk och språknorm har uttömmande belysts av Teleman (1985). 
5. Andra benämningar på det fenomen som här avses är bl.a. konventionalisering 
(Bakken 1998, avsn. 4.6.3), institutionalisering (Bauer 1983, avsn. 3.2.2), standardisering 
(se Svanlund 2002:8) och lexikalisering (Svanlund 2001, avsn. 2.9, 2002). Jag har valt 
att använda begreppet etablering av flera skäl, bl.a. eftersom min uppfattning är att 
etablering är det mest etablerade ordet för det som här avses. Den är också den vanli-
gaste benämningen, enligt Svanlund (2002:9). För Svanlunds användning, se vidare 
nedan avsn. 2.3.2. 
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1.1 Syfte och disposition 
 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och förklara 
lexikala förändringar hos ord bildade med bauta(-) i svenskan under 
perioden 1664–2006 med särskild hänsyn till dessa förändringars rela-
tion till ordens etableringsgrad. Avhandlingens utgångspunkter är de 
två uppslagsorden bautasten och bauta- i SAOL 13 (2006), även om 
särskilt fokus ligger på bautasten. Jag utgår ifrån att bauta- och bautasten 
har ett och samma ursprung, dvs. att bautasten ligger till grund för 
andra ordbildningar med bauta(-). 
     Avhandlingens ämne även har inspirerats av Kent Larssons under-
sökning Om modet som språklig kraft (1977) som behandlar introduktion, 
spridning och etablering av lånordet coach i svenskan. Hans korta men 
intressanta undersökning är veterligen den enda studie som tidigare 
har behandlat likartade ämnen som denna avhandling. Genom att ta ett 
brett grepp om ett smalt ämne syftar avhandlingen till att ge en fyllig 
beskrivning av lexikala förändringar hos bauta(-) och därigenom öka 
förståelsen för företeelsen lexikal förändring. Avhandlingen spänner 
över en lång tidsperiod och har därför ett historiskt anslag. En viktig 
funktion hos historiska förklaringar är att placera historiska händelser i 
begripliga ramar. På så sätt utgör historiska förklaringar en viktig 
grund för förståelse (jfr Kjørup 1999:156). I kapitel 9 diskuterar jag 
dessa frågor vidare, och där benämner jag min undersökning »fallstu-
die». 
     Avhandlingens kapitel kan karaktäriseras som mikroprocesser i 
makroprocessen. Mikroprocesserna är intressanta i sig, men är än mer 
intressanta tillsammans, eftersom de visar på komplexiteten hos 
språklig förändring som ett resultat av mänskligt handlande. Utifrån 
avhandlingens ämne och syfte har fem undersökningsområden identifi-
erats, och de behandlas i var sina kapitel. Områdena har egna syften 
och till en del också olika material och metoder. En utförligare be-
skrivning av syften och funktioner hos dessa kapitel (kap. 4–8) följer 
nedan i samband med en beskrivning av avhandlingens disposition.            
     Avhandlingen är indelad i tre huvuddelar. Del i innehåller kapitlen 
1–10, del ii är förteckningar över material och (delar av) material-
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underlaget6 och del iii innehåller käll- och litteraturförteckningen. 
Den har p.g.a. omfånget indelats i flera avdelningar:  
 
Källor och litteratur 
Dags- och veckopress: källor till materialet 
Dagspress: övrig 
Internet: webbsidor, databaser, digitaliserade verk och ordböcker 
Internet: övriga 
E-brev 
Brev 
Muntlig kommunikation 
 
I referenser till Internet i löptexten anges hemsidans namn och i vissa 
fall datum. För närmare uppgifter hänvisas läsaren till käll- och 
litteraturförteckningen. Där finns alla hänvisningar till Internet sam-
lade, dvs. även adresser till hemsidor, databaser och Internetbaserade 
ordböcker. 
     I det följande beskrivs dispositionen i avhandlingens del i. I reste-
rande del av kapitel 1 (avsn. 1.2) följer en beskrivning av de material 
som ligger till grund för avhandlingens undersökningsområden. Kapi-
tel 2 behandlar centrala teoretiska perspektiv och i kapitel 3 följer en 
redogörelse för och en diskussion kring de metoder som används i 
avhandlingens undersökningar. Eftersom kapitel 2 och 3 utgör två av 
varandra beroende sidor av avhandlingen, finns teori och metodologi 
oundvikligen integrerade i båda dessa kapitel. Forskningsöversikter ges 
i berörda avsnitt i kapitel 1–3. 
     Avhandlingens kärna utgörs av de områden som behandlas i kapitel 
4–8. Kapitel 4 behandlar fornvästnordiska ord bildade med baut- från 
allra äldsta tid fram till introduktionen av bautasten i svenskan år 1664. 
Syftet är att klarlägga betydelsen hos bautasten i det långivande språket, 
isländska,7 där ordet har formen bauta(ðar)steinn. Kapitlet är etymolo-
giskt orienterat och utgör en bakgrund till avhandlingens senare delar 

                                                      
6. Materialunderlag är sådant som har genomsökts efter belägg. 
7. Jag tillämpar en isländsk användning av isländska, dvs. som en benämning oavhängig 
språkstadium. 
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vad gäller form och innehåll hos ord bildade med bauta(-). Inte minst 
har kapitlet visat vägen till de svenska beläggen.  
     Kapitel 5 behandlar introduktionen av ordet bautasten i svenskan, 
dvs. hur och varför ordet introducerades. Tidsmässigt uppehåller sig 
därför kapitlet vid decennierna före och efter 1664. Introduktion av 
lånord handlar mest grundläggande om att en person tillägnar sig ett 
ord och sedan använder det själv. I kapitlet behandlas därför hur och 
varför en person varseblir ett ord samt hur och varför denna sedan 
reproducerar det. Ett delsyfte med kapitlet är att utifrån bautasten 
diskutera klassificering och definitioner av lånord. 
     I kapitel 6 studeras utvecklingen av etableringsgraden under perio-
den från introduktionen 1664 till och med 1790, då ordet första 
gången veterligt upptas i en svensk ordbok och kan anses vara etablerat 
i språksamfundet. Kapitel 7 tar vid år 1791 och behandlar den fortsatta 
utvecklingen av etableringsgraden hos bautasten fram till 1973, då or-
dets etableringsgrad har minskat enligt SAOL 10. En hypotes i kapitel 
5–7 är att historiens8 höga status i samhället har varit en viktig faktor 
bakom ordets introduktion och etableringsgradens utveckling. 
     Kapitel 8 fokuserar båda uppslagsorden bautasten och bauta- i SAOL 
13 (2006) och omfattar perioden 1974–2006. I kapitlets centrum står 
fyra av varandra beroende processer. Kapitlet är indelat i två delar. 
Den första delen spänner över tidsperioden 1974–1986 och behandlar 
utvecklingen av form och innehåll hos bautasten och den åter ökade 
etableringsgraden hos ordet som kan utläsas i SAOL 10 (1973) resp. 
SAOL 11 (1986). En självklar hypotes vid detta studium är att serie-
tidningen Asterix har bidragit till ordets ökade etableringsgrad. 
     Kapitlets andra huvuddel omfattar tidsperioden 1985–2006, från 
det år då det första belägget för förleden bauta- är daterat (i Sydsvenska 
Dagbladet Snällposten 23/6 1985, jfr Nyordsboken 2000:39 f.) till SAOL 
13. Denna del av kapitlet behandlar tre processer. Den första proces-
sen som studeras är den fortsatta utvecklingen av bautasten till form 
och innehåll under perioden 1985–2006. Den andra processen är in-
troduktionen av den förstärkande betydelsen hos förleden bauta- år 

                                                      
8. Historia i båda bemärkelserna ’förfluten verklighet’ och ’historieforskning’. 
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1985. Som utgångspunkt för denna process tas ordet bautasten, vilket 
medför att den ökade etableringsgraden hos ordet bautasten och ordets 
utveckling under perioden 1985–2006 studeras för sin egen skull men 
även som utgångspunkt för tillkomsten av förleden bauta-. Hypotesen 
är att serietidningen Asterix ligger bakom den förstärkande förledens 
tillkomst. Utgångspunkt för den tredje processen är att förleden bauta- 
är etablerad i det svenska språksamfundet år 2006 i och med uppta-
gandet i SAOL 13. Processen som studeras är utvecklingen av form och 
innehåll hos bauta- och ordledens etablering under perioden 1985–
2006.  
     Eftersom SAOL 13 är den senaste utgåvan av ordlistan är en naturlig 
forskningsuppgift i kapitel 8 också att undersöka ifall det förekommer 
andra ord i materialet bildade med bauta(-) som (ännu?) inte är etable-
rade. Hur har de i så fall bildats? Vilken betydelse och funktion har de? 
     Avhandlingen avslutas i kapitel 9 med reflektioner kring avhand-
lingens material, teorier, metoder, resultat och övergripande syfte. I 
kapitel 10 finns sammanfattningar på svenska, engelska och isländska.  
 

1.2 Material 
 
Här fokuseras värdering, urval och kritiska synpunkter på avhandling-
ens sekundärkällor. Primärkällor och textkritiskt material behandlas 
utförligt i metodavsnittet 3.1. 
     Avhandlingen består av fem undersökningsområden med delvis 
separata material. Inledningsvis behandlas här några generella syn-
punkter på materialurvalet. Därefter beskrivs material och materia-
lurval sammanhållet efter det område eller den process som de berör. 
Kapitlen 4 och 5 behandlar egna, isolerade områden eller processer, 
medan kapitel 6–8 har tydliga beröringspunkter. Materialen till kapitel 
4 och 5 behandlas därför i skilda avsnitt. Särskilt nära varandra står 
kapitel 6 och 7, och de har därför förts ihop i en materialbeskrivning. 
Materialet till kapitel 8 beskrivs separat, eftersom det till skillnad från 
de två föregående fokuserar både bautasten och den förstärkande 
förleden bauta-. Avslutningsvis beskrivs de avgränsningar som har 
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gjorts i materialet. En kortfattad beskrivning av materialen ges även i 
inledningen till varje kapitel. 
 

1.2.1  Materialurval: om sekundärkällor och SAOB 
   
Undersökningarna behandlar endast skriftspråket. Fokus i material-
insamlingen har varit ord bildade med baut-, bauta(-) eller varianter av 
detta, dvs. böt- eller böta-. Materialet består av totalt 838 belägg för 
sådana ord (se avhandlingens del ii). Utöver detta material undersöks 
totalt 30 ordböcker. 
     Det finns två vägar att samla in ord för en sådan här studie. An-
tingen kan man gå via ordböcker, eller via texter, som många gånger 
finns samlade i korpusar. Här har materialinsamlingen skett på båda 
sätten. Ordböcker fyller två funktioner i avhandlingen. De fungerar 
dels som källor till ord, dvs. som primärkällor, dels som vägvisare till 
ord i andra texter, dvs. som sekundärkällor. Ordböcker skiljer sig på 
en viktig punkt från andra primärkällor. Eftersom ordböcker bygger 
på språkbruket och alltså inte speglar en viss textförfattares ordval, är 
de alltid sekundära i förhållande till språkbruket. Eftersom de återger 
ett medvetet urval av ord sammanställt av en ordboksredaktion, är de 
dock primära i det avseendet att de speglar en ståndpunkt hos ord-
boksredaktionen. Därför är även icke-förekomster i sådana ordböcker 
relevanta.  
     Ett kriterium vid ordinsamlingen till kapitel 6–8 har varit att orden 
återges på svenska (enligt min bedömning), finns i en text utgiven i 
Sverige eller riktar sig till svenska språkbrukare i Sverige. Endast i 
undantagsfall har ord i finlandssvenska texter medtagits. Till kapitel 4 
har västnordiska ord insamlats. 
     En central källa till material har i kapitel 6–8 varit Ordbok över 
svenska språket, dvs. Svenska Akademiens Ordbok (SAOB). SAOB behandlar 
svenskt skriftspråk från 1521 fram till idag (Svensson, L. 1992:369), 
och sedan 1893 då det första häftet utkom har SAOB utkommit i 35 
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band (det första 1898, det senaste 2007).9 Jag har även fått tillgång till 
excerptlappar ur SAOB:s arkiv, Svenska Akademiens ordsamling 
(SAOS). 
     Materialet i SAOB (inkluderar i det följande även SAOS) har insam-
lats genom selektiv excerpering, dvs. genom stickprov av ord som är 
»bra, ’talande’ språkprov på språkets vanliga ord eller uttryck» (Hast 
1983:177, jfr även Svensson, L. 1992:371). Den selektiva excerpe-
ringen medför att särskilt iögonenfallande ord ofta excerperas till 
nackdel för mer vanliga ord, vilket senare har korrigerats av redaktö-
rer och kontrollanter (Hast 1983:177, Svensson, L. 1992:371 f.). Den 
selektiva excerperingen torde alltså ha varit till fördel för ordet bauta-
sten och andra eventuella ord bildade med bauta(-) och lett till att 
många belägg har fångats upp. En liknande bedömning för sitt material 
gör även t.ex. Tage Palm i sin avhandling (2006, se särsk. avsn. 2.1). 
     SAOB står sig väl både vad gäller kvantitet och kvalitet, vilket fram-
går av Ordbok över svenska språket. Källförteckning (1939) och Ordbok över 
svenska språket. Källförteckning. Supplement (1975), se vidare Ekbo 
1965:4, Hast 1983:160 f., 1993, Svensson, L. 1992:370. Man måste 
dock räkna med att det har förekommit ord i språkbruket som inte har 
fångats upp av redaktionen, eftersom all litteratur i landet aldrig kan 
överblickas. SAOB har en bred täckning av det svenska språkets stil-
nivåer, ordtyper, genrer och ämnesområden, även om viktiga och 
kända källor och litteraturställen har excerperats noggrannare, såsom 
Bibeln och Linnés skrifter (Hast 1983:173, Svensson, L. 1992:371–
373). Förre ordbokschefen Lars Svensson har undersökt fördelningen 
bland SAOB:s källor över olika genrer och ämnesområden. Undersök-
ningen visar att källorna i SAOB:s källförteckning fördelar sig över ca 
150 genrer och ämnesområden, varav skönlitteratur alltjämt är den 
bäst representerade genren (Svensson, L. 1992:373 f., jfr även Hast 
1983:174 f.).10  

                                                      
9. SAOB är även sökbar på Internet. 
10. Hast (1983:174) och Svensson, L. (1992:374) benämner genren vitterhet. Eftersom 
vitterhet rör humanistisk bildning eller skönlitteratur (jfr NEO) har genren här tolkats 
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     SAOB:s material har också en god kronologisk täckning. Enligt 
Svensson (1992:374) visar en jämförelse mellan SAOB:s källförteck-
ning och Isak Collijns 1500- och 1600-talsbibliografier (1927–1938 
resp. 1942–1946) att SAOB har excerperat i stort sett allt tryck från 
1500-talet och det mesta från 1600-talet. Däremot har endast en del 
av 1700-, 1800- och 1900-talens stora bokproduktion kunnat excerpe-
ras, men täckningen anses ändå vara god från dessa sekler (Svensson, 
L. 1992:375 f.).  
 

1.2.2  Material till kapitel 4: fornvästnordiska 
bautasteinn 

 
Värdering av källor och texter är ett centralt inslag i arbetet med att 
klarlägga betydelsen hos bautasteinn i isländskan fram till introduktio-
nen i svenskan år 1664. Därför finns tydliga beröringspunkter mellan 
material- och metodbeskrivningarna rörande kapitel 4.  
     Den fornvästnordiska litteraturens stora omfattning och komplice-
rade källäge har lett till att en stor mängd ordböcker, utgåvor, text-
samlingar och flera databaser har använts i arbetet med att finna – och 
inte minst med att sovra i – materialet och med att bedöma materia-
lets källvärde.  
     Materialet består av 26 belägg för 13 fornvästnordiska ord bildade 
med baut- daterade från mitten av 1200-talet till början av 1700-talet. 
De huvudsakliga sekundärkällorna till beläggen är ordböcker över det 
fornvästnordiska ordförrådet som via utgåvor och texter har lett mig 
till handskrifterna och databaser som har fört mig vidare antingen till 
utgåvor eller direkt till handskrifterna. De ordböcker och databaser 
som beskrivs i det följande har varit materialets huvudsakliga 
sekundärkällor. De har samtidigt varit vägledande vid sovringen i ma-
terialet och vid det omfattande arbetet med värderingen av materialet, 

                                                                                                                
som ’skönlitteratur’; jfr även Hast 1983:179 f. som menar att skönlitteraturen torde 
»inta det främsta rummet» bland SAOB:s källor. 
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ett arbete som dels behandlas i metodavsnittet 3.1.1, dels löpande i 
kapitel 4. 

 
Tabell 1. Sammanställning efter genre av de viktigaste sekundärkällorna 
till de fornvästnordiska beläggen i kapitel 4 

Genre Sekundärkällor 

Skaldepoesi Skaldic Database, Lexicon Poeticum, Den norsk-
islandske skjaldedigtning (Jónsson 1912a), Edda 
Snorra Sturlusonar (Jónsson 1931), Edda Snorra 
Sturlusonar (AMSnE 1848, 1852) 

Poesi (särsk. eddadiktning) Lexicon Poeticum (1931) 

Prosa Fritzner, Cleasby, Ordbog over det norrøne prosa-
sprog, Netútgáfan, Orðabók Háskólans 

 
De främsta ordböckerna till det fornvästnordiska ordförrådet är 
Sveinbjörn Egilssons Lexicon Poeticum (senare utg. utökade av Finnur 
Jónsson), Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog, Richard 
Cleasbys Icelandic-english dictionary, utarbetad och utökad av 
Guðbrandur Vigfússon, samt den moderna Ordbog over det norrøne 
prosasprog (ONP) som är under utgivning av Den Arnamagnæanske 
Kommission i Köpenhamn. 
     Lexicon Poeticum (LP) var den första viktigare ordboken över det 
fornvästnordiska ordförrådet och innehåller i enlighet med titeln i 
huvudsak ord från det poetiska språket, från eddadikter och skalde-
dikter. Fritzner och Cleasby behandlar båda prosaspråket. De utgåvor 
som främst har använts här är LP (1931), Fritzner (2:a utg. 1886) och 
Cleasby (2:a utg. 1957 med supplement av William A. Cragie). 
     ONP har hittills utkommit i tre band (1995, 2000 resp. 2004) ut-
över ett registerband (1989) och är planerad i en ugåva om tolv band. 
ONP strävar efter att inrymma en fullständig registrering och beskriv-
ning av ordförrådet i det fornvästnordiska prosaspråket (ONP 
1989:Forord). I likhet med sina föregångare, Fritzners och Cleasbys 
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ordböcker, är ONP begränsad till prosaspråket, med undantag för ord 
som endast finns i det poetiska språket (ONP 1989:12).  
     I ONP finns ordförrådet i det fornvästnordiska språket förtecknat ur 
handskrifter från ca 1150 till 1540 för isländska texter och till 1370 för 
norska skrifter. Ordarkivet i ONP omfattar ca en miljon excerpter med 
citat ur källor samt ett register över sammansatta ord. Excerperingen 
är selektiv, på samma vis som i SAOB (se avsn. 1.2.1), och har till 
största delen skett efter tryckta utgåvor men även direkt efter hand-
skrifter i de fall någon utgåva inte föreligger eller ifall utgåvorna har 
bedömts som otillräckliga (ONP 1989:11).11   
     ONP är den senaste, omfångsrikaste och grundligaste ordboken och 
har därför etablerat sig som standardverket för upplysningar om forn-
västnordiska handskrifter (jfr Jørgensen 2004:64). Den har därför 
tjänat som avhandlingens huvudsakliga sekundärkälla för det fornväst-
nordiska prosaspråket, dock med stort stöd i Fritzner och Cleasby. Till 
eddapoesin har LP varit den viktigaste sekundärkällan. 
     Skaldepoesins källäge är särskilt komplicerat eftersom skaldedikter 
finns insprängda i andra verk, t.ex. i flera islänningasagor och i Snorres 
Edda. För att finna vägen genom den snåriga och svårgenomträngliga 
skaldepoesin till dess källor har Skaldic Database varit ett ovärderligt 
verktyg.12 Skaldic Database innehåller hela den kända korpusen av den 
fornvästnordiska skaldepoesin och är sökbar bl.a. utifrån ord, skalder, 
dikter, texter, verser och handskrifter. Databasen anger alla hand-
skrifter som innehåller det som eftersöks eller de handskrifter som 
innehåller en viss skalds verk och ger en god överblick över ord-
förekomster i skaldepoesin och deras källor.  
     Den fornvästnordiska skaldediktningen finns samlad i två utgåvor: 
Jónsson (1912–1915) resp. Kock (1946–1950). Jónssons Den norsk-
islandske skjaldedigtning anses vara standardverket. Den samlar alla dikter 

                                                      
11. Handskriftsregister, signaturer, verkregister och bibliografi finns även på ONP:s 
hemsida.  
12. Databasen har tillkommit vid universitetet i Sydney inom projektet Norse-Icelan-
dic Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, vilket förutom skapandet av data-
basen syftar till att ge ut skaldepoesin i en tryckt, ny kritisk utgåva.  
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tillkomna fram till ca år 1400 som inte hör till Den poetiska eddan. Ut-
gåvan består av fyra band: en A- och en B-del med samma innehåll 
(Jónsson 1912a, 1912b), i två band vardera. A-delarna återger dikterna 
diplomatariskt efter den äldsta handskriften med varianter ur alla be-
varade handskrifter. I B-delarna återges dikterna i normaliserad form 
(Jónsson 1912a:vi, viii). Kocks utgåva är uppbyggd på samma vis som 
Jónssons men återger endast en normaliserad text. Dessutom bygger 
inte Kocks utgåva på källmaterialet direkt, utan på Jónsson.13  
     Snorres Edda och dess handskrifter har kommit ut i otaliga utgåvor, 
varav två textkritiska med diplomatarisk transkription: den 
arnamagnæanska (AMSnE) i tre band (1848–1887) och Jónsson 
(1931).14 Den huvudsakliga sekundärkällan till skaldespråket utgör här 
Skaldic Database, med stöd i LP (1931), Jónsson (1912a, 1931) och 
AMSnE band i–ii (1848, 1852). Två andra viktiga verk rörande skalde-
poesin är Hollander (1958) och G. Nordal (2001). 
     Utöver de sammanställningar över det fornvästnordiska språket 
som har nämnts ovan finns ett tämligen stort antal ordböcker avfattade 
på nordiska språk, tyska eller engelska, samt ett par databaser och 
textsamlingar. Dessa har använts som kontroll- eller referensgrupp, 
dvs. för att stödja eller kontrollera andra uppgiftslämnare eller för att 
sovra i materialet och texterna. På nordiska språk finns B. Halldórsson 
(1814[1992]), Jonsson (1863), Larsson (1891) och Hægstad & Torp 
(1909, i senare utgåvor Heggstad 1930 och Heggstad, Hødnebø & 
Simensen, senast 1990). På engelska finns Zoëga (1910), Kellogg 
(1988) och La Farge & Tucker (1992). På tyska finns Gering (1896, 
2:a utg. och 1903), Holthausen (1948) och Baetke (band 1, 1:a utg. 
1965).15 Slutligen ska nämnas en databas och en nätbaserad text-

                                                      
13. Det finns alltså ett stort behov av nyläsning av materialet, och den kritiska utgåva 
av skaldediktningen som planeras inom Skaldic Database kommer således att vara ett 
mycket viktigt bidrag till forskningen kring skaldepoesin.   
14. Se Jónsson 1931:i–iii för äldre utgåvor. Bibliografier till Snorres Edda finns bl.a. i 
Islandica xiii (1920) och xxxvii (1955). Jónsson har även givit ut Snorres Edda i en text-
kritisk handutgåva (1900b). 
15. Se även Cleasby 1957:viii för en förteckning över äldre fornvästnordiska ordsam-
lingar. I elektronisk form finns Zoëga, ONP, Fritzner och Cleasby.  
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samling. Orðabók Háskólans (OH) vid Islands universitet är en veten-
skaplig lexikografisk institution vars främsta uppgift är att samla upp-
gifter om isländskt ordförråd från tiden för den isländska boktryckar-
konstens begynnelse kring 1540 fram till idag.16 OH:s material är 
indelat i flera olika samlingar: Textasafn, Ritmálssafn, Talmálssafn och 
flera mindre samlingar. För avhandlingens syften har särskilt 
Ritmálssafn och Textasafn varit värdefulla. Ritmálssafn är OH:s största 
samling och innehåller 2,5 miljoner exempelord som visar betydelsen 
och användningen hos ca 700 000 ord. Samlingen omfattar till största 
delen material från tryckta böcker men innehåller även material ur 
handskrifter. I Textasafn finns olika slags gamla och nya texter förde-
lade över olika ämnesområden, bl.a. fornlitteratur, religiös litteratur, 
skönlitteratur, facklitteratur och dagstidningar. Den allmänna till-
gången är emellertid begränsad till fornlitteratur (islänningasagor), 
lagsamlingar, Bibeln och ett fåtal ytterligare texter. Totalt omfattar 
samlingen ca 52 miljoner types (olika ord).  
     Netútgáfan är en samling utgåvor av isländsk litteratur och annan 
litteratur översatt till isländska. Där finns bl.a. en samling utgåvor av 
fornlitteratur med fornaldarsagor, Gylfaginning, Heimskringla, islän-
ningasagor, íslendingaþættir,17 Landnámabók (Sturlubók) och Jómsvíkinga 
saga. Både OH och Netútgáfan saknar källhänvisningar och källkritiska 
kommentarer, men eftersom de ger uppgifter om textställen för sök-
ord har de varit viktiga hjälpmedel vid sovringen i materialet. 
 

1.2.3  Material till kapitel 5: introduktionen av 
bautasten i svenskan år 1664 

 
Avhandlingens kapitel 5 behandlar hur och varför ordet bautasten in-
troducerades i svenskan av Olof Verelius i översättningen av Götriks och 

                                                      
16. Fr.o.m. 1/9 2006 ingår Orðabók Háskólans i det nya institutet Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum. 
17. Íslendingaþáttur/-þættir ’ett slags korta islänningasagor’ kan även översättas till 
islänningatåt/-ar (se t.ex. NE).  
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Rolfs saga år 1664. I centrum av kapitlet står naturligtvis Olof Verelius 
och hans sagaöversättning. Utgåvan finns tillgänglig vid Kungliga bibli-
oteket i Stockholm och har legat till grund för analysen av introduk-
tionen av ordet bautasten i svenskan.  
     Handskriftsläget kring Verelius’ utgåva, och därmed kring intro-
duktionen av bautasten, beskrivs grundligt i första bandet i Oscar 
Albert Johnsens och Jón Helgasons kritiska utgåva av Den store saga om 
Olav den Hellige (1941). Samma ämne behandlar Helgason i sin intro-
duktion till faksimilutgåvan av huvudhandskriften till nämnda saga 
(1942). Dessa verk har bidragit stort till beskrivningen av introduktio-
nen av bautasten i Verelius’ utgåva. Sagan, utgåvan och den handskrift 
varpå den bygger har även behandlats i senare sagaöversättningar. Två 
gånger har Götriks och Rolfs saga, delvis eller i helhet, senare översatts 
till svenska: i sin helhet av Johan Erik Rydqvist (1:a utg. 1824) och 
endast Götriks saga av Mats Malm (1:a utg. 1990). Verelius’ översätt-
ning finns även i utgåva av Dan Korn (1990). Här har Malms kom-
mentarer bidragit till belysningen av sagan och utgåvan.  
 

1.2.4  Material till kapitel 6–7: ordet bautasten i svenskan 
under perioderna 1664–1790 och 1791–1973 

 
I kapitel 6 och 7 studeras hur och varför ordets etableringsgrad föränd-
ras under perioderna 1664–1790 (kap. 6) resp. 1791–1973 (kap. 7). 
Materialet till kapitlen består av 154 belägg för ord bildade med 
bauta(-).  
     Materialet har samlats in genom litteraturhänvisningar i SAOB, sök-
ningar i Språkbankens korpusar (Strindbergs romaner och dramer, 
Strindbergs brev, Bellmans samlade verk, Äldre svenska romaner och Press 65) 
och digitaliserade utgåvor, genom Litteraturbanken, eBoklagret 
Omnibus, i Antikvarisk tidskrift för Sverige genom Projekt Runeberg, i 
översättningar av fornvästnordiska verk och genom ordböcker. Av 
SAOB:s material redovisas endast 10–15 % i ordboken (Svensson, L. 
1992:377) och jag har därför även fått ta del av 24 excerptlappar ur 
SAOS. Ytterligare enstaka ordförekomster har jag stött på i litteratu-
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ren under materialinsamlingen. I avhandlingens del ii finns en fullstän-
dig förteckning över det sökbara materialunderlaget. 
 

Tabell 2. Översikt över materialunderlaget till kapitel 6–7 

Underlag Innehåll/omfång 

SAOB + SAOS Skönlitt., sakprosa 

Litteraturbanken Skönlitt. 

eBoklagret Omnibus Skönlitt. 

Språkbanken Korpusarna Strindbergs romaner och 
dramer, Strindbergs brev, Bellmans samlade 
verk, Äldre svenska romaner, Press 65 och 
digitaliserade utgåvor 

Översättningar  
(av främst fisl. litt.) 

16 

Antikvarisk tidskrift för Sverige 15 delar 

Ordböcker 30 (inkl. 10 utg. av SAOL) 

 
Underlaget för materialsökningarna omfattar en stor mängd texttyper: 
skönlitteratur (prosa, dramer, poesi och översättningar av fornväst-
nordisk litteratur), sakprosa, presstexter, brev och ordböcker. Till 
detta kommer SAOB:s stora underlag (se avsn. 1.2.1). Tillgången till 
skönlitterärt material är överlägset störst. Som tidigare har nämnts är 
det skönlitterära materialet bäst representerat av alla texttyper i SAOB. 
Det sökbara skönlitterära materialunderlaget omfattar totalt 83 olika 
författare och 531 verk18 och dessutom (genom eBoklagret Omnibus) 

                                                      
18. Prosa- och dramaversionerna av Benedictssons Den Bergtagna har räknats som två 
verk. Olika delar av samma verk har räknats som ett verk. Ej namngivna verk, t.ex. 
»lyrik och essäer» eller »andra noveller» har räknats som ett verk. Romanen Modern av 
Victoria Benedictsson och Axel Lundegård har räknats till Benedictsson.  
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98 sagor utgivna av Hyltén-Cavallius och Stephens (1:a utg. 1844–
1849).   
     Totalt finns 15 svenska översättningar av fornvästnordiska verk som 
innehåller ordet bautasten. Översättningar av Heimskringlas delar är 
Peringskiöld (1697, del 1), Richert & Guldbrand (1816, del 1), 
Hildebrand (1869, del 1), Oseen (1910),19 Olson (1919) och 
Ohlmarks (1961). Översättningar av Hávamál är Gödecke (1877), 
Ljungstedt (1904), Thall (1912), Brate (1913), Åkerblom (1920), 
Collinder (1957) och Ohlmarks (1965). Översättningar av Egil 
Skallagrimssons saga är Bååth (1883) och Alving (1938).20 Därutöver har 
den första svenska översättningen av Olaus Magnus’ Historia om de 
nordiska folken (1909) av Robert Geete visat sig innehålla ett belägg.21  
     Tillgången till elektronisk sökbar sakprosa är knapp, varför 
sakprosamaterialet får konstateras vara klart underrepresenterat. Ge-
nom Projekt Runeberg vid Linköpings universitet har jag kunnat 
genomsöka 15 digitaliserade delar (1–2, 4–6, 8–17) av Antikvarisk 
tidskrift för Sverige, totalt innehållande 1 447 256 tokens (antal ord).22 
Det senaste numret som har undersökts utkom 1905.   
     Språkbankens presskorpus Press 65 omfattar material ur 5 tidningar: 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Svenska Dagbladet, Stockholms-
tidningen, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Korpusen 
innehåller 100 705 types och 990 989 tokens. Korpusen Strindbergs 
brev omfattar samtliga tryckta och otryckta brev som var tillgängliga 1 
augusti 1991. Korpusen omfattar 81 952 types och 1 223 288 tokens.  

                                                      
19. Oseens översättning omfattar inte hela verket.  
20. Även Wieselgrens och Noreens översättningar av Egils saga (1930 resp. 1933) har 
kontrollerats, men de innehåller inte det aktuella textpartiet. Se Wallette 2004:401–
410 för en förteckning över svenska översättningar av fornisländska verk under perio-
den 1660–1960, se vidare not 58 nedan för bibliografier över fornisländsk litteratur. 
21. Geete står för den huvudsakliga översättningen av böckerna 1–4 (Magnus 
1909:iiij). Översättningen finns även i senare utgåvor (1976, 2001).    
22. Orden har räknats i Word som endast anger tokens (och inte types). Innebörden 
hos tokens ligger nära den hos textord, förekomst »av ett (eventuellt böjt) lexikonord i 
dess textsammanhang, i skrift skilt från angränsande textord av mellanrum» (SAG 1, s. 
204). Om definitioner av ord, se not 42. 
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     Den totala mängden ordböcker under tidsperioden är stor: fram till 
1850 publicerades närmare 300 lexikografiska verk innehållande 
svenska språket (Hannesdóttir 1998:19). Jag har därför tvingats till en 
betydande sovring. I urvalet har jag lutat mig mot förteckningar och 
bibliografier över ordböcker och publikationer inom 1900-talets lexi-
kografiska forskning: Noreen (del 1, 1903–1907), Sigurd (2:a uppl. 
1972), E. Haugen (1984:1–61), Holm (1986:50–53), Holm & 
Jonsson (1990:1933–1943) och Jacoby (1990). Vidare har jag använt 
mig av viktiga lexikografiska publikationer producerade vid Institutio-
nen för svenska språket vid Göteborgs universitet, särskilt inom pro-
jektet Lexikografisk tradition i Sverige: Hannesdóttir (1991, 1998, 
2000, 2002), Hannesdóttir & Ralph (1988), Malmgren (1992) och 
Ralph (2001). Värd att nämna är också den omfattande, men ej publi-
cerade, förteckning över äldre svenska ordböcker som Anna Helga 
Hannesdóttir har sammanställt (u.å).   
     Utifrån ovan nämnd lexikografisk forskning behandlar avhandlingen 
följande 30 ordböcker (i kronologisk ordning):23  
 
 

Spegel (1712) 
Serenius (1741) 
Lind (2:a utg. 1749) 
L. Möller (2:a utg. 1755) 
Sahlstedt (1757, 1773) 
Widegren (1788) 
J.G.P. Möller (1790) 
Weste (1807) 
Lindfors (1815) 
Almqvist (1842) 

Dalin (1850) 
Kindblad (1867) 
SAOL (utg. 1–10, 1874–1973) 
Cavallin (1875) 
Schulthess (1885) 
Björkman (1889) 
Sundén (1892) 
Lundell (1893) 
Östergren (1919)  
Molde (1955) 

                                                      
23. 1:a utg. av Lind utkom 1738; 2:a utg. 1749 är utökad, 1:a utg. av L. Möller utkom 
1745; 2:a utg. är något utökad (Malmgren 1992:204, Hannesdóttir 1998:208). 
Westees supplement (1842) till Weste har inte medtagits. Almqvist sträcker sig endast 
till brand (se t.ex. Hannesdóttir 1998:412) och omfattar alltså inte bö. Kindblads ord-
boksprojekt 1867 avslutades ofullbordat år 1872 men sträcker sig till och med upp-
slagsordet gradvis (Hannesdóttir 1998:365, 410 f.). 
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Av de 30 ordböckerna är 12 tvåspråkiga med svenska som källspråk 
och 18 är enspråkiga. Under perioden fr.o.m. Spegel (1712) t.o.m. 
Lindfors (1815) är samtliga tvåspråkiga utom Sahlstedt (1757). Efter 
1815 är alla utom Cavallin (1875), Schulthess (1885) och Björkman 
(1889) enspråkiga.  
     Att de tidiga ordböckerna är tvåspråkiga är ingen svaghet i materi-
alet, eftersom man under 1700-talet inte gjorde den principiella skill-
nad med avseende på funktion som man idag gör mellan tvåspråkiga 
och enspråkiga ordböcker. De normativa funktioner som en enspråkig 
ordbok alltid har och har haft ur användarsynpunkt, uppbars under 
1700-talet till en del av de tvåspråkiga ordböckerna; jfr även ovan not 
4. I 1700-talets tvåspråkiga ordböcker utvecklades den lexikaliskt ba-
serade grammatiska beskrivningen som tog utgångspunkt i svenska 
språket och som från och med mitten av 1800-talet låg till grund för 
framväxten av den enspråkiga lexikografin. Från och med Dalins 
Ordbok öfver svenska språket 1850–1855,24 den första enspråkiga svenska 
ordboken, var den svenska lexikografiska traditionen fullt utvecklad 
och den vetenskapliga lexikografiska verksamheten inriktad på pro-
duktion av enspråkiga ordböcker (Hannesdóttir 1998:1–3, 10–12). 
Därför är också de flesta ordböckerna som ligger till grund för materi-
alet enspråkiga efter denna tid. 
 

Fördelning av materialunderlaget till kapitel 6–7 
 
Materialunderlag finns för hela tidsperioden, men tillgången är som 
väntat avsevärt mindre för kapitel 6 (perioden 1664–1790) än för 
kapitel 7 (perioden 1791–1973). Underlaget är också knappt för de-
cennierna närmast före 1973. Materialet till kapitel 6 omfattar 16 
belägg och 8 ordböcker, medan materialet till kapitel 7 omfattar 138 
belägg och 22 ordböcker.  
 

                                                      
24. Som slutår för utgivningen av Dalins ordbok anges ibland 1853 och ibland 1855, se 
vidare Hannesdóttir 1998:462, not 1. 
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Tabell 3. Översikt över fördelningen av materialet mellan kapitel 6 och 7 

Kapitel 6  
(perioden 1664–1790) 

Kapitel 7  
(perioden 1791–1973) 

Underlag Omfång Underlag Omfång 

SAOB + SAOS – SAOB + SAOS – 

Skönlitt. 10 förf.,  
24 verk 

Skönlitt. 73 förf., 507 verk,  
98 sagor 

Översättningar  
av fisl. litt. 

1 Översättningar  
(av främst) fisl. litt. 

15 

Ordböcker 8 Ordböcker 22 (inkl. 10 utg. av SAOL) 

  Antikvarisk tidskrift 
 för Sverige 

15 delar 

  Strindbergs brev 81 952 types,  
1 223 288 tokens 

  Press 65 5 tidningar 

 
SAOB täcker hela perioden bra, och tillgången på ordböcker och över-
sättningar av fornvästnordisk litteratur är god över hela perioden. Fler 
genrer är emellertid representerade i kapitel 7 än i kapitel 6. Press-
material, brev och sakprosa saknas helt för kapitel 6, men framförallt 
är tillgången på skönlitteratur större för kapitel 7. För att belysa den 
tidsmässiga spridningen av det sökbara skönlitterära materialunderla-
get till kapitel 6–7 från Språkbanken, Litteraturbanken och eBoklagret 
Omnibus har jag i tabell 4 nedan (men inte senare) delat in författarna 
och deras verk i 5 grupper efter författarnas födelseår: 
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Tabell 4. Författare och verk till kapitel 6–7 indelade i grupper efter 
författarnas födelseår25 

Grupper efter 
författarnas födelseår 

Antal författare 
och verk 

Totalt Kapitel 

(1)  Födda under perioden 
1638–1700 

 

4 förf., 4 verk 

(2)  Födda under perioden 
1701–1770 

6 förf., 20 verk 

10 förf.,  
24 verk 

Kap. 6 

(3)  Födda under perioden 
1770–1850 

 
30 förf., 278 verk 

(4)  Födda under perioden 
1851–1900 

41 förf., 226 verk 

(5)  Födda under perioden 
1901–1950 

2 förf., 3 verk 

73 förf., 
507 verk 

Kap. 7 

    

 

 
Det sökbara underlaget från grupperna 3 och 4 (i kap. 7) är alltså klart 
störst,26 och till kapitel 7 kommer även Hyltén-Cavallius’ & Stephens’ 
98 sagor.  
 

 

 

                                                      
25. Författaren med pseudonymen von Hahn, med okänt dödsår, har förts till grupp 4 
eftersom författarens verk Gullviva (1894) utkom under den period som gruppen avser. 
Uppställningen är en grov indelning som visar underlagets ungefärliga fördelning och 
tar inte hänsyn till frågor t.ex. kring vad som räknas till ett verk, verkens sidantal, 
genretillhörighet osv. Eftersom indelningen bygger på författarnas födelseår visar den 
inte verkens exakta tillhörighet i grupperna.      
26. Strindberg (f. 1849) som finns representerad med hela 86 sökbara verk orsakar 
naturligtvis en snedfördelning i grupp 3. Hans verk motsvarar inte mindre än 16,2 % 
av alla verk och 31 % av verken i grupp 3.  
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1.2.5 Material till kapitel 8: bauta(-) i nutida 
svenska. Perioden 1974–2006 

 
Kapitel 8 fokuserar båda uppslagsorden bautasten och bauta- i SAOL 13 
(2006) och omfattar perioden 1974–2006. Kapitlet är indelat i två 
delar. Den första delen omfattar tidsperioden 1974–1986 och be-
handlar form och innehåll hos bautasten och ordets åter ökade etable-
ringsgrad utifrån en hypotes om att serietidningen Asterix är bidragande 
orsak. Kapitlets andra del omfattar tidsperioden 1985–2006 och be-
handlar tre processer: 1) utvecklingen hos bautasten till form och inne-
håll, 2) introduktionen av den förstärkande förleden bauta- år 1985, 
och 3) utvecklingen av form och innehåll hos bauta- samt etableringen 
av detta ord.  
     Materialet består av 657 belägg för ord bildade med bauta(-). Den 
bästa materialtillgången finns i Språkbankens skönlitterära korpusar 
och presskorpusar samt i pressarkiven Mediearkivet och PressText. 
Därutöver har jag sökt i Vitalis (Vitterhetsakademiens biblioteks kata-
log), digitala nummer av Populär Historia, Historisk Tidskrift och Populär 
Arkeologi,27 sökt i Nyordsboken (2000), i SAOB, SAOS samt kontaktat 
Språkrådet. Ett självklart materialunderlag är också Asterix. I avhand-
lingens del ii finns en fullständig förteckning över författarna och ver-
ken i Språkbankens litterära korpusar, innehållet i pressarkiven och 
presskorpusarna samt över alla svenska Asterix-album och deras utgiv-
ningsår. Texter från Internet används endast undantagsvis eftersom de 
är är alltför tidskrävande att bearbeta på ett sådant sätt att de hade 
kunnat inrymmas vid sidan av övrigt material. 

 
 
 
 
 

                                                      
27. Andra historiska eller arkeologiska tidskrifter som Fornvännen, Världens Historia och 
Allt om Historia är tyvärr inte elektroniskt sökbara f.n. 
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Tabell 5. Översikt över underlaget till materialet i första och andra 
delen i kapitel 828 

Kapitlets första del  
(perioden 1974–1986) 

Kapitlets andra del  
(perioden 1985–2006) 

Underlag Omfång Underlag Omfång 

Nyordsboken (2000), 
Språkrådet 

– Nyordsboken (2000), 
Språkrådet 

– 

SAOB – SAOB – 

Skönlitt. 112 förf.,  
129 verk 

Skönlitt. 6 förf.,  
6 romaner 

Asterix  nr 1–27  
(1970–1983) 

Asterix nr 28–32  
(1987–2005) 

Vitalis – Vitalis – 

Språkbankens  
Press 76 

5 tidningar PressText 17 tidningar 

  Mediearkivet 47 tidningar 

  
Språkbankens 
presskorpusar 

2 tidningar 

  Historisk tidskrift 6 nr (nr 2, 4 2002, 
nr 1–4 2003) 

  Populär Historia 191 nr  
(1991–2006) 

  Populär Arkeologi 63 nr (1986–2006) 

 
 

                                                      
28. Serien Asterix utgör en central del i kapitlet och hålls därför isär från övrig skönlitte-
ratur. 
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Materialet till kapitlets första del består av 233 belägg för ord bildade 
med bauta(-). Materialunderlag är Språkbankens skönlitterära korpusar 
Bonniersromaner i (utgivna 1976/1977) och Bonniersromaner ii (utgivna 
1980/1981), Språkbankens presskorpus Press 76, Asterix nr 1–27 (1970 
–1983)29 och Vitalis. 
     I Bonniersromaner i och ii ingår totalt 78 författare med 91 verk på 
svenskt originalspråk och 34 författare med 38 verk i översättning, 
alltså totalt 112 olika författare och 129 olika verk. De skönlitterära 
korpusarna består totalt av 312 263 types och 9 342 038 tokens. 
Översättningarna är i huvudsak från engelska. I Bonniersromaner i ingår 
ca 2 210 000 ord i de svenska originaltexterna och 3 175 000 ord i 
översättningarna.30 I Bonniersromaner ii är orden inte räknade för varje 
verk, men sett till antal verk kan man utgå ifrån att de svenska tex-
terna är i majoritet. Totalt torde en relativ jämvikt råda mellan de 
svenskspråkiga texterna och översättningarna i de båda korpusarna.  
     I Språkbankens korpus Press 76 ingår tidningarna Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning, Svenska Dagbladet, Stockholmstidningen, Dagens Nyheter 
och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Korpusen omfattar 1 110 451 
types och 156 958 tokens.  
     Serien om Asterix har på det franska originalspråket publicerats i 
33 fristående album. På svenska har 32 album publicerats i översätt-
ning av Ingrid Emond under perioden 1970–2005 (Asterix 
International 28/9 2007).31 För samtliga nummer utom nr 23 har 
serien Asterix – Den kompletta samlingen (2001–2003) använts (se av-
handlingens del ii för en förteckning över albumen som ingår i häf-
tena). Då det gäller nr 23, Obelix & Co (1978), har det fristående albu-
met använts, utom för bilder. Alla nummer är översatta av Emond.  

                                                      
29. Eftersom en hypotes är att Asterix har bidragit till den ökade etableringsgraden hos 
bautasten som kan utläsas i SAOL 11 behandlas alla belägg ur Asterix fram till 1986 i detta 
avsnitt. Asterix nr 28 utkom först 1987, alltså senare än SAOL 11. 
30. Två verk är inte medräknade. För Bonniersromaner I anger Språkbanken endast 
ungefärlig storlek i tusentals ord för varje verk. 
31. Alla album utom det franska nr 33, Astérix et la rentrée gauloise (2003), har kommit 
ut på svenska.  
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     Materialet till kapitlets andra huvuddel består av 424 belägg för ord 
bildade med bauta(-). Materialunderlag är presskorpusarna och press-
arkiven i PressText, Mediearkivet och Språkbanken, digitala nummer 
av Populär Historia, Historisk Tidskrift och Populär Arkeologi, Asterix (nr 
28–32), Nyordsboken (2000) och Vitalis. Ett fåtal belägg har jag med 
hjälp av vänner stött på under arbetets gång.  
     Det största materialunderlaget finns i presstexter och i dessa har 
lejonparten av beläggen samlats. Det totala underlaget för pressmate-
rial utgör 63 olika tidningar samt Bonniers Lexikon under perioden 
1987–2006 (t.o.m. 16/5).  
     För att öka underlaget för sakprosatexter sökte jag i 6 nummer av 
den vetenskapliga tidskriften Historisk tidskrift (nr 2, 4 2002, nr 1–4 
2003) samt i 63 nr av Populär Arkeologi (1986–2006) och i 191 nr av 
Populär Historia (1991–2006), båda populärvetenskapliga tidskrifter. 
     För Asterix nr 28–31 har jag använt serien Asterix – Den kompletta 
samlingen 2–3 (2003) i översättning av Emond. Det senaste numret, nr 
32 (2006), finns f.n. endast som fristående album, även det i översätt-
ning av Emond. Ur album nr 28–32 har jag excerperat 29 belägg.  
      Ett belägg (från 1992) har jag genom Nyordsboken (2000) funnit i 
ett brev till Svenska språknämnden (nuv. Språkrådet). Genom Nyords-
boken har jag också funnit det allra första belägget för bauta- som förled 
(i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 23/6 1985). 
     Fördelningen av materialunderlag mellan kapitlets två delar är inte 
jämn. Till del 1 är pressunderlaget magert, men det uppvägs av ett 
stort underlag av skönlitteratur. Det omvända gäller för del 2. Den 
största bristen i materialtillgång är den knappa tillgången till sakprosa, 
vilket i synnerhet har drabbat del 1. Snedfördelningen i material-
underlag kompenseras emellertid av att kapitlets första huvuddel foku-
serar belägg i Asterix. 
 

1.2.6  Avgränsningar i materialet 
 
Samtliga utländska ord och namnbildningar har uteslutits ur det 
svenska materialet. Förekomsterna av den isländska formen bauta-
teinar hos Tholander (1814) har medtagits eftersom han använder dem 
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i en svensk kontext, men det fornvästnordiska citat som han återger 
(med ordformen bautasteina) har uteslutits (Tholander 1814:59). 
Verelius’ ordbok (1691) och Bugge (1867) har uteslutits eftersom de 
behandlar fornvästnordiska ord och Ihre (1769) eftersom det är 
osäkert ifall ordboken speglar det samtida ordförrådet (jfr Ralph 
2001:292). SAOB har inte medtagits i ordboksmaterialet eftersom den 
är historisk.  
     Eftersom metaspråk är sekundärt har inga metaspråkliga ordföre-
komster utöver de ovan (avsn. 1.2.4) angivna ordböckernas med-
tagits.32 Uteslutits ur underlaget har därför Fritzners och Cleasbys 
ordböcker liksom Falk (1888).  
     Svenska egennamn och ortnamn har inte medtagits. Däremot har 
namn medtagits i det sparsamma västnordiska materialet till kapitel 4. 
Ur pressmaterialet har ordet bautador (Aftonbladet 18/8 1995) uteslu-
tits p.g.a. otydlig form och betydelse.  
     Samtligt material i pressarkiven och presskorpusarna har utgjort 
underlag för mina sökningar utom Bonniers Lexikon och Hufvudstads-
bladet (båda i PressText). Jag har bedömt att Bonniers Lexikon inte 
speglar allmänt språkbruk på samma sätt som det övriga materialet i 
pressarkiven och presskorpusarna. Hufvudstadsbladet har uteslutits 
eftersom tidningen är finlandssvensk. Sådana belägg som har sorterats 
bort eftersom de på olika sätt bygger på andra förlagor behandlas i 
avsnitt 3.1.2 och vidare i respektive kapitel. 
     Ordböcker över främmande ord har inte medtagits eftersom defi-
nitionerna och användningarna av begreppet främmande ord har visat sig 

                                                      
32. Bedömningar av vad som är metaspråk är emellertid svåra att göra. Medtagits har 
sådana belägg som t.ex. »den döde genom bragder gjort sig förtjent af en sådan utmär-
kelse, en eller flere stenvårdar, benämnda Bautastenar» (nr 84), men inte »Man finner 
mycket ofta namnet bauta- eller med svensk form bötastenar användt» (Hildebrand 
1873:86). Det förstnämnda exemplet kan kallas en metautpekning, eftersom det inne-
håller »benämnda». Min uppfattning är att metautpekningar ligger närmare spontant 
språkbruk än metaspråk. I anslutning till detta vill jag betona att metautpekning inte 
ingår i mina kriterier för bedömning av etableringsgrad, dels eftersom de är svåra att 
skilja från metaspråk, dels eftersom det är osäkert ifall metautpekningar tyder på hög 
eller låg etableringsgrad. 
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vara mycket svårhanterlig. En genomgång av ordböcker över främ-
mande ord skulle därför kräva en egen undersökning.  

 
 

 
I kapitel 1 har avhandlingens syften och material behandlats. Avhand-
lingen består av fem undersökningsområden med egna syften och del-
vis även egna material och metoder. I avsnitt 1.2 fokuserades värde-
ring, urval och kritiska synpunkter på avhandlingens sekundärkällor.  
     Avhandlingen spänner över en lång tidsrymd. Materialtillgången 
och materialtyperna varierar för olika tider och materialet är i olika 
grad tillgängligt. Materialet omfattar allt från medeltida handskrifter 
till vår tids serietidningar och datorbaserade texter, och mängden 
texter och genrer varierar stort mellan de olika perioderna. Det har 
krävt ett omfattande arbete med urvalsfrågor och källkritik och har 
naturligtvis fått konsekvenser för det slutliga materialet och för resul-
taten. Tillgången på material är god för den äldsta perioden, och man 
kan därför inte säga att resultatens kvalitet automatiskt ökar med ti-
den. Snarast är avhandlingens mellanperioder de mest osäkra, efter-
som materialtillgången är minst från medeltidens slut fram till en tid 
kring 1800-talet. Ett bitvis tunt materialunderlag leder ofrånkomligen 
till slutsatsernas säkerhet växlar i avhandlingen. Mindre betydelsefull 
är den obalans som råder i materialet mellan olika genrer för vissa 
perioder (även om den totala tillgången har varit god).  
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Kap itel  2  
 

Teorier 
 
 
 
 
 
 
 
I kapitlet behandlas för avhandlingen centrala teorier rörande innehåll 
och förändringar i lexikon på individ- och samfundsnivå. Kapitlet be-
står av fyra huvuddelar. Inledningsvis redovisar jag i avsnitt 2.1 min 
övergripande syn på språkförändringar och hur de kan förklaras. I 
avsnitt 2.2 redogör jag för min lexikonsyn och kommenterar gram-
matikaliseringsteorin. I avsnitt 2.3 behandlas några centrala aspekter 
på ord: definitioner, beskaffenhet och betydelse. Avsnitt 2.4 behandlar 
frågor som rör lexikala novationer, särskilt lånord.  
 

2.1 Syn på språkförändringar 
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i människan som språkskapande 
varelse och i språkbruket som språkskapande och språkförändrande 
fenomen. Alltsedan Saussure har språket studerats inom språkveten-
skapen och dess inriktningar utifrån perspektiv där språket ses som ett 
system (la langue) eller som ett bruk (la parole), där språksystemet av-
ser det abstrakta, överindividuella språket, och språkbruket avser de 
konkreta språkhandlingarna (Saussure 1916:31–43, jfr Kjørup 1999: 
309). Exempelvis har den generativa teorin och den allmänna 
lingvistiken fokuserat systemet medan språksociologin i hög grad har 
ägnat sig åt språkbruket.  
     Saussure ansåg att språksystemet var språkvetenskapens objekt men 
menade samtidigt att systemet inte kunde undersökas direkt utan 
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måste studeras genom bruket (se t.ex. Saussures kända liknelse med 
schackspelet 1916:125–127). En annan av Saussures välkända distink-
tioner är den mellan synkroni och diakroni. Språket ses av Saussure 
(t.ex. 1916:24) som ett redskap för tanken och anses inte existera av 
sig självt. Språket skapas och används alltså av människan, och efter-
som språket alltid är föränderligt måste både synkrona och diakrona 
språkstudier ta sin början i språkbruket: »pour passer d’un équilibre à 
l’autre […] d’une synchronie à l’autre, le déplacement d’une pièce 
suffit»33 (Saussure 1916:126). Variationen i språkbruket kan vara ett 
tecken på språkförändringar orsakade av nya situationer, nya företeel-
ser och nya tankar (jfr t.ex. Svensson, J. 1994:351, Sundgren 2002: 
57–59). 
     Språkförändringar på alla nivåer förklaras vanligen av orsaker som 
benämns interna eller externa (se t.ex. Sundgren 2002:57 ff.). Lyle 
Campbell tolkar dessa begrepp på ett sätt som jag anser ligga nära det 
etablerade språkbruket (jfr även Falk 1999:90, 94). Med interna fak-
torer avser Campbell (1980:18): »explanations stemming from con-
straints on human speech production and perception», vilket kan ut-
vidgas till att gälla språklig produktion och perception för att även 
omfatta skriftspråket. Som exempel på externa faktorer nämner 
Campbell (1980:19): »language contact and borrowing, social evalua-
tion of linguistic variables (involving prestigious and stigmatized 
forms), linguistic play, literacy, mass communication, political decree, 
etc».  
     Det är tydligt att intern och extern många gånger används på ett 
oklart sätt. Cecilia Falk (1999) diskuterar frågan om hur intern respek-
tive extern används med avseende på språkförändringar. Hon pekar på 
att adjektiven intern och extern får sina betydelser bara utifrån en viss 
enhet, dvs. att något är internt och externt i förhållande till något annat. 
Men i förhållande till vad, och var går gränsen? Går gränsen vid språket, 
och var går i så fall gränsen för vad vi kallar språk (Falk 1999:89)? Vi-
dare kan man fråga sig ifall t.ex. språkpolitik ligger längre ifrån språket 

                                                      
33. Jfr den svenska översättningen: »För att gå från ett jämviktstillstånd till ett annat 
[…] från en synkroni till en annan räcker det att flytta en pjäs» (Saussure 1970:117). 
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än t.ex. språkkontakt och således är mer extern? Och är språkpolitik 
mer internt än det vi kallar med ett enkelt ord politik? Är språk-
kontakt mer externt än vad uttalslättnader?  
     Två faktorer framträder särskilt tydligt som tänkbara orsaker till att 
begreppen är svåra att hantera. För det första ligger det som omfattas 
av interna och externa orsaksförklaringar farligt nära det som i den 
gängse tolkningen omfattas av perspektiven språket som system och 
språket i bruk (jfr ovan). Detta har sannolikt lett till att de förklaringar 
som används inom de språkvetenskapliga inriktningar som behandlar 
systemet, t.ex. den generativa teorin eller den allmänna lingvistiken, 
ofta betraktas som interna, medan de förklaringar som behandlas inom 
de inriktningar som behandlar språkbruket ofta betraktas som externa 
(jfr Heine 1994:255 f.). De begrepp som traditionellt har använts för 
att beskriva inriktningen hos olika språkforskare eller de perspektiv 
som anläggs på språk har alltså ofta överförts till att gälla förklarings-
modeller. Detta likställande, eller närmande, mellan perspektiven och 
förklaringsmodellerna har sannolikt lett fram till den andra faktor som 
har lett till begreppens svårhanterlighet, nämligen att begreppen intern 
och extern inte används som de relativa begrepp de är.34 Antingen bör 
perspektiven tydligt hållas isär från förklaringsmodellerna och tydli-
gare definieras, eller så måste begreppen intern och extern användas 
som de relativa termer de är, vilket även för med sig att språkveten-
skapen måste definiera eller avgränsa sina entiteter (jfr Falk 1999). 
Den otydliga användningen av begreppen intern och extern har med 
säkerhet redan fått allvarliga konsekvenser för vetenskapliga förklar-
ingar.35 Både systemperspektivet och praktikerperspektivet (Linell 
1993:9 f.) inom språkforskningen befattar sig med relativt sett interna 
förklaringar. Falk (1999:94) exemplifierar med språksociologin, en 
disciplin som ägnar sig åt språkbruket, »det externa». Hon menar att 

                                                      
34. Jfr Heine 1994:256 som menar att intern har likställts med formell (och avser syste-
met) och att extern har likställts med funktionell (och avser bruket). 
35. Se vidare Asgerd Gudiksens artikel Hvorfor är nogle suffikser mere produktive end 
andre? (1997) för ett exempel på hur en sammanblandning mellan perspektiven system 
– bruk och förklaringsmodeller kan se ut.  
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språksociologin inte kan nöja sig med att beskriva de faktorer som rör 
mekanismerna bakom socialt betingad variation, dvs. sådana faktorer 
som skulle betraktas som »externa» eftersom de rör språkbruket men 
som relativt sett är interna.  
     I avhandlingen beaktas med nödvändighet både interna och externa 
orsaker – i relativ bemärkelse – till språkförändringar. Interna orsaker 
kan påverka att språkförändringar sker, men många forskare är ense 
om att de avgörande faktorerna är externa (för sociala faktorers bety-
delse för språkförändringar, se t.ex. Milroy 1992:221, Ottósson 
1992:55, även avsn. 3.2.2.4, Kershwill & Williams 2000:72, 
Sundgren 2002:59, Chambers 2003, t.ex. avsn. 5.8). Avhandlingens 
entitet, »det interna», är ordförrådet ur ett språkbruksperspektiv, och 
externa är övriga faktorer som utlöser förändringar hos den aktuella 
lexikala enheten och som har effekt på etableringsgraden. Båda sidor i 
Saussures dikotomi mellan språkbruk och språket som system berörs 
på så sätt att det individuella relateras till det kollektiva, det enskilda 
ses som en representant för det allmänna, och bruket ses som en 
(möjlig) framtida del i systemet. Eftersom avhandlingsämnet spänner 
över en lång tidsperiod involveras många stora förändringar, i kombi-
nation med många olika typer av material och varierande materialtill-
gång. Därför har avhandlingens disposition den form den nu har, där 
olika kapitel behandlar olika områden med egna syften, funktioner, 
material och till delar också olika metoder.  
 

2.2  Lexikonsyn 
 
I avhandlingen görs ingen skarp åtskillnad mellan lexikon och gramma-
tik. I stället är utgångspunkten att allt lagras i det mentala lexikonet. 
Individen måste möta olika ord, språkliga element och sätt att bilda 
ord för att kunna använda och bilda ord; jfr även avsnittet om produk-
tivitet i avsnitt 2.4.2. Idag är det okontroversiellt att påstå att lexiko-
net innehåller mer, eller något annat, än en lista med oregelbunden-
heter och att innehållet i lexikonet är strukturerat och förbundet 
genom komplicerade nätverk (se t.ex. Bybee 1988, t.ex. kap. 7, 
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Aitchison 2003, t.ex. kap. 8). Många forskare har idag fjärmat sig från 
dikotomin mellan lexikon och grammatik, framförallt de som delar 
den kognitiva lingvistikens grundsyn (t.ex. Langacker 1990, Enger 
1998, Svanlund 2001). 
     I SAOL 13 upptas bauta- som förled i sammansättningar i förstär-
kande betydelse. Enligt den traditionella ordbildningens klassificering 
av morfemtyper blir bauta- en problematisk form. Inom ordbildningen 
förekommer många benämningar på morfemtyper som inte passar in i 
den traditionella beskrivningen, eftersom de har egenskaper som till-
skrivs både rotmorfem och affix. Några exempel på sådana benäm-
ningar är halvaffix (Liljestrand u.å., särsk. avsn. 3.2), semi-suffix 
(Marchand 1960:290), affixartiger Morpheme (Erben 1975:26), composi-
tion suffix (Halldórsson, H. 1976:163), combining forms (Bauer 
1983:213), affixoid (Ortner & Ortner 1984, Schmidt 1987a), kombi-
nem (Schmidt 1987b), (pseudo)suffix (Malmgren 2002), semi-lexem, com-
pilation element (Sapir 2003:49, avsn. 4.3.2, 6.1.4) eller bara suffix-
liknande efterleder (Konsti 1972) och prefixlika förleder (Lundbladh 
2002).36 
     En teori som befattar sig med former som de ovan nämnda är 
grammatikaliseringsteorin, en teori som rör sig »between grammar 
and the lexicon» (Wischer 2006:130). Begreppet grammatikalisering 
användes först av den franske lingvisten Antoine Meillet (1912) och 
definieras vanligen som en process varigenom språkliga element och 
konstruktioner antar grammatiska funktioner eller mer grammatiska 
funktioner (Hopper & Traugott 2003:xv, 19, jfr Wischer 2006:129).37 
Teorin ger många intressanta och värdefulla perspektiv på språkför-
ändringar och har gett upphov till en mängd betydelsefulla verk med 

                                                      
36. Denna problematiska morfemtyp anses vara särskilt vanlig i germanska språk, med 
reservation för engelska, och förekommer ev. även i vissa finsk-ugriska språk (Sapir 
2003:72, 161, jfr Stepanowa-Fleischer 1985:142). Yair Sapir har i sin avhandling 
(2003) undersökt ordbildningen i 625 ord som har kommit in i isländskan efter 1780. 
Av dessa består 10,6 % av minst ett s.k. compilation element och Sapir bedömer att 
morfemtypen är vanligare i isländskan än i andra språk (Sapir 2003:22, 154).  
37. Hopper och Traugott (2003:xv) betonar att denna process utvecklas av språk-
användarna, dvs. att den inte är autonom. 
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empiriska fakta om ett stort antal språk under de senaste två decenni-
erna (se t.ex. Hopper & Traugotts standardverk Grammaticalization 2:a 
utg. 2003 och där anförda referenser).38 Trots det har jag valt att inte 
använda teorin i avhandlingen, framförallt då jag inte gör en skarp 
åtskillnad mellan lexikon och grammatik, men även för att jag har 
funnit att oklara definitioner av det grundläggande begreppet gramma-
tik uppträder hos några av teoribildningens förgrundgestalter.39        
     Grovt sett kan man säga att morfem traditionellt delas in i två 
grupper där den ena är mer »grammatisk» och den andra är mer »lexi-
kal». Indelningen sker efter två principer: efter huruvida de kan stå 
självständigt eller måste kombineras med andra morfem, eller efter 
betydelse och funktion (se t.ex. Thorell 1981:2 ff., Liljestrand 1993: 
22).40 Enligt den förstnämnda principen ligger skillnaden mellan 
morfemtyperna i deras förmåga att stå självständigt, men detta tycks 
inte vara ett hållbart kriterium. Paul J. Hopper (1991:19 f.) menar att 
bundna morfem tveklöst måste sägas tillhöra grammatiken, men sam-
tidigt påpekar han att element som realiseras som bundna morfem i ett 
språk kan uttryckas genom lösare sammanställningar i andra.  
     Enligt den senare indelningsprincipen ligger skillnaden mellan 
morfemtyperna i betydelsen, men inte heller betydelsen är en tillräck-
ligt bra grund för åtskillnad av grammatiska och lexikala element. Ord 
delas ofta in de två huvudgrupperna innehållsord, som är nära för-

                                                      
38. Tidigare idéer och forskning om grammatikalisering finns även beskrivna bl.a. i 
Heine, Claudi & Hünnemeyer 1991. 
39. Grammatikaliseringsteorin, eller delar av den, har också ifrågasatts av flera fors-
kare. En volym av tidskriften Languange Science (23 (2–3) 2001) ägnas åt en inventering 
av grammatikalisering och grammatikaliseringsteorin. Kritiska synpunkter framförs där 
bl.a. av Campbell (2001), Campbell & Janda (2001), Joseph (2001) och Newmeyer 
(2001), se även t.ex. Ramat, A.G. 1998 och Newmeyer 1998. 
40. Den förstnämnda principen ger de två huvudtyperna rotmorfem och grammatiska 
morfem (böjningsmorfem, avledningsmorfem och formord). Den senare principen ger 
självständiga morfem (självständiga rotmorfem och formord) och bundna morfem 
(bundna rotmorfem/restmorfem, böjningsmorfem och avledningsmorfem). Restmorfem 
nämns ibland som egen huvudgrupp (se t.ex. Thorell 1981:3, Liljestrand 1993:23). 
SAG nämner inga sådana indelningsgrunder men gör en liknande indelning, i  böjnings-
suffix, avledningssuffix, avledningsprefix och rotmorfem (SAG 1, s. 199). 
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bundna med lexikon, och funktionsord, som är nära förbundna med 
syntax eller grammatik. I lexikon ingår ord som betecknar t.ex. ting, 
händelser och egenskaper, medan grammatiken består av ord och ele-
ment med mer abstrakt betydelse som betecknar t.ex. relationer mel-
lan ord och satser (se t.ex. Hopper & Traugott 2003:4, jfr Aitchison 
2003:109–112). En av grammatikaliseringsteorins mest framträdande 
gestalter, Elizabeth Closs Traugott, menar att en viss abstrakt bety-
delse inte är tillräcklig för att beteckna ett språkligt element som 
grammatiskt, eftersom abstrakt betydelse kan uttryckas med ord till-
hörande både lexikon och grammatik:41  

 
Meanings are often said to be weakened, ’desemanticized’, or 
’bleached’ during grammaticalization. It is true that they lose 
concrete, referential, and content meaning and become highly 
abstract, but they normally do not become devoid of meaning, 
as ’bleaching’ suggests […] Sometimes bleaching is identified 
with grammaticalization. However, bleaching also occurs in 
the lexicon […] (Traugott 2006:128) 
 

I stället ska ett grammatiskt element ha samma distribution, dvs. 
funktion, som andra grammatiska element:  
 

Eventually, such bleached forms might become grammatical-
ized as pronouns, but that would require them to be analo-
gized with other pronouns, that is, made to share their distri-
butional properties. (Traugott 2006:128)   

 
Detta ställt i relation till den slutsatsen ovan utifrån Hopper visar att 
ett grammatiskt element varken kan identifieras genom funktion eller 
genom betydelse. 
     Den traditionella ordbildningens svårigheter att hantera ovan 
nämnda morfemtyper tycks bygga på en naturlig mänsklig vilja att 

                                                      
41. På detta sätt kan även Telemans artikel i NE tolkas (uppslagsord »morfem»): 
»Rotmorfemet kan ensamt utgöra ett ord (eller en ordstam). De flesta rotmorfem har en 
tydlig lexikalisk betydelse (dag, fri, hosta, in, två), men somliga har väsentligen gram-
matisk funktion (att, som, av)». 
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förstå en del av omvärlden genom att kategorisera den (jfr t.ex. 
Westum 1999:32), dvs. att vid en viss tidpunkt placera morfem i olika 
fack. Eftersom »facken» bygger på en oklar eller olämplig (eller möjli-
gen ogenomtänkt) avgränsning av lexikon och grammatik och eftersom 
morfemens egenskaper förändras, blir detta omöjligt. Att som den 
traditionella ordbildningsforskningen vänta sig vattentäta skott mellan 
språkliga element till form eller betydelse är orealistiskt, även på ett 
synkront stadium. Eftersom språket förändras kommer betydelsen och 
formen hos språkliga element vid en given tidpunkt alltid att befinna 
sig i rörelse åt ett eller annat håll. Och så länge (grammatikalise-
rings)forskningen varken är entydig eller tydlig i frågan om förhållan-
det mellan lexikon och grammatik är det inte meningsfullt att tillskriva 
språkliga element grammatiska eller lexikala funktioner eller betydel-
ser. I avhandlingen benämns därför inte funktioner eller betydelser 
som grammatiska eller lexikala, utan som betydelser eller funktioner 
skilda från andra betydelser eller funktioner. 
 

2.3 Ord: definition, beskaffenhet och 
betydelse 

 
ord, en språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som 
mer eller mindre given. Ordet är huvudkategori i de flesta lexikon och spelar 
även i övrigt en grundläggande roll i språkvetenskapen. Inte desto mindre 
visar det sig vara mycket svårt att precisera. […] Ord uttalas utan paus mel-
lan ljuden och skrivs utan mellanrum mellan tecknen. […] Ordet avser ofta 
ett föremål, en handling, ett tillstånd, en relation e.d. […] Till formen kan ett 
ord vara enkelt som fot, sammansatt som fotbad eller avlett som fota. Ett fall 
som fotbada är en avledning av en sammansättning.  

(NE) 
 
Här behandlas frågor kring ord: vad är ett ord? Vad är betydelse och 
var finns den? Hur är ord uppbyggda och hur tolkas de?  
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2.3.1 Definitioner av ord 
 
Ord kan identifieras, definieras och benämnas på många sätt (se t.ex. 
Liljestrand 2003 för en översikt).42 Jag tar utgångspunkt i Saussures 
teckendefinition som kan sägas bygga på en subjektivistisk verklighets-
uppfattning.43 Saussure kritiserade tanken om att idéerna föregår språ-
ket, och det språkliga tecknet betraktas som en psykologisk enhet med 
två sidor, form och innehåll, som förbinds med varandra i människans 
medvetande (Saussure 1916:24, 97 f.). 
     Inom semiologin anses ett tecken vara ett betydelsebärande ele-
ment i ett system, oavsett ifall detta element kan delas upp ytterligare 
(i t.ex. morfem) eller ej (Kjørup 2004:19). De minsta betydelsebä-
rande enheterna i språket kan inte sägas vara orden, eftersom även 
morfem eller grammatiska element har en betydelse (jfr ovan avsn. 
2.2). Jag tar emellertid utgångspunkt i orden som språkets – verbal-
språkets – tecken (jfr Kjørup 2004:18 f.). Orden är de minsta språk-
liga enheter som uppfattas och analyseras medvetet av alla språkanvän-
dare som bärare av betydelse, och orden är de språkliga enheter som 
(därför?) upptas i ordböcker (jfr Vygotsky 1962, Carroll 1969:225 f., 
för en annan uppfattning, se Meys 1975:3 f.). 
 

 

 

 

 
                                                      
42. Det enklaste sättet att identifiera ett ord i skrift är att använda sig av spatierna, 
vilket medför att ett ord kan betraktas som en följd av bokstäver som föregås och följs 
av mellanrum (jfr Malmgren 1994:12, Aitchison 2003:36). I denna definition benämns 
ord även graford, löpord eller textord (se t.ex. NE uppslagsord »ord», SAG 1, s. 204).   
43. En uppfattning där verkligheten anses finnas i de mänskliga erfarenheterna i 
motsättning till den tidigare förhärskande objektivistiska verklighetsuppfattningen, 
inom vilken verkligheten anses existera oberoende av människans medvetande (Edlund 
2000:36 f.).   
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2.3.2 Sammansättningars beskaffenhet 
 

sammansättning, inom språkvetenskapen ett flermorfe-
migt ord där de omedelbart ingående leden var för sig 
skulle kunna utgöra självständiga ord.  

(NE) 
 
I avhandlingen betraktas orden som de mest centrala betydelsebärande 
enheterna (se avsn. 2.3.1). Hur ska sammansättningar betraktas ut-
ifrån detta? Är en sammansättning ett ord eller flera?  
     Jag menar att sammansättningar bör betraktas som ett ord, även 
om de ingående delarna formellt kan fungera som självständiga ord. 
Sammansättningars mångtydighet, rika kombinationsmöjligheter och 
deras beroende av kontexten gör att en sammansättning är mer än 
summan av de ingående delarna och deras relation. Denna ståndpunkt 
intar även den ovan nämnde Willem J. Meys (1975) som liknar sam-
mansättningar vid kemiska reaktioner:  
 

Once a compound has become established, the components 
which went into the making of the compound may no longer 
provide a key to its meaning. […] The mental reality behind 
such established compounds is to all intents and purposes no 
different from that behind simplex lexical items. (Meys 1975:1) 

 
Tanken att en sammansättnings delar kan fungera som självständiga 
ord kommer från en av de mest omhuldade beskrivningarna av »nor-
mala» svenska sammansättningar, nämligen att de är »genomskinliga» 
(till skillnad från »lexikaliserade» sammansättningar). Det innebär att 
betydelsen i en sammansättning kan härledas av en mottagare om 
denne känner till gällande ordbildningsregler och de ingående delarnas 
konventionella betydelser:  
 

Bland resultaten av de ordbildande processerna skiljer vår språk-
känsla på genomskinliga och lexikaliserade ord. De förra upp-
fattas, till skillnad från de senare, såsom bildade av element som 
vi känner till och enligt mönster som gäller för svensk ord-
bildning. (Thorell 1981:6) 
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Genomskinlighetstanken har demonterats grundligt och övertygande 
av Jan Svanlund i avhandlingen (2001, särsk. avsn. 2.9.3), men fram-
förallt i en senare artikel om begreppet lexikalisering (2002). Den me-
tafor som Svanlund kallar genomskinlighetsmetaforen bygger på Michael 
J. Reddys kritik formulerad i »the conduit metaphor» (1979). I denna 
metafor liknas ordet vid en behållare som inrymmer betydelsen, och 
vid kommunikation plockar mottagaren ut betydelsen ur behållaren. I 
vissa fall är behållaren emellertid ogenomskinlig, vilket försvårar åt-
komsten av betydelsen (Reddy 1979:286–292, jfr Svanlund 2001:61).   
     Enligt Svanlund bygger genomskinlighetstanken med avseende på 
sammansättningar på två metaforer hämtade från matematiken: addi-
tionsmetaforen, dvs. att en sammansättning är summan av de ingående 
delarna, och funktionsmetaforen, dvs. att ordbildningsreglerna be-
stämmer relationen mellan lederna och anger på så sätt den aktuella 
sammansättningens betydelse (Svanlund 2002:19–22). Additionsme-
taforen avvisar Svanlund (2002:23 f.) genom att fråga hur vi kan veta 
vilken betydelse som anses vara de ingående ledernas »normala» bety-
delse och vilka av ledernas betydelsenyanser som ingår i den aktuella 
sammansättningen. Funktionsmetaforen måste ifrågasättas kraftigt om 
man som Svanlund (2002:22) ställer sig frågan hur vi kan veta vilken 
av de många kombinationsmöjligheter som gäller för den avsedda 
sammansättningen, när Teleman (1970:39–42) i en grov sammanställ-
ning räknar upp inte mindre än 31 möjliga relationer mellan förled 
och efterled? Slutligen smular Svanlund (2002:24) sönder både sum-
meringstanken och funktionsmetaforen i ett enda slag genom ett en-
kelt och autentiskt exempel med utgångspunkt i ordet daghem: SAOB 
anger 16 möjliga betydelser av dag och 7 möjliga betydelser av hem. 
Med Telemans 31 möjliga relationer mellan förled och efterled skulle 
dag och hem kunna kombineras till 3 472 olika betydelser! 
     Svanlund visar tydligt att kunskap om ordbildningsregler eller om 
betydelsen hos sammansättningens ingående delar inte är tillräcklig för 
att tolka en sammansättning på det sätt som avses. Han ger ett 
träffande exempel när han frågar hur man kan veta att ljus i ljusförore-
ning har orsakat föroreningen på samma sätt som olja i oljeförorening i 
stället för att ha utsatts för förorening på samma sätt som luft i luftför-



från bautasten till bautastor 

 62 

orening (Svanlund 2002:30)? Svaret är att man inte kan det. Redan 
Liljestrand ger ett kärnfullt svar på den frågan i sin ordbildningslära 
(1993:44): »Betydelsen kan beskrivas så, att a + b inte är lika med ab 
utan med c». Man måste ha kunskap om just den sammansättningens 
betydelse och användning för att kunna tolka den på avsett vis (jfr 
Svanlund 2002:32). 
     Vid tolkning och bildning av sammansättningar är betydelsen hos 
de ingående delarna och deras relation viktiga men inte tillräckliga 
bidrag. Bekantskap med en viss typ av ordbildning eller ordbildnings-
process är viktiga faktorer som underlättar tolkningen av mindre tyd-
liga kombinationer, men tolkningen och bildningen är också beroende 
av de människor som använder språket, deras omvärldskunskap, situa-
tionen och (när)kontexten (jfr Svanlund 2002:24, 32 f., Aitchison 
2003:177).  
     Flermorfemiga ord har typiskt sett ett flertal möjliga referenter. 
Vad gäller sammansatta ord brukar man härföra detta fenomen till 
sammansättningens strukturella tvetydighet (structural ambiguity)44. När 
en sammansättning används i en kontext blir emellertid sammansätt-
ningen specificerad och betydelsen blir den avsedda. Kontexten är den 
omgivande texten, men även strukturen i ordet, dvs. att ordlederna är 
kontexter till varandra. När människor bildar och tolkar sammansätt-
ningar använder de mönster från redan kända sammansättningar. 
Mönstren hjälper till att ringa in relationerna mellan lederna och vilka 
betydelsenyanser hos lederna som avses eller kan användas (Svanlund 
2002:33).  
     Svanlund visar tydligt att alla sammansättningar har en mer eller 
mindre »ogenomskinlig» betydelse. Särskilt betonar han att graden av 
(o)genomskinlighet inte har med tid att göra (Svanlund 2002:25 f.). 
Svanlunds genomgång av hur begreppet lexikalisering har använts visar 
att begreppet i många fall används oreflekterat eftersom det rymmer 
flera aspekter (Svanlund 2002:8 f., jfr Bakken 1998:58–61). Den 
aspekt som är vanligast, och som Svanlund benämner anomaliserings-

                                                      
44. Termen är enligt Bauer (2000:837) Barbauds, men primärkällan har jag inte funnit.   
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aspekten,45 bygger på genomskinlighetstanken och utgår i enlighet med 
denna ifrån att lexikaliserade sammansättningar inte är genomskinliga 
(Svanlund 2002:11).46 Ett framträdande drag i teorier som behandlar 
anomaliseringsaspekten (t.ex. Bakken 1998) är att anomaliseringen, 
»lexikaliseringen», anses ske över tid, t.o.m. att den är en funktion av 
tiden (Svanlund 2002:25). Svanlund menar att betydelsen hos ett ord 
ofrånkomligen kommer att utvecklas och därmed förändras om det 
används av många i flera situationer och kontexter under lång tid. 
Denna förändring kan – men behöver inte – leda till »anomalisering» 
(Svanlund 2001:65), dvs. till att betydelsen förändras i en riktning 
relativt långt ifrån de betydelser som de ingående delarna har eller har 
haft. En frekvent användning under lång tid innebär emellertid alltid i 
något avseende en specialisering av betydelsen, dvs. att samman-
sättningen antar en betydelse som är »specialiserad jämfört med vad 
den [sammansättningen] kunde betyda men konventionellt inte brukar 
betyda» (Svanlund 2002:41). En långvarig och frekvent användning av 
ett ord innebär enligt Svanlund (2002:41) att kontexter och situatio-
ner arbetas in i ordets betydelse. Han lyfter emellertid även fram att 
»anomalisering» och andra betydelseförändringar ofta sker under rakt 
motsatta förutsättningar, dvs. att låg användningsfrekvens orsakar att 
ordet omtolkas eftersom den tidigare etablerade betydelsen inte kan 
upprätthållas utan stöd i kontexter, situationer och människors tidi-
gare erfarenheter av ordet (Svanlund 2001:65). 
 
 
 

                                                      
45. Eftersom »aspekten brukar beskrivas som en avvikelse från förväntad betydelse» 
(Svanlund 2002:9). Anomaliseringsaspekten benämns även t.ex. idiosynkratisering 
(Bauer 1983:55) eller mer ovanligt petrification eller fossilization (fossilized word-compo-
unds) (Lyons 1977:536, 547). Begreppet lexikalisering används även som benämning på 
motsatsen till grammatikalisering (se t.ex. Cabrera 1998), dvs. en process där lexikala 
element utvecklas ur grammatiska. 
46. Svanlund (2002:16) ger exempel ur SAG där lexikaliserad används om en ordförbin-
delse »vars helhetsbetydelse inte restlöst kan beräknas ur de enskilda ordens betydel-
ser» (SAG 1, s. 195). 
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2.3.3 Ords betydelse 
 
Ords betydelse är starkt föränderlig eftersom den är beroende av det 
mänskliga subjektet, av kulturen och omgivningen. Att benämna om-
världen genom språket är ett uttryck för människans behov av att göra 
sin omvärld begriplig (Westum 1999:34 f.). Därför utgår människan 
ifrån att andra människor har en mening med sin kommunikation och 
antar därför att de ord som används är meningsfulla för avsändaren, 
dvs. fyller en funktion och har en betydelse (jfr Aitchison 2003:165). I 
de fall formen saknar ett innehåll hos mottagaren kommer denne att 
tolka ordet i sin strävan att göra omvärlden begriplig (jfr Warren 
1992:23). Mottagaren tolkar ordet utifrån sin kunskap och sina erfa-
renheter samt med hjälp av de ledtrådar som finns i omgivningen (jfr 
Warren 1992:24, Aitchison 2003:172, Traugott 2006:125, 127, jfr 
även Grices maximer för hela resonemanget ovan; Grice 1975:41–58, 
även 1957, 1989). Jag antar därmed att ett ords förekomst i hög grad 
står i relation till dess meningsfullhet för språkbrukarna. Ett ord 
kommer att användas om det har meningsfull betydelse, medan ett ord 
som inte har meningsfull betydelse inte kommer att användas. 
     Likhet och närhet är viktiga faktorer vid betydelseförändring (jfr 
Warren 1992:27). Eftersom språkliga förändringar inte sker i ett tom-
rum är också alla betydelseförändringar kopplade till varandra. Den 
gemensamma mänskliga erfarenheten och den språkliga strukturen gör 
att det alltid finns en förbindelse mellan den gamla och den nya bety-
delsen. Alla betydelseförändringar innebär därför att polysemi upp-
står, dvs. att nya betydelser samexisterar med gamla (Traugott 
2006:125 f.).  
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Kontextens betydelse – kollokationsteorier 
 
The difference between context and meaning is fairly 
small; today´s context is part of tomorrow´s meaning. 

 

(Mary Ellen Ryder 1994:87) 
 
Kontexten är ett viktigt inslag i tolkning, förståelse och användning av 
ord (jfr även avsn. 2.3.2). Tester har visat att ord som ofta uppträder 
tillsammans eller i närheten av varandra ofta associeras med varandra 
(Aitchison 2003:84–86). Ord som förekommer i en näraliggande 
kontext förbinds alltså med varandra i språkbrukarens mentala lexikon 
och påverkar på ett eller annat sätt varandras betydelse och/eller 
kombinatoriska möjligheter. Därför har studier av ords samföre-
komster använts inom korpuslingvistiken i halvautomatiska analyser 
för att beskriva ords delbetydelser, betydelsenyanser eller ords seman-
tiska prosodi – en term som innebär att ett ord för med sig en viss typ 
av associationer som etableras utifrån kontexten (t.ex. Stubbs 1995a, 
Hanks 1996, Fillmore & Atkins 1996).47 Längre fram i avhandlingen 
använder jag Svanlunds term semantisk profil i stället för semantisk prosodi 
(se vidare avsn. 3.2.2). I ytterligare andra studier har konstruktionsty-
per använts för att beskriva hur sociala och kulturella värden förmedlas 
genom diskursmönster (Stubbs 1996, jfr även Firth 1935, Williams 
1976).      
     Michael Stubbs har genom en kollokationsundersökning visat att 
det engelska verbet cause nästan alltid används tillsammans med ord 
med tydligt negativa associationer, som t.ex. problem(s), damage, de-
ath(s), disease, concern och cancer (Stubbs 1995a:43 f., jfr Stubbs 
1995b:247). Av hela 38 000 förekomster av cause i Stubbs’ undersök-
ning, följer inga positiva associationer med något av de tolv vanligaste 
samförekommande orden (Stubbs 1995b:248 f.). Av detta drar Stubbs 

                                                      
47. Termen semantic prosody härstammar från Sinclair (se Louw 1993:158) och har 
tidigare även använts av Louw (1993). Enligt Svensén (2004:207, not 1) använder även 
Rundell (1998) denna term, men det är inte helt riktigt, eftersom Rundell beskriver 
Stubbs’ undersökning och t.o.m. citerar denna (Rundell 1998:322, 324). 
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slutsatsen att cause »is near the stage where the word itself, out of 
context, has negative connotations» (Stubbs 1995a:50). Stubbs 
(1995a:26) menar därför att cause har negativ semantisk prosodi.  
     Kollokationsteorier kan samlas i två övergripande grupper: korpus-
orienterade (eller frekvensorienterade) och systemorienterade (Malm-
gren 2004:124, 126), av vilka jag ansluter mig till den korpus-
orienterade teorin. Den utvecklades av kontextualister i England på 
1950-talet och betraktar kollokationer som frekventa samförekomster 
av ord i autentiska texter. Den systemorienterade kollokationsteorin 
formades i Tyskland, där autentiska korpusar inte fanns i lika stor 
utsträckning som i England. En huvudingrediens i den system-
orienterade kollokationsteorin är att kollokationer antas ha 
direktionalitet, dvs. att den ena komponenten i en kollokation är ett 
huvudord som styr valet av omgivande ord, t.ex. att huvudordet dra 
styr slutsats, men inte tvärtom. I den korpusorienterade kollokations-
teorin ställs inga definitionsmässiga krav på en viss direktionalitet 
mellan komponenterna i en kollokation, utan alla närstående ord 
räknas till den aktuella kollokationen. Även i den korpusorienterade 
kollokationsteorin skiljer man naturligtvis ut ett huvudord, men detta 
sker inte med ledning av dess relation till andra ord i kollokationen, 
utan kollokationens huvudord är helt enkelt sökordet (Malmgren 
2004:124, 127).   
     Termen collocation introducerades inom den korpusorienterade 
kollokationsteorin där kollokationens sökord kallas nod eller nodord 
(eng. node), medan den andra komponenten kallas kollokat (collocate). 
Inom den systemorienterade kollokationsteorin kallas huvudordet bas 
eller basord (ty. Basis) och biordet vanligen kollokator (Kollokator) 
(Malmgren 2004:124, 127).  
     I Sverige introducerades terminologin kring kollokationer i den 
första utgåvan av Handbok i lexikografi (1987) av Bo Svensén, som till-
sammans med Sven-Göran Malmgren är en av dagens framträdande 
företrädare för den systemorienterade teorin. I de tre första utgåvorna 
av handboken (1987, 1997, 2000) använder Svensén termen kollokat 
för samförekommande ord, men i den senaste utgåvan (2004) 
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använder han kollokator. Denna term väljer också Sven-Göran 
Malmgren (2004),48 dels för att referera till den systemorienterade 
inriktningen, dels för att den formellt skiljer på samförekomsternas 
numerus (Malmgren 2004:128, not 5). Av det sistnämnda skälet an-
vänder jag kollokator för ett samförekommande ord och termen nod 
eller nodord för sökordet, även om dessa ordval bidrar till den rådande 
termförbistringen (jfr Malmgren 2004:132 f.). 
     I Sverige har den korpusorienterade kollokationsteorin aktualiserats 
genom Jan Svanlund som i sin avhandling (2001) undersöker metafo-
rers bildlighet bl.a. genom kollokationsstudier (se Malmgren 2004: 
125 f. för något om den äldre forskningen). Malmgren (2004) framför 
tämligen hård kritik mot den korpusorienterade teorin och hävdar att 
dess terminologi – och därmed dess metoder och resultat – saknar 
»lingvistisk status» (Malmgren 2004:127). Jag vill emellertid invända 
emot detta. 49 
     Enligt Malmgren och den systemorienterade teorin ska basordet ha 
någon av sina grundbetydelser. Kollokatorn har en betydelse som av-
viker från den konventionella betydelsen och som Malmgren benäm-
ner oförutsägbar50 (Malmgren 2004:133, 135). Bland annat av denna 
anledning kvalificerar sig inte ordsammanställningar som t.ex. köpa en 

                                                      
48. Malmgren kan också ha influerat Svensén, eftersom denne inte tillskriver sig någon 
kollokationsteoretisk riktning i de tre första tre utgåvorna av handboken. I den senaste 
utgåvan (2004) gör Svensén emellertid ett tydligt teoretiskt ställningstagande, vilket 
antagligen också motiverar termbytet.  
     Malmgrens artikel är en bearbetad version av en artikel som utkom 2002 inom 
projektet Det svenska ordförrådets utveckling 1800–2000 (ORDAT). Den finns att 
hämta på projektets hemsida.   
49. Malmgren fokuseras främst i det här avsnittet, men Svensén kan många gånger 
inbegripas i resonemanget, eftersom det är tydligt att han på många sätt har tagit in-
tryck av Malmgren i sin senaste, väsentligt utbyggda och omarbetade utgåva av hand-
boken (2004). 
50. En framträdande brist i Malmgrens terminologi är att han använder (o)förutsägbar 
med avseende på kollokatorernas betydelse samtidigt som användningen kan uppfattas 
som om den avsåg kombinerbarhet. Den oförutsägbara betydelsen kallas annars vanli-
gen »lexikaliserad» i motsättning till »genomskinlig» (jfr ovan avsn. 2.3.2, särskilt 
Svanlunds term anomalisering).  
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bok som kollokation, även om uttrycket skulle kunna förekomma fre-
kvent i en korpus. Verbet köpa kan nämligen styra i stort sett vilket 
objekt som helst, och bok kan vara objekt till ett stort antal verb 
(Malmgren 2004:127, Svensén 2004:209). Inom den korpusoriente-
rade kollokationsteorin skulle uttryck som köpa en bok godtas, efter-
som teorin behandlar frekvent förekommande ordsammanställningar, 
oavsett ordens direktionalitet, kombinerbarhet eller betydelse (jfr 
Malmgren 2004:127). Dessa kriteriers frånvaro i uttryck som köpa en 
bok medför att de inte tillhör språksystemet utan språkbruket (dvs. en 
viss korpus) och därför saknar lingvistisk status, enligt Malmgren 
(2004:124, 127).  
     Att dra en skarp gräns mellan språksystemet och språkbruket och 
att påstå att studier av språkbruket inte har lingvistisk status är enligt 
min mening närmast orimligt. Ords betydelse påverkas alltid, i någon 
grad, av kontexten, av språkbruket. Det må vara att Malmgrens meto-
der lämpar sig för studier av språket som system och av förändringar 
som redan har etablerat sig i språksystemet från en tidpunkt till en 
annan. Däremot måste studier av förändringars väg till att möjligen ta 
plats i systemet ta sin början i språkbruket (jfr avsn. 2.1).51 Hur kan 
man annars veta vilken av ett ords betydelse som är den konventio-
nella (den »förutsägbara» eller den »genomskinliga»)? När SAOB ger så 
många som 16 möjliga betydelser av dag – vilken eller vilka av dessa 
ska bedömas som förutsägbar? Och var ska gränsen för (o)förutsägbar-
het dras? Kan man över huvud taget påstå att ett ords betydelse är 
»förutsägbar» eller »genomskinlig» (jfr ovan avsn. 2.3.2)? Kan ett ord 
i en kontext tolkas fullständigt fritt ifrån de omgivande ordens 
betydelse, dvs. att betydelsen hos ett ord inte på något vis påverkas av 
den omgivande texten? Ifall uttrycket köpa en bok skulle förekomma 
särskilt frekvent i en korpus – kan man då med säkerhet säga att inte 
betydelsen hos verbet köpa skulle påverka bok, eller tvärtom? Man kan 
knappast säga att samma relation råder mellan komponenterna i 

                                                      
51. Det är antagligen en sådan syn som Malmgren uttrycker när han skriver om fre-
kventa ordsammanställningar liknande köpa en bok att de kan säga något »om korpusen 
men inte nödvändigtvis om språksystemet» (Malmgren 2004:124).  
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uttryck som köpa hus och köpa bil som mellan komponenterna i köpa en 
bulle eller köpa en bok. Om just sådana nakna nominalfraser skriver 
Olle Josephson »Det är typiskt att de artikellösa konstruktionerna med 
generisk betydelse ofta blir fasta fraser där verbet inte är utbytbart: 
spela piano, plocka svamp. (Vem spelar ett piano eller plockar en 
svamp?)» (Svenska Dagbladet 24/3 2002). Varför har de artikellösa 
kontruktionerna inte samma betydelse som de med artikel? Och hur 
skapas artikellösa konstellationer om inte genom kontexten – genom 
språkbruket?  
     Mindre styrda undersökningar av kollokationer enligt den korpus-
orienterade teorin kan alltså för det första säga något om den seman-
tiska profilen hos ett visst ord, dvs. semantiska nyanser som framträ-
der i en viss korpus. För det andra är den ovan refererade undersök-
ningen av Stubbs (1995a) ett bra exempel på hur korpusorienterade 
kollokationsundersökningar kan fånga upp möjliga förändringar i 
språksystemet: »it is easy to see how an increase in frequency of use 
can tip the balance and change the system», skriver Stubbs (1995a:50). 
Därför vill jag också hävda att studier av språkbruket, studier av möj-
liga språkförändringar i språksystemet, i hösta grad har lingvistisk sta-
tus, även ur det strukturella perspektiv som Malmgren anlägger i sin 
artikel.  
 

2.4   Introduktion, spridning och 
etablering av lånord 

 
Ordförrådet kan förändras och förnyas på många sätt (jfr Edlund & 
Hene 2007:68 f.). Här fokuseras sådana lexikala novationer som har 
tillkommit genom kontakt med andra språk och som vanligen beteck-
nas lånord.  
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2.4.1  Definitioner av lånord  
 

LÅN-ORD 
 
ord som upptagits i ett språk från ett annat språk; i 
s[ynner]h[e]t om ord som är fullständigt införlivat i språket o. 
icke omedelbart kännes s[å]s[om]. främmande; i vidsträck-
tare anv. äv. om ord som upptagits ur det egna språket från 
ett äldre språkskede. Ydun 1870. 

 
(SAOB, spalt l1395) 

 
I avhandlingen används lånord för att beteckna lexikala lån i ett dia-
kront perspektiv eftersom den fortfarande är den mest utbredda be-
teckningen.52 Jag utgår ifrån Einar Haugens definition av lån: repro-
duktion av ett språkligt mönster i ett språk med förebild ur ett annat 
språk (Haugen, E. 1953:384). Haugens definition avser en historisk 
process, och lånord måste därför identifieras genom historiska 
metoder. Det innebär å ena sidan en jämförelse mellan ett äldre och 
ett tidigare stadium av ett givet språk, å andra sidan en jämförelse med 
förebilder ur ett annat språk (Haugen, E. 1950: 227). Haugen (1953: 
384) ställer upp tre kriterier som måste uppfyllas för att ett ord ska 
identifieras och definieras som lånord, dvs. en produkt av en låne-
process: 
 
 

                                                      
52. Beteckningen lånord har det senaste decenniet allt oftare kommit att ersättas av 
importord (se t.ex. Hansen & Lund 1994:32, Sandøy 2003:7, Höög 2005) som har 
tillkommit för att understryka att lånord inte alltid lånas medvetet och att de inte 
återlämnas (jfr Haugen, E. 1950:211).  
     Dahlstedt (1962) skiljer på två perspektiv ur vilka man kan betrakta ett ords hem-
ortsrätt i ett språk. Det första perspektivet är diakront, med hänsyn till ursprung, och 
det andra perspektivet är synkront, med avseende på språkmedvetande (Dahlstedt 
1962:15). I den här avhandlingen är båda perspektiven aktuella. Det diakrona perspek-
tivet berör hur härkomsten hos bautasten ska definieras, och det synkrona perspektivet 
berör graden av (framförallt formell) anpassning i språket, och kan avse en etablerings-
process. Relevanta delbetydelser hos termer som berör det synkrona perspektivet 
behandlas närmare i metodkapitlet 3.4.1. 
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1. Ordet måste finnas i språk A (källspråket) innan det finns i språk B 
(målspråket). 

2. Ordet uppträder i språk B först efter kontakt med språk A. 
3. Ordet kan inte ha tillkommit självständigt i språk B. 

 
Mest grundläggande handlar introduktion av ett lånord i ett språk ur 
ett annat om att en person tillägnar sig ett ord och sedan använder det 
själv. Låneprocessen bygger alltså på någon grad av tvåspråkighet, dvs. 
en viss kännedom om de två aktuella språken hos en individ (Paul 
1886:338, jfr Haugen, E. 1950:210). Utifrån ett sådant individuellt 
perspektiv har Haugen (1953:384) snävat in kriterierna för definition 
och identifikation av lånord ytterligare (jfr uppställningen ovan):53  
 

1. Ordet måste ha existerat i det språk A som introduktören har kom-
mit i kontakt med. 

2. Ordet kan inte ha existerat i det språk B som introduktören kände till. 
3. Introduktören kan inte ha skapat ordet oberoende av språk A. 

 

2.4.2  Introduktion, etablering och spridning 
 
Introduktion av ett lånord handlar om reproduktion av ett ord, dvs. 
om att en person tillägnar sig ett ord och sedan använder det själv (jfr 
avsn. 2.4.1). Introduktion handlar därför om hur och varför en person 
varseblir ett ord samt hur och varför denna sedan reproducerar det. 
Somliga av introduktionens villkor, dvs. vissa villkor för perception, 

                                                      
53. De mest inflytelserika klassificeringarna av lånord har gjorts av Werner Betz 
(1949) och Einar Haugen (särsk. 1950, 1953), och på dem bygger de flesta forsk-
ningsinsatserna om lånord, se vidare Clausén 1978:17, även not 3–4. En översikt över 
terminologin hos Betz, Haugen och Weinreich (1953) finns i Ulla Clauséns avhandling 
(1978:14–17). Kategoriseringar av lånord i svenskan finns även i Börestam & Huss 
2001 och Ljung 1988. Den enda moderna översikten över lånord i svenskan, Lars-Erik 
Edlunds och Birgitta Henes Lånord i svenskan (2007, även i utg. 1992, 1996 och 2004) 
bygger på Haugen, särskilt ovan anförda verk. Stommen i mina framställningar om 
lånord (se även avsn. 3.3.2) utgörs av Haugen, ovan anförda verk, och Edlund & Hene 
(2007). 
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sammanfaller därför med villkoren för etablering på individnivå. Efter-
som perception föregår produktion, är ett av produktionens (och där-
med introduktionens) grundläggande villkor att ordet åtminstone i 
någon grad etableras hos introduktören. Etablering på individnivå är 
således en förutsättning för produktion och därmed för introduktion: 
 

introduktion 

perception 

etablering på individnivå  produktion 

 

Figur 1. Skiss över relationen mellan introduktion, etablering och pro-
duktion. 

 
I avhandlingen tas genomgående utgångspunkt i den språkliga pro-
dukten och i introduktionens och etableringens produktionssida. Mel-
lan produktion och etablering på individnivå råder emellertid ett nära 
samspel, eftersom produktion är ett villkor för etablering hos fler 
språkbrukare; jfr även nedan om produktivitet. Man måste också räkna 
med att produktion är – eller kan vara – en i högre grad medveten och 
därför styrd handling än perception, vilket tillför en osäkerhetsfaktor 
till produktionen i relation till perceptionen.  
     Skälen till att ett ord etableras hos en individ går inte att tydligt 
skilja från orsakerna bakom att en individ producerar ett ord (jfr 
Edlund & Hene 2007:71). Den lexikala produkten är emellertid det 
mest greppbara studieobjektet för perception, introduktion och eta-
blering på individnivå. Av denna anledning är dessa fenomens produk-
tionssida bäst beskriven, samtidigt som mitt material, dvs. korpusar 
och texter, visar språkliga produkter, inte psykologiska processer (jfr 
Svanlund 2001:105).  
     Etableringsprocessen på individnivå innebär att relationen mellan 
en form och ett innehåll stärks i individens mentala lexikon. Ett sätt 
att uttrycka hur etableringsprocessen på individnivå sker är genom 
begreppet befästning (entrenchment), ett viktigt begrepp inom den kog-
nitiva lingvistiken. Befästning är ett grundläggande psykologiskt be-
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grepp som innebär att minnet förstärks för vissa språkliga enheter. 
Varje erfarenhet av ett uttrycks innehåll sätter ett spår i minnet, och 
på så sätt stärks relationen mellan ett uttryck och ett innehåll 
(Langacker 1999:93, jfr Svanlund 2001:37). Joan Bybee (1985:116 
ff., 1988:131 ff.) använder uttrycket lexikal styrka (lexical strength), som 
är nära besläktat med befästning, för att hantera graden av etablering 
hos individen. Hon beskriver processen på följande vis: 
 

If we metaphorically suppose that a word can be written into 
the lexicon, then each time a word in processing is mapped 
onto its lexical representation it is as though the representa-
tion was traced over again, etching it with deeper and darker 
lines each time. Each time a word is heard and produced it 
leaves a slight trace on the lexicon, it increases in lexical 
strength. The notion of lexical strength allows us to account 
for the various effects that frequency has on the behaviour of 
words. (Bybee 1985:117) 

 
En viktig gynnsam faktor – kanske den viktigaste – bakom etablerings-
processen på individnivå är därmed hur många gånger en individ ut-
sätts för ett visst uttryck med ett visst innehåll. Ett ords etablerings-
grad är alltså nära förbunden med dess frekvens (jfr Bybee 1988:131). 
     Etablering på samfundsnivå är samma fenomen som etablering på 
individnivå, fast hos fler individer. Det är viktigt att frekvens och sprid-
ning hålls isär, eftersom de är viktiga begrepp som rör det dialektiska 
förhållande som råder mellan individen och samhället (här: språksam-
fundet). Frekvens är det totala antalet förekomster av ett ord under en 
viss tidsperiod, och eventuellt i relation till andra förekomster. Sprid-
ning är hur många detta ord når ut till. Stor spridning innebär hög 
frekvens, men hög frekvens innebär inte med nödvändighet stor sprid-
ning. Hög frekvens är en viktig faktor för etablering på individnivå. 
Spridning är en förutsättning för etablering på samfundsnivå men ökar 
också sannolikheten att en individ ska möta samma ord flera gånger, 
dvs. att etableringsgraden på individnivå ska höjas.  
     Utgångspunkten måste alltid tas i att det mentala lexikonet hos 
individen ligger till grund för språksamfundets lexikon. Man måste 
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räkna med att en eller flera individer kan utsättas för ett visst ord 
många gånger även om ordet endast är etablerat hos en individ – 
villkoret är blott att detta ord får tillräcklig spridning. Det är alltså till-
räckligt att ett ord är etablerat hos en individ för att det ska kunna 
etableras hos fler, dvs. i samfundet.  
 

Morfologisk produktivitet – 
etablering av ordbildningsmönster 
 

Languages don´t change. People change language. 
 

(William Croft 2003:289) 
 
Jag använder begreppet produktiv i betydelsen ’använt för att bilda nya 
ord’ eller ’användbar för att bilda nya ord’, dvs. att ett ord eller ord-
bildningselement är produktivt om det har använts för att bilda nya 
ord (förfluten produktivitet, jfr past productivity hos Bauer 2001:144) eller 
uppfattas som användbart i bildandet av nya ord (produktivitetspoten-
tial). Min användning av begreppet produktivitet tar alltså sin utgångs-
punkt i språkbruket och hos språkanvändarna, men används för enkel-
hets skull om ordbildningselementen. En följd av den ovan angivna 
definitionen är att alla språkliga element och fenomen kan vara pro-
duktiva, dvs. affix och ord likaväl som processer och mönster (jfr 
Bauer 2001:12–15). Ett villkor är bara att de är eller kan vara använd-
bara vid bildandet av nya ord. 
     Oavsett hur ord och språkliga enheter lagras och produceras är de 
lagrade i individens medvetande. Detta medför att individen inte bara 
måste möta olika ord och språkliga element, utan även olika sätt att 
bilda ord för att kunna bilda ord. Bybee (1988:123) menar att »part of 
the representation has to be built into the rule». Jag är enig med henne 
i avvisandet av skillnaden mellan regler och representation och i upp-
fattningen att regler bara är generaliseringar av representationer och 
inte har någon egen existens (Bybee 1988:140). Produktivitet är alltså 
inte en egenskap tillhörande »grammatiken» utan ett resultat av hur 
språkanvändarna använder språket (jfr Langacker 1987:71 f.). Pro-
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duktivitet är därför för ordbildningen vad etablering är för enskilda 
ord. 
     För att bilda nya ord måste språkbrukarna alltså ha kunskap om det 
aktuella ordbildningselementet, en kunskap som enbart kan grunda sig 
på att språkbrukarna har kommit kontakt med just det ordbildnings-
elementet. Språkbrukarna måste också uppfatta att ordbildningsele-
mentet går att använda för att bilda nya ord. Detta går till på samma 
sätt som när ord etableras hos språkanvändarna, vilket innebär att 
frekvensen hos ett visst ordbildningselement är viktig. Det är också 
viktigt att språkanvändaren uppfattar att ordbildningselementet går att 
använda till att bilda nya ord. Viktiga faktorer är alltså att språkanvän-
darna möter olika ord bildade med samma ordbildningselement och att 
orden uppfattas som och är synliga som novationer (Malmgren 2001: 
304 f., 2002:174, jfr Koefoed & van Marle 2000:306, 309).  
     Om en språkanvändare möter ett ordbildningselement i många nya 
olika ord, är sannolikheten stor att det uppfattas som användbart av 
denna individ. Om spridningen är stor har ordbildningselementet stor 
potential att uppfattas som användbart hos fler. 
     Produktivitet är ett av de mest centrala begreppen inom ordbild-
ningsforskningen. Trots det, eller på grund av det, råder stor oenighet 
kring begreppets definition och användning. Därför förtjänar Laurie 
Bauers breda och djupa genomgång av ämnet (2001) att framhållas 
särskilt. Begreppet produktivitet har definierats på en mängd sätt (se 
Bauer 2001:25 för en översikt av definitioner). Gemensamt för många 
definitioner är att begreppet ofta används som en synonym till levande 
eller aktiv i beskrivningar av affix, ord, mönster eller processer som 
används i ordbildningen (se Bauer 2001:12–15). Sven-Göran 
Malmgren har i stället pekat på att det är språkbrukarna som är produk-
tiva – de skapar och bildar orden. Suffix, affix eller ord har inte ett 
eget liv, och kan alltså således varken vara levande, aktiva eller pro-
duktiva. Därför har Malmgren gjort den basala, men likväl viktiga, 
iakttagelsen att produktivitet ofta används metaforiskt (Malmgren 2001: 
302 f.). 
     Med ledning av Malmgrens resonemang menar jag det är en meta-
forisk tankefälla att tillskriva ord eller ordbildningselement produkti-
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vitet och att tankefällan har sin grund i den tidigare förhärskande di-
kotomin mellan lexikon och grammatik. Eftersom lexikon har antagits 
lagra oregelbundenheter medan grammatiken handhar det regel-
bundna har studier i grammatik i hög grad fokuserat det regelbundna 
(Enger 1998:12), dvs. språksystemet, och språkbruket har kommit ur 
fokus. Inom språkforskningen har systemperspektivet åtnjutit stora 
framgångar. Inom detta finns en tydlig preferens för lagbundenheter, 
och oregelbundenheter sopas under mattan, samlas i ett kaosbegrepp 
eller abstraheras bort. Perspektivets framgångar har satt fokus på språ-
ket som homogent fenomen (i systemet) och samtidigt dragit fokus 
från språkets variationer i bruket och hos språkanvändarna – där 
språkförändringar tar sin början (jfr Linell 1993:17, Svensson, J. 
1994:351 f., Bauer 2001:32). 

 
 

 
I kapitel 2 har avhandlingens centrala teoretiska perspektiv behandlats. 
Avhandlingen handlar om språkliga förändringar i ett longitudinellt 
perspektiv och utgår från ett ord. Teorierna rör därför innehåll och 
förändringar i lexikon på individ- och samfundsnivå. Ordförrådet be-
traktas ur ett språkbruksperspektiv och både interna och externa fak-
torer bakom språkförändringar beaktas. Ingen skarp åtskillnad görs 
mellan lexikon och grammatik, och bl.a. av den anledningen behandlas 
inte grammatikaliseringsteorin i avhandlingen.   
     Utgångspunkt tas i ordet, en enhet med två sidor, form och innehåll, 
vilka förbinds i människans medvetande. Orden betraktas som de mest 
centrala betydelsebärande enheterna och sammansättningar betraktas 
som ett ord. Utifrån en subjektivistisk verklighetsuppfattning anser jag 
att ordens betydelse finns hos människan och att språket förändras 
genom henne. Eftersom kontexten är ett viktigt inslag i ords använd-
ning och tolkning, och eftersom jag tar utgångspunkt i språkbruket, 
ansluter jag mig till den korpusorienterade kollokationsteorin.  
     Lånord, en typ av lexikala novationer, betraktas som resultat av 
reproduktion av ett språkligt mönster i ett språk med förebild ur ett 
annat språk. Introduktion av ett lånord handlar om reproduktion av 
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ett ord, dvs. om att en person tillägnar sig ett ord och sedan använder 
det själv. Genomgående tas här utgångspunkt i den språkliga produk-
ten och i introduktionens och etableringens produktionssida. Begrep-
pet morfologisk produktivitet används i betydelsen ’använt för att bilda 
nya ord’ eller ’användbar för att bilda nya ord’ och ses som en etable-
ringsprocess för ordbildningsmönster. 
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Kap itel  3  
 

Metoder 
 
 
 
 
 
 
 
Avhandlingen behandlar fem undersökningsområden (se avsn. 1.1). 
De har egna syften och bygger till en del på olika material, och därför 
har naturligtvis olika metoder använts. Vissa metoder går naturligtvis 
igen i alla kapitel med anpassningar efter respektive områden och upp-
gifter, medan andra metoder endast förekommer i vissa kapitel. I föl-
jande beskrivning hålls metoderna samman i grupper, oavsett om 
metoderna tillämpas genom hela avhandlingen eller endast i delar av 
avhandlingen.  
 

3.1 Att värdera källor och texter 
 

On some occasions, it seems as though the same word (or a very 
similar word) is coined by several people at about the same time, 
although it is difficult to find examples where independence is 
guaranteed. 

(Laurie Bauer 2000:836) 
 
En strävan i avhandlingen har varit att finna unika belägg och de ur-
sprungligaste beläggen för ord bildade med bauta(-). Med unika ord 
avses ord som har producerats utifrån en individs mentala lexikon, 
dvs. utan tydliga förlagor. Detta gäller naturligtvis med undantag för 
studierna av introduktion i kapitel 5 och 8, där förebilder är centrala 
inslag.  
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     Utgångspunkt tas alltså i produktionen (se avsn. 2.4.2). Ordföre-
komster som inte är unika har emellertid inkluderats i de mer gene-
rellt hållna uppgifter om frekvens och spridning som anges, se vidare 
avsnitt 3.4.2 om spridning. 
     Mest krävande har värderingen av källor varit för det äldsta materi-
alet i kapitel 4 och för det yngsta materialet i kapitel 8. Det äldsta 
materialet är svårbedömt p.g.a. författarnas anonymitet och den 
knapphändiga samtida dokumentationen om källornas relationer. Det 
yngsta materialet är naturligtvis problematiskt framförallt p.g.a. den 
stora omfattningen och de snabba spridningsvägarna. Därför behandlas 
hanteringen av källorna till studierna i kapitel 4 och 8 i egna avsnitt 
(3.1.1 resp. 3.1.2).  
     Värderingen av materialet till kapitel 5–7 har varit enklare. Beläg-
gens antal är överblickbart, källorna är daterade och upphovsmännen 
väl dokumenterade. Min strävan har emellertid även för kapitel 6–7 
varit att finna unika belägg och de ursprungligaste beläggen för varje 
ord. Ur detta material har ca 20 belägg uteslutits. Ungefär hälften av 
dem är inte unika, och hälften är antingen metaspråkliga eller har is-
ländska ordformer (se resp. kap. för närmare angivelser; jfr även avsn. 
1.2.6).  
 

3.1.1  Värdering av handskriftskällorna till kapitel 4  
 
En central uppgift i kapitel 4 är att finna ordens ursprungligaste form. 
Därför har arbetet med att värdera källor varit en särskilt framträ-
dande uppgift i det kapitlet.  
     Ordböcker och databaser har antingen visat mig till utgåvor eller 
handskrifter med belägg för ord bildade med baut-. I många fall har jag 
alltså fått gå via flera sekundärkällor för att kunna belägga ordföre-
komsterna i handskrifter (se avsn. 1.2.2). Av de flesta verk finns flera 
utgåvor som ofta bygger på olika handskrifter eller som delvis har 
nyttjat olika handskrifter. I sådana fall har jag alltså både värderat utgå-
vorna och handskrifterna. Utgåvorna har många gånger angivit vilka 
handskrifter som har ordförekomster och bedömt handskrifternas 
källvärde. Eftersom avhandlingens syfte inte är textkritiskt har jag 
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granskat textkritikers arbete och kommentarer för att finna den ur-
sprungligaste handskriften. Min värdering av källorna består alltså 
främst i en källkritisk analys av textkritikers arbete.  
     Unika ordförekomster bedöms sådana vara som förekommer i olika 
texter, eftersom varje text har tillkommit vid olika tillfällen och san-
nolikt genom olika upphovsmän. En text kan i en snävare definition 
avse ett fysiskt dokument, men här avses i vidare definition en inne-
hållslig storhet (jfr Haugen, O.E. 2004a:82). Målet har varit att finna 
ordförekomster i de ursprungligaste texternas ursprungligaste hand-
skrifter för att där kunna belägga orden. Men vilken är den ursprung-
liga texten? Frågan är svår att besvara, men det mest naturliga förefal-
ler att betrakta den ursprungliga texten som den text som författaren 
önskade (jfr Kjørup 1999:183, se vidare s. 184 ff. för en diskussion). 
Det innebär att en tidig handskrift inte automatiskt är den bästa källan 
och en sen handskrift den sämsta. Det förekommer alltså att en yngre 
handskrift har bevarat en ursprungligare version av texten – och såle-
des av ordformen – än en äldre handskrift (jfr dock Kjørup 1999:179). 
Texters ursprunglighet har alltså inte med kronologi att göra, vilket 
medför att utredningar av den ursprungligaste texten är komplicerade. 
Eftersom utredningar av detta slag är centrala i kapitel 4, kräver de ett 
tämligen stort utrymme. 
 

De fornvästnordiska handskrifterna 
 
Från tiden före år 1500 finns knappt 1 000 bevarade fornvästnordiska 
handskrifter. Av dessa härstammar ca 700–800 handskrifter från Island 
och ca 125 från Norge (Haugen, O.E. 2004b:177). Den största sam-
lingen av fornvästnordiska handskrifter finns nu på Island. Vid 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn finns ca 200 000 handskrifts-
sidor, och ca 40 000 handskriftssidor förvaras vid Stofnun Árna 
Magnússonar á Íslandi, Árnastofnun54 (Sagnanet 28/9 2007). I Den 

                                                      
54. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi ingår fr.o.m. 1/9 2006 i Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum (jfr not 16). 
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Arnamagnæanske Samling i Danmark finns ca 700 fornvästnordiska 
handskrifter (Den Arnamagnæanske Samling 28/9 2007) och en god 
del fornvästnordiska handskrifter finns även bl.a. i USA, Storbritan-
nien och i Norge, särskilt i Oslo och Trondheim. I Sverige förvaras 
många äldre handskrifter, en hel del i universitetsbiblioteket i Uppsala, 
men många även i Kungliga biblioteket i Stockholm (Sigurðsson m.fl. 
2002:176).55  
     

Handskriftsterminologi 
 

Det er…tvivlsomt om noget bevaret [islandsk] håndskrift kan 
være ældre end fra sidste halvdel af det 12. årh., og da der ikke 
eksisterer noget håndskrift fra før det 14. årh., som kan antages 
at være en forfatters eget original-manuskript, betyder det at 
hele den rige litteratur fra 12. og 13. årh. kun er kommet til os 
i afskrifter eller afskrifters afskrifter […] 

 
(Jón Helgason i en utställningskatalog 1965.  

Citat ur Einarsson 2001:vii) 
 
De äldsta bevarade fornvästnordiska handskrifterna är daterade till 
1100-talet, men knappt någon handskrift äldre än från 1400-talet är 
bevarad i original (Haugen, O.E. 2004b:177). Många handskrifter har 
gått förlorade, i synnerhet genom den förödande branden i Köpen-
hamn 1728, och finns endast bevarade i avskrifter, t.ex. handskrifterna 
Kringla och Fagrskinna.  
     Innebörden av begreppen verk, handskrift och i viss mån även av-
skrift, växlar och är föränderlig. Med avskrift avses i avhandlingen en 
handskrift som är säkerställd som kopia av en annan handskrift, även 

                                                      
55. De viktigaste tryckta katalogerna över fornvästnordiska handskrifter är Vilhelm 
Gödels kataloger för Kungliga biblioteket i Stockholm (1897–1900) och Uppsala 
universitetsbibliotek (1892) samt de kataloger som har givits ut av Kommissionen for 
det Arnamagnæanske legat (1900, 1889–1894) för Det Kongelige Bibliotek i Köpen-
hamn och Árnastofnun. Se Den Arnamagnæanske Samlings och Árnastofnuns hemsidor 
för förteckningar över handskrifternas geografiska placering. 
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om avskrifter (från äldre tid) per definition måste betraktas som hand-
skrifter (jfr Haugen, O.E. 2004b:176). Därför används ofta begreppet 
handskrift även för avskrifter, t.ex. för avskrifterna av de förlorade 
handskrifterna av Fagrskinna. Men Fagrskinna var ursprungligen en 
beteckning för det bevarade bladet av en handskrift och senare kom 
namnet att beteckna det verk som den innehöll. 
     En saga kan vara ett verk, t.ex. Egil Skallagrimssons saga, men en 
saga kan också vara en del av ett verk. Samma saga kan alltså finnas 
representerad i flera verk, handskrifter och avskrifter. Sagan om Olav 
den helige är en av de mest spridda sagorna och finns representerad 
t.ex. i verket Heimskringla, som i sin tur finns i flera handskrifter och 
avskrifter. När en saga, t.ex. Olav den heliges saga, ingår i ett verk, 
t.ex. i Heimskringla, kursiveras inte den enskilda sagans titel i det föl-
jande. När samma sagaversion däremot förekommer i något som i 
allmänhet benämns handskrift, och inte verk, t.ex. AM 61 fol, kursive-
ras både handskriftens och sagans titel. 
     Skaldepoesin är särskilt svårhanterlig då det gäller bedömning av 
frågan huruvida dikterna bör betraktas som egna verk eller som delar 
av andra verk (jfr avsn. 1.2.2). Eftersom dikter uppvisar betydligt 
mindre variation mellan olika handskrifter och verk än sagor, eftersom 
de är kortare och i många fall anger sina upphovsmän, betraktas de här 
som egna verk. För skaldepoesins strofer anges ett nummer. Eftersom 
olika strofer av en skaldedikt kan finnas bevarade i olika handskrifter, 
kan numreringen av strofer skilja sig åt mellan utgåvor. Här följs den 
numrering som används i Skaldic Database.  
     Utgåvor av vad som av textkritiken betraktas som samma verk byg-
ger ofta på olika handskrifter och avskrifter – eller på andra, tidigare 
utgåvor. Exempelvis användes för den s.k. Köpenhamnutgåvan (1777–
1783) (den bevarade) handskriften Eirspennill samt Kringla-avskrifterna 
AM 35 och AM 36 fol (Jørgensen 2000a:46). C.R. Unger använde där-
emot för sin utgåva av Heimskringla (1868) i huvudsak AM 36, AM 63 
fol och NB Oslo 521 fol, vilka alla är avskrifter av handskriften Kringla 
(Unger 1868:xviii–xxii). 
     Översättningar kan bygga direkt på handskrifter eller avskrifter, 
men ofta bygger översättningar på tidigare utgåvor på originalspråket. 
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Exempelvis bygger Karl G. Johanssons svenska översättning av Egil 
Skallagrimssons saga (1992) på Sigurður Nordals isländska utgåva (1933) 
som i sin tur bygger på handskriften Möðruvallabók. Annorlunda gick 
t.ex. Johan Peringskiöld tillväga med sin utgåva av Heimskringla (1697–
1900). Den är en s.k. synoptisk utgåva och innehåller översättningar 
till både latin och svenska parallellt med en fornisländsk text. Som 
förlaga för den fornvästnordiska texten har Peringskiöld använt Holm 
papp 18 fol, en avskrift av handskriften Kringla (Jørgensen 2000a:46). 
De latinska och svenska översättningarna är i sin tur mest sannolikt 
gjorda efter den fornvästnordiska texten. 
     Varje handskrift har en egen beteckning, en signatur. I signaturen 
ingår namnet på biblioteket eller samlingen, upplysningar om format, 
ev. material (papper eller pergament) samt ett nummer. Den Arna-
magnæanske Samling (i Köpenhamn och Reykjavik) har t.ex. beteck-
ningen AM och Kungliga biblioteket i Stockholm har Holm, SKB eller 
Sth. Det Kongelig Bibliotek i Köpenhamn och Árnastofnun, som av 
historiska skäl har samma beteckningar, uppger ofta också hur eller när 
handskriften har hamnat i samlingen.56 Utöver plats anger signaturen 
handskriftens nummer. I signaturerna för vissa handskrifter följs num-
ret av en gemen bokstav som markerar att en text eller en samling är 
fördelad på flera band eller att handskrifter som nu är separata tidigare 
har hört ihop, t.ex. i signaturen AM 757 a 4° (Jørgensen 2004:64 f.). 
Slutligen anges även handskriftens format i signaturen. De vanligaste 
formaten på fornvästnordiska handskrifter är folio (fol) och kvarto (4°) 
(Jørgensen 2004:41). En vanlig struktur på handskriftssignaturer är 
plats ( – ibland material) – nummer (inkl. ev. gemen) – format, t.ex. AM 
757 a 4° eller Holm perg 2 4° (Jørgensen 2004:65). Denna struktur 
tillämpas i ONP och därför även här. 
     Parallellt med signaturerna har handskrifter ofta namn som de till-
delades innan systemet med signaturer infördes. Handskrifter kan vara 

                                                      
56. Det gäller t.ex. beteckningen GKS ’Gammel kongelig Samling’ som bärs av t.ex. 
Flateyjarbók (GKS 1005 fol) och Codex Regius (med signaturen GKS 2365 4° för Konungs-
bók Eddukvæða, dvs. Den poetiska eddan, och signaturen GKS 2367 4° för Konungsbók 
Snorra Eddu, dvs. Snorres Edda) (Jørgensen 2004:65 f.). 
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uppkallade efter plats (t.ex. Möðruvallabók efter Möðruvellir) eller 
efter tidigare ägare (t.ex. Codex Frisianus efter Otto Friis eller Codex 
Wormianus efter Ole Worm). Handskrifter kan också vara uppkallade 
efter sina upphovsmän (t.ex. Bergsbók efter Berg Sokkesson) eller efter 
speciella kännetecken (t.ex. Fagrskinna ’det vackra skinnet’) 
(Jørgensen 2004:66 f.). I flera fall har också namnet på handskriften 
överförts till verket, t.ex. Heimskringla av handskriften Kringla, se vi-
dare Jørgensen 2000a:17–20. 
     Vissa handskrifter har bara isländska namn, t.ex. Eirspennill (som 
har fått sitt namn efter bandets kopparspännen, till eir ’koppar’), na-
turligtvis i kombination med signaturerna, AM 47 fol i detta fall. 
Många handskrifter har emellertid både latinska och isländska namn, 
t.ex. Codex Wormianus och Ormsbók som båda avser AM 242 fol. Här 
används de namn som jag har uppfattat vara vanligast för varje hand-
skrift. Codex Regius (GKS 2365 4°) innehållande Den poetiska eddan be-
nämns av tydlighetsskäl Konungsbók Eddukvæða.  
     I handskrifter tillämpas två typer av sidnumrering som båda ofta är 
tillförda i senare tid: paginering (numrering av sida) och foliering 
(numrering av blad, f. eller ff.). Som beteckning för framsidan på ett 
handskriftsblad (dvs. högra sidan i ett bokuppslag) används recto (r) och 
för baksidan (dvs. vänstra sidan i ett bokuppslag) används verso (v). 
Vissa handskrifter har text i flera spalter och de betecknas i förekom-
mande fall a resp. b (Jørgensen 2004:32 f.). En sidangivelse f. 12ra 
betecknar således blad 12, recto-sidan, spalt a (se även Förklaringar av 
förkortningar och tecken).  
     De dateringar av handskrifter som anges i avhandlingen är i första 
hand hämtade i ONP:s registerband (1989:432–494) och återges utan 
källhänvisning. På ONP:s dateringar bygger även dateringarna i Skaldic 
Database. Andra dateringar än ONP:s förses med källhänvisning i av-
handlingen.  
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Utgåvors texturval och textrepresentation 
 

De utgåvor som jag använder för att belägga de fornvästnordiska orden 
är antingen kritiska eller diplomatariska (om utgåvor, se nedan). De 
flesta citaten återges även i den senaste svenska översättningen och 
skaldedikter dessutom i dansk översättning för att ytterligare kasta ljus 
över betydelsen och sammanhanget för en modern svensk läsare. I de 
flesta fall återges även en modern isländsk text. En del texter finns inte 
i svensk översättning. Vissa har jag då översatt själv, i första hand efter 
de isländska läsutgåvorna, men en del citat återges utan svensk över-
sättning. Ibland har valet stått mellan att återge citaten efter den ur-
sprungligaste handskriften eller efter den bästa utgåvan. I sådana fall 
har citaten återgivits efter den ursprungligaste handskriften. Ett la-
tinskt citat har översatts av Ingegerd Fries. 
     Vad gäller textrepresentation anses fotografiska faksimilutgåvor 
eller faksimiliska utgåvor vara den återgivning som ligger närmast 
förlagan, och de kan i de flesta fall användas i stället för själva hand-
skriften. Diplomatariska utgåvor anses ligga ett steg längre från origi-
nalet än faksimilutgåvor vad gäller textrepresentation, men de ligger 
ändå nära originalets ortografi.57 Diplomatariska utgåvor ligger nära 
originalets ortografi och återger tecken som har fonologisk relevans. I 
fornvästnordiska handskrifter skiljer man vanligen på det höga ſ och 
det låga, runda s, där det förra markerar att konsonanten är kort och 
det senare att konsonanten är lång (Haugen, O.E. 2004a:91 f., 
Jørgensen 2004:69).  

                                                      
57. Många av de fornvästnordiska handskrifterna finns utgivna i fotografisk faksimil i 
serierna Early Icelandic Manuscripts in Facsimile, Íslensk miðaldahandrit, Íslensk handrit, 
Corpus Codicum Islandicorum Medii Aevi och den nya Manuscripta Nordica (Jørgensen 
2004:69). De flesta handskrifterna finns också tillgängliga i fotografisk faksimil på 
Internet (på Árnastofnun och Sagnanet). Faksimiliska utgåvor är däremot ovanliga på 
Internet (Carlquist 2005:8). En hel del av den den fornvästnordiska litteraturen finns i 
diplomatariska utgåvor, bl.a. i serien Editiones Arnamagnæanæ som ges ut av Den 
Arnamagnæanske Kommission. Diplomatariska utgåvor på Internet är ovanliga (jfr 
Carlquist 2005:8). 
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      Vad gäller texturval kan utgåvor vara antingen monotypiska eller 
kritiska. Monotypiska utgåvor bygger på en handskrift, men eftersom 
de flesta verk bevaras i flera handskrifter måste utgivaren välja en eller 
flera förlagor. Efter en handskriftsanalys kan utgivaren i sådana fall 
välja den handskrift som anses vara den bästa i en s.k. bästahandskrifts-
utgåva (bestehandskriftsutgåve, best manuscript edition, se Haugen, O.E. 
2004a, t.ex. s. 93) och ge varianter från andra handskrifter eller bygga 
sin utgåva på flera olika handskrifter i en kritisk utgåva. Inom den nor-
diska filologin är bästahandskriftsutgåvor med återgivning av varianter 
vanligast, men det beror främst på att det finns många förlagor som 
anses vara lika goda och medför inte att de nordiska bästahandskrifts-
utgåvorna är okritiska (Haugen, O.E. 2004a:93). Vid val av kritiska 
utgåvor har jag eftersträvat att använda samma utgåvor som ONP.58 
 

3.1.2  Värdering av presskällorna till kapitel 8  
 
Sovringen i det omfattande moderna pressmaterialet till kapitel 8 har 
ofta varit enkel. I vissa fall har den emellertid varit svår, eftersom det 
är omöjligt att med säkerhet bedöma vilka belägg som har tillkommit 
först. Jag har fått lita till mitt omdöme och har efter detta sorterat 
bort belägg som är metaspråkliga eller tillkomna genom direkta influ-
enser från andra texter. Ur pressmaterialet har 30 förekomster av 
bautasten och 22 förekomster av förleden bauta- uteslutits, se vidare 
kommentarer i kapitel 8. 
     Många gånger är texter i tidningar identiska, dvs. att samma pas-
sage har publicerats i flera tidningar eller i samma tidning olika da-

                                                      
58. Den fornvästnordiska litteraturen har givits ut i ett nästintill oräkneligt antal utgå-
vor. Omfattande bibliografier över olika genrer inom den fornvästnordiska litteraturen 
finns i flera nummer av tidskriften Islandica (1908–): nr i (1908), iii (1910), v (1912), 
xiii (1920), xxiv (1935), xxxvii (1955), xxxviii (1957) och xliv (1985). Övriga 
relevanta bibliografier anförs löpande i avhandlingen. De viktigaste kritiska utgåvorna 
av den fornvästnordiska litteraturen har utkommit i serierna Íslenzk fornrit (hittills vol. 
i–xxxv) och Editiones Arnamagnæanæ. 
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gar.59 Av identiska eller nästintill identiska passager har den äldsta 
behållits, dvs. det övre citatet i nedanstående exempel (belägg nr 
190):   

 

Obelix bollande med bautastenar sätter tillsammans med 
farliga trollkarlar och magiska trolldrycker fart på denna upp-
görelse mellan galler och romare. En hel del action och åtskil-
lig stillsam humor.  

(Expressen 29/12 1993) 
 
Obelix bollande med bautastenar sätter tillsammans med 
farliga trollkarlar och magiska trolldrycker fart på den här 
uppgörelsen mellan galler och romare. En behaglig blandning 
av action och stillsam humor.  

(Expressen 5/6 2002) 
 
Passagerna ovan är inte helt identiska språkligt men budskapet är det-
samma, och artiklarna är författade av samma skribent. Uttrycket an-
vänds på ett identiskt sätt och det är tydligt att skribenten har använt 
den äldre artikeln som förebild för den yngre. Den yngre artikeln har 
därför sorterats bort.60  
      Av uppenbara citat och referat har det äldsta belägget behållits. Av 
nedanstående exempel har det övre citatet behållits (belägg nr 424): 

 
Räntan måste därför ses som ett systemfel, en intellektuell 
miss av bautaformat.  

(Dagens Nyheter 29/9 1997) 
 
Leif Östman är inte den förste eller den ende som tycker att 
räntan är »en intellektuell miss i bautaformat» […] 
  

(Dagens Nyheter 2/10 1997) 
 

                                                      
59. Många tidningar samarbetar och använder därför samma material, t.ex. Göteborgs-
Tidningen och Göteborgs-Posten. 
60. Av båda dessa artiklar finns dessutom identiska kopior (i Expressen 21/12 1994 
resp. 26/6 2002). 
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Likaså har det översta citatet i följande exempel behållits (belägg nr 
410): 

 
Hon beskrev medias bevakning som 100 små ångvältar som 
tillsammans blev en bautaångvält som mejade ned inte bara 
det som skulle mejas ned.  

(Helsingborgs Dagblad 14/9 1996) 
 
Hon beskrev journalisterna som en mängd små ångvältar som 
tillsammans agerade så att de blev till en bautaångvält.  

 

(Svenska Dagbladet 12/11 1996) 
 
Många ångvältar blev en bautaångvält, sa Mona Sahlin.  

 

(Dagens Nyheter 12/11 1996) 
 

I de fall där samma ordbildning med bauta- som förstärkande förled 
förekommer flera gånger i samma artikel av samma författare har en-
dast den första fysiska ordförekomsten medräknats (belägg nr 534): 
 

Smash hit kan bli bautakyss, hårt och mjukt på samma gång. 
[…] Något kärleksfullt och orgiastiskt skulle passa, men jag hit-
tar det inte. Det kanske ni gör? Skriv till CS. Bästa förslag belö-
nas med en bautakyss.  

(Computer Sweden 28/1 2004) 
 

Detsamma gäller även texter där ord ingår i identiska uttryck, be-
handlar samma ämne och är skrivna av samma journalist, men inte 
ingår i samma artikel. Av följande exempel har det övre behållits 
(belägg nr 240): 

 

Hundra resta stenar, fyra gravhögar, tjugosex runda och tretton 
skeppsformade stensättningar ligger blottade på en liten åker-
lapp där vägen går upp mot Bräckan och de utgör nästan 
svenskt rekord i bautastenar.  

(Göteborgs-Posten 17/5 1998) 
 

På en liten åkerlapp, alldeles där vägen leder upp mot Fjärås 
Bräcka, finns en samling gravar som nästan utgör svenskt re-
kord i bautastenar.  

(Göteborgs-Posten 1/7 1999) 
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Samma ord kan förekomma i både rubrik och artikeltext. Jag har anta-
git att rubriken är satt med artikeltexten som förebild, varför belägget 
i rubriken (det övre citatet nedan) har sorterats bort (jfr belägg nr 
556):61  

 

Bautastor flagga (Göteborgs-Tidningen 19/7 2005) 
 
Under tiden gjorde Palestina, Rwanda och Sudan Gothia Cup-
debut. Italien stilade med en bautastor flagga.  

 

(Göteborgs-Tidningen 19/7 2005) 
 

För bildtexter har samma princip tillämpats. De passager som endast 
förekommer i bildtext eller rubrik har naturligtvis behållits. 
 

3.2 Att beskriva betydelse 
 
En central relation i avhandlingen är den mellan etablering och bety-
delse. Betydelse studeras således genom hela avhandlingen, utom i 
kapitel 5. Hur betydelse studeras varierar efter syfte, tillgång till ma-
terial och efter vilka ordformer som läggs till grund för betydelseana-
lysen.  
     En avgörande skillnad mellan betydelseanalysen i kapitel 4 och de 
senare kapitlen är att betydelseangivelserna i ordböckerna är osäkrare 
för det äldsta materialet. Därför är betydelseanalysen i kapitel 4 mer 
omfattande än i de övriga kapitlen.  
     För kapitel 6–8 utgår jag ifrån ordböckernas betydelseangivelser. 
De har ambitionen att utgå ifrån språkbruket, och därför har jag be-
dömt att det är överflödigt att göra en egen undersökning av betydel-
sen. En sådan undersökning skulle sannolikt visa samma resultat som 
ordboksredaktionernas betydelseanalys eftersom materialet i princip är 
detsamma. För att underbygga detta antagande har jag för pressmate-
rialet i den andra huvuddelen av kapitel 8 (perioden 1985–2006) fö-

                                                      
61. Även om det naturligtvis är tänkvärt varför rubriksättaren har valt just det ordet. 
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retagit en pilotundersökning av betydelsen enligt lexikografisk praxis 
och jämfört resultatet med betydelseangivelserna i NEO och även i 
SAOL 11–13 (1986, 1998 resp. 2006)62, även om den inte är en 
betydelseordbok (ang. lexikografisk metod, jfr Svensén 2004, kap. 13, 
även nedan avsn. 3.2.1). Eftersom resultatet bekräftade mitt anta-
gande valde jag bort denna undersökningsmetod för kapitel 6–8. 
     I det följande presenteras de metoder som tillämpas för avhand-
lingens betydelseanalys: analys utifrån ords kombinatoriska egenskaper 
(avsn. 3.2.1), analys utifrån kontexten, framförallt genom kolloka-
tionsanalyser (avsn. 3.2.2) och den modell som Bengt Sigurd har tagit 
fram för att analysera förstärkande förleder (avsn. 3.2.3.).  
 

3.2.1  Betydelseanalys utifrån ords kombinatoriska 
egenskaper 

 
En undersökning av ordformer bildade med baut- i fornvästnordiskan 
visar i vilka steg som ordet bautasteinn har utvecklats och vilka betydel-
ser som kan ha överförts mellan ordformerna. Ett syfte med studien i 
kapitel 4 är att kasta ljus över betydelsen hos bautasteinn i isländskan 
vid tidpunkten för introduktionen i svenskan, eftersom den isländska 
betydelsen visar vilka delbetydelser som ordet kan ha fört med sig in i 
svenskan. Lånord antar alltid minst delvis en ny betydelse i mottagar-
språket. I lån mellan besläktade språk som isländska och svenska är 
möjligheterna för en högre andel betydelseimport större än i lån mel-
lan två språk som är historiskt, kulturellt och strukturellt avlägsna 
varandra. Betydelseimport förutsätter att kontexten och användnings-
sättet i det långivande språket kan framträda i mottagarspråket eller 
för den person som lånar in ordet, eftersom denna måste ha någon 
grad av kunskap i de två språken (jfr avsn. 2.4.1). Släktskap mellan 
språken tillåter också att ordet används på ett likartat sätt i mottagar-

                                                      
62. De viktigaste källorna till språkbruket för SAOL 11–13 utgör materialet i Press-
Text, Mediearkivet, Språkbanken och Svenska språknämndens nyordsbok (1986), 
nyordsexcerperingen vid SAOB och sökmotorn Google (SAOL 2006:xi).  
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språket som i det långivande språket med avseende på form, betydelse 
och kontext.  
     Ord bildade med baut- eller böt- har behandlats relativt sparsamt i 
etymologisk forskning. Ivar Modéers utredning av ordet och ortnam-
net böte (1937) låg nära femtio år senare till grund för temat »Böten 
och vårdkasar i ortnamn» vid Svenska litteratursällskapets jubileums-
symposium 1985. Vid detta föredrog tre forskare ämnen som be-
handlar eller berör ortnamn på böte-: Sigurd Fries, Gösta Holm och 
Ritva Valtavuo-Pfeifer (samtliga inlägg utgivna i Studier i nordisk filologi 
67 1987). Den hittills mest omfattande undersökningen är emellertid 
Gunnar Nyströms licentiatavhandling Studier över nordiska ord på 
äldre baut-. En etymologisk undersökning med särskild hänsyn till 
svenska folkmål. Eftersom författaren planerar att publicera undersök-
ningen har jag tyvärr inte haft tillgång till någon del av avhandlingen 
eller manuskriptet. I övrigt nämns bautasteinn, tillsammans med ett 
fåtal andra ord bildade med baut-, i de tidigare nämnda ordböckerna 
över det fornvästnordiska ordförrådet (se avsn. 1.2.2), liksom i de 
flesta etymologiska ordböcker.  
     De etymologier som främst har använts här är Kock (1899), 
Jóhannesson (1956), de Vries (2:a utökade uppl. 1962), Torp (1963 
[1919]), Hellquist (4:e tryckn. 1980 av 3:e uppl. 1948), Nielsen (4:e 
utg. 1991), Blöndal Magnússon (1989) – hädanefter förkortad ÁBM – 
Kluge (24:e uppl. 2002) och Bjorvand & Lindeman (2000).  
     Tolkningar av bautasteinn har gjorts av Bugge (1867), Olsen (i 
Eitrem 1909 och Olsen 1915) samt av Olsen och Bugge (1917). Där-
utöver tolkas ord bildade med baut- i flera översättningar, bl.a. ordet 
bautasteinn i flera utgåvor och översättningar av Egils saga, t.ex. av S. 
Nordal (1933) och Johansson (1992). Finnur Jónsson har kommente-
rat ord bildade till baut- i flera av sina utgåvor. Inte minst viktig är 
hans artikel om Þórsdrápa (1900a). Samma ämne har behandlats av 
Finnbogason (1924) och Kiil (1956). I övrigt nämns tolkningar i arke-
ologiskt-historiskt orienterad litteratur, bl.a. i Hoops’ Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde (1976, uppslagsord »Bautastein»), Skjels-
vik (1980[1956], uppslagsord »Bautastein») och i Lexikon des Mit-
telalters, LMI (2002, uppslagsord »Bautastein»). 
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     Ett viktigt led i betydelseanalysen är att undersöka ordformernas 
kombinatoriska egenskaper och att ställa dem i relation till betydelsen 
hos andra, motsvarande ordbildningselement i (forn)västnordiskan. 
Inom lexikografin används huvudsakligen morfologiska, syntagma-
tiska, semantiska, paradigmatiska och pragmatiska kriterier för att 
kartlägga ett ords betydelser (Svensén 2004:259). I studien i kapitel 4 
fokuseras syntagmatiska kriterier för analysen, dvs. semantisk och 
syntaktisk valens (jfr Svensén 2004:260): »de semantiska eller syntak-
tiska krav som ett ord (särskilt substantiv, adjektiv eller verb) har på 
sin omgivning» (SAG 1, s. 236). De viktigaste verken som på olika sätt 
berör relevant fornvästnordisk och fornsvensk grammatik och ord-
bildning är Falk (1888), Tamm (1897), Noreen (1903, 3:e utg.), 
Cederschiöld (1908), Olson (1916), Jóhannesson (1923–1924, 1927), 
Torp (1974), Iversen (1990[1973], 7:e utg.) och Wessén (1992a 
[1961], 1992b[1971], 1995[1971]). Ett viktigt bidrag vid tolkning av 
skaldepoesin är naturligtvis Meissner (1984[1921]). Särskilt värdefull 
är Guðrún Þórhallsdóttirs opublicerade uppsats Forníslenzka við-
skeytið -(n)aðr/-(n)uðr og forsaga þess (1984).  
 

3.2.2  Kontextens betydelse 
 

Kontexten har stor inverkan på ords betydelse och funktion. Eftersom 
en hypotes i avhandlingen är att serietidningen Asterix har påverkat 
återetableringen av ordet bautasten och därmed även introduktionen av 
den förstärkande förleden bauta-, måste hänsyn tas till att seriens bil-
der har betydelse för tolkningen av berättelsen och därmed ordet.  
     I syfte att studera kontextens betydelse företas kollokationsunder-
sökningar i avhandlingens alla kapitel utom kapitel 5 för ordet bautas-
ten som ett komplement till den betydelse som anges i ordböckerna 
fr.o.m. 1790. Kollokationsundersökningarna är också ett led i studiet 
av etableringsgradens utveckling, se vidare avsnitt 3.4.1. I det följande 
beskrivs terminologi och metodologi i kollokationsundersökningarna 
och kritiska synpunkter på metoden framförs. 
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Terminologi och metodologi i kollokationsundersökningarna 
 
I avhandlingen tillämpas en korpusorienterad kollokationsteori (se 
avsn. 2.3.3) och i enlighet härmed utgörs en kollokation av ett sökord, 
nod eller nodord, och en eller flera kollokator(er). Orden i en kollokation 
behöver inte stå direkt intill varandra. I analysen tar man hänsyn till ett 
antal ord som omger nodordet, ett s.k. kollokationsfönster eller kolloka-
tionsspann. Ingen enighet råder i frågan hur stort spannet bör vara (jfr 
Svanlund 2001:107). Vissa hävdar att associationer kan förekomma 
mellan ett nodord och en kollokator som skiljs åt av så många som 50 
ord (Clear 1993:276, även not 4, s. 292). Mike Scott, skaparen av ett 
av de mest använda datorprogrammen för kollokationsanalyser, 
WordSmith, det program som används här, hävdar att ett avstånd på 
mer än 4–5 ord mellan nodordet och kollokatorerna skapar mer brus 
än signal (se instruktionerna till WordSmith, avsn. »Concord»).63 
Vanligen används ett spann på 2–6 ord åt vardera hållet från nodordet 
i kollokationsanalyser (Svanlund 2001:107). Här används ett kolloka-
tionsspann om 5 ord åt vardera hållet (uttryckt 5:5), det kolloka-
tionsspann som rekommenderas av Scott och som är ett ofta använt 
spann i kollokationsanalyser (se t.ex. Svanlund 2001:107). Alla kollo-
katorer inom kollokationsspannet 5:5 behandlas lika, dvs. oavsett pla-
cering i förhållande till nodordet och avståndet till detta.  
     I de flesta kollokationsundersökningar anses kollokationernas fre-
kvens vara en kritisk parameter (Clear 1993:277). För att utesluta 
mycket lågfrekventa kollokationer ur analysen används en frekvensspärr, 
men det råder ingen enighet om var gränsen ska dras. En vanlig gräns 
är mellan 3 och 5 förekomster (Stubbs 1995a:40), och jag har använt 
en frekvensspärr på 3 samförekommande ord i en kollokation (jfr t.ex. 
Clear 1993:277, Svanlund 2001:107).  
     Jag har bedömt att rå frekvens ger tillräcklig information om kollo-
katorerna. Rå frekvens anses kunna säga mycket om kollokatorerna 
(Stubbs 1995a:29 f., jfr Svanlund 2001:108), även om också särskilda 

                                                      
63. Tillgängliga på Mike Scotts hemsida (avläst 16/9 2007). 
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metoder och statistiska mått ofta används i kollokationsundersökningar 
för att fånga in andra aspekter av kollokationsmönstren.64  
     Genom sammanställningar av listor över frekventa kollokatorer 
iakttar jag den semantiska profilen (prosodin) hos nodordet. Den kan 
närmare beskrivas så här (se även avsn. 2.3.3):  
 

A semantic prosody is a linguistic relation between a node word 
and a lexical set. This relation is defined by a very general se-
mantic feature (for example, ‘unpleasant’), or by a more spe-
cific semantic field (for example, ‘care’) whose members are 
established from corpus data. (Stubbs 1995b:255)  
 

Termens innehåll tillämpas här på lexikaliska kollokationer. Sådana är 
»betydelsetunga» kollokatorer, ord med konkret betydelse, såsom 
substantiv, adjektiv och verb (utom kopula) (jfr Svanlund 2001:102).  
     Svenska översättningar av fornvästnordiska verk har inte behandlats 
i kollokationsanalyserna, och själfallet inte heller ordboksmaterialet. 
Översättningarna visar förvisso i vilken kontext ordet förekommer i 
svenska utgåvor, för svenska läsare, men översättningar visar inte i 
strikt mening en självständig användning hos svenska språkbrukare. 
Kollokationerna i detta material kommer likväl att synliggöras efter-
som de framträder i undersökningen av de fornvästnordiska förlagorna 
i kapitel 4. 

                                                      
64. De vanligaste måtten är MI-värdet (Mutual Information) och T-värdet (t-score) som 
används för att jämföra och visa den relativa frekvensen hos samförekomster, dvs. 
relationen mellan den observerade frekvensen hos kollokationerna och den frekvens 
som kunde förväntas om kollokationens ord hade varit jämnt slumpfördelade i korpu-
sen (Svanlund 2001:108). Båda måtten visar kollokationernas signifikans men på olika 
sätt. MI-värdet mätar ömsesidig tendens till samvariation hos kombinationer av kolloka-
torer och nodord i relation till respektive ords frekvens i korpusens helhet. T-värdet 
mäter i stället samförekomster hos kollokationerna i relation till enbart kollokatorernas 
frekvens i korpusens helhet (jfr Svanlund 2001:109). Eftersom MI-värdet ger stort 
utslag av lågfrekventa kollokationer, medan T-värdet ger stort utslag av den absoluta 
frekvensen hos kollokationerna, brukar de två måtten kombineras (t.ex. i Stubbs 
1995a, Svanlund 2001, se särsk. Svanlund 2001:109).   
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     I kollokationsundersökningarna förs alla belägg ihop, oavsett text-
typ, eftersom vissa texttypers representation skulle bli för låg för att 
utgöra underlag för slutsatser. I kapitel 8 har emellertid två kolloka-
tionsundersökningar gjorts, just på olika texttyper. Den första har 
företagits på materialet ur Asterix nr 1–27 i syfte att undersöka vilka 
betydelser som där framträder och ifall de kan ligga till grund för in-
troduktionen av den förstärkande betydelsen hos förleden bauta-. Den 
andra undersökningen har företagits på ordet bautasten i övrigt material 
från perioden 1985–2006 i syfte att se ifall betydelsen har påverkats 
utifrån Asterix.  
     I kollokationsanalyserna har nodordet lemmatiserats, dvs. att alla 
ordformer av bautasten har förts samman till ett lemma. Kollokato-
rerna har inte lemmatiserats i den fullständiga redovisningen i avhand-
lingens del ii, men väl i de uppställningar som redovisas i avhand-
lingstexten (jfr metoder hos t.ex. Clear 1993, Svanlund 2001). Det är 
välkänt att ordformer fördelar sig ojämnt över olika betydelser, men 
enligt Clear (1993:277) har flera kollokationsundersökningar visat att 
man inte förlorar intressanta kollokationer genom att inte lemmatisera 
kollokatorerna, eftersom någon av ordformerna brukar dyka upp i en 
frekvent kollokation. 
     I kollokationsundersökningarna har jag använt normaliserade texter 
för att datorprogrammet ska känna igen stavningar och ordformer. Jag 
har antingen använt normaliserade utgåvor eller själv normaliserat 
texten. Stavningar och skrivssätt som avviker från ordboksnormen 
(t.ex. bötasten med ö, bauta-/böta- med bindestreck) har skrivits om till 
formen bautasten. Text ur Asterix har återgivits med gemener trots att 
den ofta skrivs med versaler i albumen, och expressiva stavningar av 
ordet, som t.ex. bautasteeen (Obelix & Co 1978:37) och bautaschten 
(Asterix och guldskäran i Asterix – Den kompletta samlingen 1 2001:80), har 
ändrats till bautasten.  
     Endast ordet bautasten och ordbildningar därmed har medtagits, 
vilket innebär att kortord och ordbildningar med andra efterleder än   
-sten har uteslutits i kollokationsundersökningarna. 
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Kritiska synpunkter på metoderna  
vid kollokationsundersökningarna  
 
Kollokationsundersökningar fokuserar kontexten. Men vad räknas till 
den språkliga kontexten? Asterix kräver särskilda överväganden, efter-
som texttypen avviker från de övriga texterna, med textrutor och 
faktarutor och med bilder där textade skyltar kan förekomma. I ett 
fåtal fall kan det fysiska avståndet mellan beläggen och språklig kontext 
vara tämligen långt, dvs. att man t.ex. måste vända blad för att läsa 
mer text. Man måste räkna med att kopplingen mellan orden kan vara 
svagare ifall längre tid går mellan läsningen av nodordet och kollokato-
rerna och ifall de skiljs åt av ett längre fysiskt avstånd.  
     Jag har för alla texttyper räknat den närmast följande texten, oav-
sett var eller hur den har varit placerad. Det har medfört att bl.a. en 
fotnotstext utgör kontext (belägg nr 36 i avhandlingens del ii). I en 
text (nr 128, 131) ingår orden i bildtexter som är placerade mitt på 
respektive sida, vilket har orsakat den märkliga återgivningen av detta 
textstycke.  
     I ett fåtal fall saknas kontext i någon riktning: Ekelund och 
Strinnholm (nr 76–77) återges ur en sekundärkälla (Kindblad 1867), 
eftersom originaltexterna inte har varit möjliga att finna. Gullberg (nr 
53) har inte medtagits i kollokationsundersökningen, eftersom ordet 
ingår i en titel och har mycket liten kontext. Särskilda svårigheter har 
uppstått med Asterix, där ordet bautasten förekommer relativt många 
gånger i samma citat med färre än 10 ord emellan (dvs. 5 ord åt höger 
eller vänster från båda orden), t.ex. i nedanstående repliker (som har 
återgivits som två citat i materialsamlingen): 
 
(nr 619) – Hmm? Jag ska leverera den här bautastenen. 

 
(nr 620–621) – Bautastenen? Du bär ju ingen bautasten! 

– Va? Nej, minsann…! Jag kunde ha svurit på, att jag 
hade den med mig när jag gick hemifrån. 
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Eftersom materialsamlingen antingen är eller liknar konkordansrader, 
och konkordansen i WordSmith således är en konkordans av en kon-
kordans, kommer programmet att excerpera samma kontext flera 
gånger. Det medför att vissa kollokatorer kommer att representeras 
fler gånger än de gör i källtexten. Exempelvis kommer ingen i citat 
620–621 ovan att representeras två gånger, dvs. för båda förekoms-
terna av bautasten i detta citat. Strängt taget ingår ingen i kontexten till 
båda dessa förekomster, och resultatet ger på så sätt en korrekt bild av 
kontexten, även om den faktiska förekomsten i källtexten av ingen är 
lägre än resultatet visar.  I synnerhet gäller denna problematik Asterix 
där närmare 30 % av orden har bristande kontextomfång i minst en-
dera riktningen. Särskilt för Asterix är det alltså viktigt att uppmärk-
samma avvikelser i resultatet (jfr även Svanlunds diskussion kring fre-
kvensdistorsion, 2001 avsn. 3.4.5.2). 
 

3.2.3  Bengt Sigurds modell för analys av förstärkande 
förleder 

 
För att beskriva betydelsen och funktionen hos bauta- undersöker jag 
bl.a. vilka ordklasser som efterlederna har. Jag antar att användning av 
bauta- som förled till substantivisk efterled är mer motiverad än med 
en adjektivisk efterled eftersom bauta- som förled till substantivisk 
efterled har någon egenskap, betydelse, gemensam med efterleden.  
     I sammansättningar är relationen mellan förled och efterled i de 
flesta fall determinativ, dvs. att förleden anger egenskaper hos efterle-
den; säger något om vad efterleden är. Förleden och efterleden måste 
alltså på ett eller annat sätt ha något gemensamt (jfr SAG 2, kap. 2 § 
27). Adjektiv kan graderas, men inte substantiv. Ett substantiv kan 
alltså inte heller förstärkas på samma sätt som ett adjektiv. En bokhylla 
kan inte vara mer eller mindre bokhylla på samma sätt som man kan 
vara mer eller mindre hungrig.65 Därför är förleden i en sammansätt-

                                                      
65. Även om också substantiv kan vara mer eller mindre typiska (enligt den 
prototypteori som Eleanor Rosch utvecklade, se Rosch 1978 för en översikt över 
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ning med ett substantiv som efterled alltid relativt sett tydligare moti-
verad än när efterleden är ett adjektiv och centrala egenskaper (bety-
delser) framträder tydligare i ord med substantiv som efterled än i ord 
med adjektiv som efterled, jfr t.ex. ashund och dödsbil med asdålig 
resp. dödsgod. 
     Användning med substantivisk efterled ser jag som ett tecken på 
lägre grad av användbarhet än användning med adjektiviska efterleder. 
Med detta menar jag att bauta- är längre ifrån att vara en generellt 
förstärkande förled ifall den används med substantiviska efterleder, 
och jag väljer att kalla denna användbarhet för generalitet. Användning 
med flera olika typer av substantiv, såsom konkreta och abstrakta (se 
SAG 2, kap. 2 § 10), tolkar jag som ett tecken på högre grad av gene-
ralitet, liksom användning med abstrakta substantiv.  
     För uppslagsordet bauta- anges i SAOL 13 betydelsen ’mycket stor’, 
dvs. att ordet används i förstärkande betydelse.66 För att beskriva bety-
delsen och funktionen hos bauta- i kapitel 8 utgår jag från en under-
sökning av Bengt Sigurd (1983) och den modell som han använder för 
att beskriva utvecklingen hos förstärkande prefix till adjektiv. Med 
hänvisning till avsnitt 2.2 väljer jag att för egen del benämna prefixen 
förleder. Sigurd skiljer mellan speciella (förstärknings)prefix och generella 
(förstärknings)prefix. De förra kan endast förekomma vid vissa, speciella 
adjektiv och har »primär» betydelse, t.ex. dyblöt = blöt som dy. De 
senare har större distributionspotential och mer allmänt förstärkande 
betydelse (Sigurd 1983:7). 
     Sigurd urskiljer tre huvudtyper av semantiska förhållanden mellan 
den förstärkande förleden och huvudordet:  
 
 
 
 
 

                                                                                                                
hennes undersökningar). Skillnaden är att adjektiv behåller sina beteckningar även om 
de avser betydelser i olika grader. Om en person t.ex. är hungrig, men bara litet hung-
rig, är personen fortfarande hungrig, medan en buske som uppfattas som en mindre 
typisk buske kan kallas något annat (t.ex. träd eller blomma?). 
66. Ordet finns inte upptaget i t.ex. NEO. 
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Semantisk relation Egenskap Exempel Förledstyp 

Typ 1: komparativ Efterleden jämförs 
med förleden 

snustorr  
torr som snus 

Speciell  

Typ 2: konsekutiv Förleden antyder 
följderna av ett stort 
mått av efterledens 
egenskaper 

stupfull  
så full att man stupar  

Speciell  

Typ 3: kvantifierande Förleden  markerar 
att efterledens egen-
skap finns i övermått 

superbra,                   
kolossalstor,     
extrabra 

Generell  

 

Figur 2. Semantisk relation mellan förstärkande förled och huvudord. 
Figuren är sammanställd utifrån Sigurd 1983:13–15. 
 

Förleder som står i komparativ eller konsekutiv relation till adjektivet 
(typ 1 resp. 2) är speciella. Förleder som har en kvantifierande rela-
tion till adjektivet (typ 3) kan förstärka vilken egenskap som helst och 
är därför generella. Sigurd visar hur speciella förleder kan utvecklas 
till generella:  
 

Stadium/förled Efterled Sigurds exempel 

1: förstärkande Komparativt/konsekutivt adjektiv jättestor proppfull 

2: förstärkande Adjektiv som är semantiskt besläktat 
med adjektiv på stadium 1 

jättestark proppmätt 

3: kvantifierande  Värderande adjektiv jättebra *proppbra 

4: kvantifierande Värderande adjektiv som är antonym 
till adjektiv på stadium 3 

jättedålig *proppdålig 

5: förstärkande  Adjektiv som är antonym till adjektiv 
på stadium 1 

jätteliten *propptom 

Figur 3. Bengt Sigurds modell för beskrivning av betydelseutvecklingen 
hos förstärkande förleder. Figuren är sammanställd utifrån Sigurd 
1983:15 f. 
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Utvecklingen beskrivs som en hierarki där de nedre stegen förutsätter 
de övre, dvs. att utvecklingen går uppifrån och ned. Slutsteget (sta-
dium 5) är en förled som kan förstärka en efterled som har motsatt 
betydelse som betydelsen hos det adjektiv som utgör utgångspunkten 
(stadium 1), t.ex. förleden jätte- (Sigurd 1983:15 f.). Förleden propp- i 
figur 3 är ett exempel där förleden inte har utvecklats till generellt 
förstärkande. 
 

3.3 Att beskriva introduktionsprocesser 
 
I avhandlingen behandlas två introduktionsprocesser: introduktionen 
av lånordet bautasten i kapitel 5 och introduktionen av den förstär-
kande förleden bauta- i kapitel 8. De grundläggande dragen hos in-
blandade faktorer sammanfaller naturligtvis eftersom den enda tydliga 
skillnaden mellan introduktionsprocesserna är förlagans ursprung. I 
både kapitel 5 och kapitel 8 behandlas frågor kring hur och varför en 
viss förlaga har varseblivits och hur och varför de aktuella orden har 
(re)producerats. I det följande beskrivs därför villkor för och viktiga 
faktorer bakom perception, etablering på individnivå, introduktion 
och produktion (avsn. 3.3.1). Därefter (avsn. 3.3.2) beskrivs den 
klassificering som ligger till grund för den diskussion som förs i kapitel 
5 kring klassificering av lånord. 
 

3.3.1  Villkor för och faktorer bakom perception, 
etablering på individnivå, introduktion och 
produktion 

 
I avhandlingen behandlas etablering på individnivå tillsammans med 
introduktionens perceptions- och produktionssida med utgångspunkt i 
produktionssidan (jfr avsn. 2.4.2). Spridning är ett begrepp som ibland 
används oaktsamt, och det förekommer därför även med avseende på 
varför en individ väljer att använda ett visst språkligt element, dvs. 
frågor som snarast rör produktion. Det gäller även det teoretiska 
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ramverk kring innovationer och diffusionsprocesser som fördes fram 
av Everett M. Rogers på 1960-talet (Gustafsson 2002:45). Rogers 
teori har en generell utformning (Rogers 1995:10) även om den 
främst fokuserar spridning av innovationer av teknisk art. Teorin har 
tidigare använts inom språkforskningen (Gustafsson 2002) och den 
fångar flera viktiga faktorer bakom varför språkliga element produce-
ras. Här har faktorerna hos Rogers (1995:15–18) förts samman med 
faktorer som behandlas i främst Edlund & Hene (2007:70–95) och 
Aitchison (2001:82–88). Utifrån dessa beskrivningar har faktorerna 
delats in i två grupper: 1) villkor för, och 2) viktiga faktorer bakom 
perception, etablering på individnivå, introduktion och produktion. 
 

Villkor: 
 
Individen kommer i kontakt med ordet 
 
Den mest grundläggande förutsättningen för perception, etablering på 
individnivå, introduktion och produktion är att individen kommer i 
kontakt med ordet, vilket delvis har med spridningen att göra.  
 

Individen lägger märke till ordet 
 
Efter en individ har lagt märke till ett ord kan inte skälen till detta 
skiljas ifrån faktorer som leder till att etableringen ökar. 
     Peter Trudgill (1986, t.ex. s. 37) använder begreppet salience 
(’framträdande drag’) för hur talare lägger märke till och tar till sig 
nya språkdrag. Ett sådant framträdande drag är variabler med fonetiskt 
avvikande varianter (Trudgill 1986:11). Att salience är ett giltigt be-
grepp vid introduktion och etablering av ord stöds också av att särskilt 
iögonenfallande ord har fångats upp av SAOB:s excerpister (se ovan 
avsn. 1.2.1). 
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Ordet känns meningsfullt 
 
Rogers (1995:16) lyfter fram graden av komplexitet som en viktig 
förutsättning för produktion, dvs. att novationen måste gå att använda 
och förstå sig på. I språkliga sammanhang kan man säga att ordet måste 
kännas meningsfullt; individen måste kunna ge ordet en betydelse och 
förstå hur det kan användas.  
 

Viktiga faktorer: 
 
Prestige och hög status – konformism 
 
Det är välkänt att personer som anses ha hög status ofta utgör språkliga 
förebilder (Aitchison 2001:82 f., jfr Edlund & Hene 2007:99 f.). Pre-
stige och hög status är därför viktiga faktorer för att ett ord ska få fäste 
hos en individ. 
     En faktor som är nära förbunden med status och prestige är konfor-
mism som enligt Edlund och Hene (2007:101) »kan ses som en mer 
psykologisk aspekt av analogierna i språket», dvs. att språkanvändare 
anpassar sig till omgivningens språkbruk. Rogers (1995:18) pekar 
också på att imitation är en viktig faktor bakom acceptansen av nova-
tioner. Genom sitt språkbruk kan en språkanvändare således markera 
grupptillhörighet, dvs. vilken grupp som man vill tillhöra (Edlund & 
Hene 2007:87). 
     Rogers (1995:15) menar att användaren måste uppfatta att nova-
tionen har en relativ fördel beträffande t.ex. prestige i förhållande till 
sin föregångare. Det är emellertid centralt att personen i fråga är 
medlem i det sociala system där inflytandet utövas, dvs. att det går att 
känna gemenskap med personen.  
 

Ansluter sig till mönster i språket 
 
Man måste räkna med att ord eller ordbildningselement lättare etable-
ras hos individen ifall de ansluter sig till mönster som redan finns 
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i det mentala lexikonet hos individen (Edlund & Hene 2007:100, jfr 
Aitchison 2001:87 f.). Kända mönster underlättar både förståelsen och 
användningen.   
 

Frekvens 
 
Frekvensen är en viktig faktor bakom att relationen mellan uttryck och 
form stärks hos individen, dvs. att etableringsgraden höjs (jfr avsn. 
2.4.2). Hög frekvens ökar därmed sannolikheten för produktion.  
 

Verbalisering och kommunikation  
 
En av språkets funktioner är att verbalisera, beteckna företeelser, eller 
att uttrycka betydelsenyanser (Edlund & Hene 2007:71, 73). Språkets 
kommunikativa funktion ligger nära verbaliseringsfunktionen, men 
den förra kan sägas hellre ge upphov till att ord får nya delbetydelser 
medan den senare hellre leder till att helt nya ord kommer till. Bakom 
språkets kommunikativa funktion kan flera syften leda till att nya ord 
eller delbetydelser tillkommer: en önskan om att uttrycka sig neutralt, 
uttrycka en värdering, ge associationer eller en komisk effekt, ge 
språklig variation eller att genom ett formellt lätthanterligt ord fånga 
den betydelse man önskar ge (Edlund & Hene 2007:76–87). Man kan 
anta att de ord som har tillkommit i verbaliserings- eller kommunika-
tionssyfte uppfattas som träffande och därmed tilltalande hos mottaga-
ren, vilket kan leda till att ordet etableras hos individen eller att eta-
bleringsgraden ökar. 
 

Påverkan från en förlaga 
 
Översättningar har andra förutsättningar än originaltexter. Ordval i en 
översättning kan påverkas av alla ovan nämnda faktorer, men en över-
sättningssituation kan göra luckor i språket särskilt tydliga eller föra 
med sig att orden i mottagarspråket får nya betydelsenyanser (Edlund 
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& Hene 2007:92, 94). Översättningar kan alltså skapa ett tryck från 
originalspråket.  
     Översättningens ordval kan visa på översättarens intentioner och 
därmed kasta ljus över introduktionens orsaker. För detta kan Ilkka 
Hirvonens undersökning (1987) användas. Han har undersökt språket i 
Eric Julius Biörners Nordiska kämpadater (1737) i en jämförelse med 
Verelius’ översättningar. Hirvonen diskuterar dubbelöversättningar, dvs. 
då ett ord i källspråket återges med två eller flera ord i målspråket 
(Hirvonen 1987:121). I en diskussion kring dubbelöversättningar 
mellan nordiska språk skiljer Hirvonen på oegentliga och egentliga dub-
belöversättningar. Jag har valt att använda dessa termer, trots att de är 
tämligen svårhanterliga. Ett exempel på en oegentlig dubbelöversätt-
ning är allkåter eller lustig efter källspråkets allkatur (nyisl. allkátur). En 
oegentlig dubbelöversättning innebär att källspråkets ordform 
(allkatur), förs över till målspråket (allkåter), eventuellt med viss an-
passning, såsom i exemplet, och att den följs av en förklaring (eller 
lustig). På så sätt är alltså bara förklaringen (eller lustig) en översättning 
och därför kallas dubbelöversättningen oegentlig. Ett exempel på en 
egentlig dubbelöversättning är rådrum eller upskof. Den innehåller två 
ord ur målspråket, vilket medför att båda orden är översättningar, och 
därför kallas dubbelöversättningen egentlig (Hirvonen 1987:122 f.). 
     En oegentlig dubbelöversättning innehåller ett semantiskt motive-
rat element, dvs. översättningen (lustig), och ett islandiserat element (i 
Hirvonens fall), dvs. källspråkets ord (allkåter). En egentlig dubbel-
översättning innehåller ett semantiskt motiverat element tillsammans 
med ett annat element som t.ex. kan fylla stilistiska syften (jfr 
Hirvonen 1987:122–124). Båda typerna av dubbelöversättningar fyller 
alltså ett semantiskt behov, men oegentliga dubbelöversättningar kan 
även visa på en önskan att introducera ordformer (jfr Hirvonen 
1987:138, 157). Att främmande ordformer överförs till målspråket 
kan vara ett tecken på översättarens vilja att markera språkens likhe-
ter, men det kan också bero på att översättarens språkkänsla har satts 
ur spel p.g.a. språkets likheter (Hannesdóttir 2001:126). 
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     Utifrån detta kan den här aktuella analysfunktionen hos oegentliga 
och egentliga dubbelöversättningar sammanfattas enligt följande: 
 
Tabell 6. Funktioner hos oegentliga och egentliga dubbelöversättningar 

Dubbelöversättning Kan visa att översättaren 

Egentlig  ▷ har uppfattat en semantisk lucka i målspråket 

Oegentlig ▷ har uppfattat en semantisk lucka i målspråket 

 ▷ vill introducera främmande ordformer i  
    målspråket (p.g.a. en vilja att markera      
    språkens likheter eller p.g.a. att språkkänslan    
    har satts ur spel) 

 
Näraliggande frågor berör litteraturvetaren Mats Malm i sin 
avhandling (1996a) som bl.a. behandlar göticistiska översättningar av 
fornnordiska texter. Malm utgår ifrån James Holmes’ beskrivnings-
modell för översättningsformer (1970) och skiljer på mimetisk och 
analog översättningsform. Den mimetiska översättningsformen överför 
originalets versform, t.ex. versmått och ljudbild, till målspråket. 
Orsaken till valet av den mimetiska översättningsformen bedömer 
Malm vara en önskan om att införliva forna, »götiska» ord i svenskan 
(Malm 1996a:156, 196). Man måste här utgå ifrån att Malm menar att 
den mimetiska översättningsformen kan visa en vilja att introducera 
ordformer. På samma sätt som i Hirvonens resonemang, kan intro-
duktion av ordformer visa att översättaren har uppfattat en semantisk 
lucka i målspråket (jfr oegentlig dubbelöversättning).  
     Den analoga översättningsformen har som mål att fylla samma 
funktion i målspråkets poetiska tradition som i källspråket (Malm 
1996a:156). Enligt Malm (1996a:180) kan den analoga översätt-
ningsformen användas i syfte att visa på de gamla nordbornas högtstå-
ende kultur genom att översättaren ger en bild av deras poetiska 
språk.  
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     Man måste emellertid även räkna med att valet av översättnings-
form kan vara beroende av översättarens språkkunskaper, lika väl som 
det kan vara ett språkligt eller litterärt/kulturellt ställningstagande. 
Ifall översättaren har mindre god kännedom om källspråket, vilket kan 
vara fallet i början av översättarverksamheten, torde vers vara särskilt 
svår att översätta, vilket kan föranleda en analog översättningsform. 
Den analoga översättningsformen kräver att översättaren kan överföra 
versmått i rätt poetisk tradition men inte att han har så ingående kun-
skap om orden i källspråket att han kan överföra formerna till mål-
språket på ett lämpligt sätt. Samtidigt ger den analoga översättnings-
formens krav på att anpassa verserna till målspråkets poetiska tradition 
översättaren större frihet att välja ordform och betydelse. 
     Analysfunktionen hos översättningsformer kan sammanfattas enligt 
följande: 
 

Tabell 7. Funktioner hos mimetisk och analog översättningsform 

Översättningsform Kan visa att översättaren 

Mimetisk ▷ vill introducera ordformer 

 ▷ har uppfattat en semantisk lucka i målspråket 

Analog ▷ vill introducera kulturella inslag 

 ▷ har mindre god kännedom om källspråket 

 

3.3.2  Klassificering av lånord 
 
Enligt den lånordsdefinition som tidigare har anförts (avsn. 2.4.1) är 
lån en fråga om reproduktion, vilket medför att lån alltid innebär im-
port i någon grad. Eftersom det inte är möjligt att fullständigt repro-
ducera ett ord i språk B med förebild ur språk A, innebär ett lån också 
alltid substitution (ersättning, utbyte) i någon grad. Import och sub-
stitution utgör därför två kompletterande och nödvändiga sidor av den 
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språkliga reproduktionen vid lån: import svarar mot likheter mellan 
orden i språk A och B, medan substitution svarar mot de olikheter 
som finns mellan orden (Haugen, E. 1953:388 f.).  
     Edlund och Hene (2007) skiljer liksom Haugen (1950, 1953) på 
inlåningsprocessen och den därav stammande produkten. De delar in 
låneprodukterna i fyra huvudkategorier utifrån i vilken grad som låne-
processerna import och substitution har verkat: ordlån, begreppslån, 
blandlån och pseudolån.  
     I ordlån importeras förebildens form och innehåll. Morfemen im-
porteras och betydelsen kan överföras helt, men många gånger endast 
delvis, och blir då ofta specialiserad, t.ex. apartheid (efter afrikaans’ 
apartheid) eller flambera (efter fr. flamber) (Edlund & Hene 2007:33 f.).  
     Gruppen begreppslån omfattar två undergrupper av låntyper som 
annars vanligen benämns översättningslån och betydelselån (jfr t.ex. 
Wellander 1917:226, Ljung 1985:1 f.). I begreppslån byts förebildens 
morfem ut mot existerande morfem i mottagarspråket och betydelsen 
importeras. I översättningslån importeras ordbildningsmönstret, eller 
uttrycksformen, som tillämpas på existerande morfem med nybild-
ningar som resultat, t.ex. hatkärlek (efter ty. Hassliebe), du är välkommen 
’ingen orsak’ (efter eng. you are welcome) eller skärpa sig (efter eng. 
sharpen up). I betydelselån används redan existerande morfem men de 
får en utvidgad betydelse efter förebilden, t.ex. huvudvärk ’problem’ 
(Edlund & Hene 2007:34 f.). 
     I blandlån importeras betydelsen, medan formen både importeras 
och byts ut mot inhemska morfem, t.ex. lovebar eller älskable (efter 
eng. lovable) eller drive-in-bio (efter eng. drive-in-cinema) (Edlund & 
Hene 2007:35). Den vanliga termen för denna låntyp har tidigare varit 
hybridlån (se t.ex. Haugen, E. 1953:390). 
     Den fjärde huvudgruppen av lån bennämner Edlund och Hene 
(2007:35 f.) pseudolån, »skenlån», vilka enligt min mening förtjänar att 
omvärderas och uppvärderas. Med pseudolån avser de nybildningar som 
har bildats genom import av morfem från andra språk »men utan nå-
gon direkt ordmodell i ett annat språk» (Edlund & Hene 2007:36).
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Ett av deras exempel på pseudolån är braindead ’dum i huvudet’ (efter 
hjärndöd ’dum i huvudet’) (Edlund & Hene 2007:36), men eftersom 
ordet, dvs. formen, finns i engelskan, men i en annan betydelse, vore 
det lämpligare att säga att formen har importerats men att den har 
tilldelats en ny, inhemsk betydelse.  
     Gruppen pseudolån tas visserligen upp parallellt med de andra 
låntyperna hos Edlund och Hene, men den karaktäriseras som en »spe-
ciell och problematisk kategori» (Edlund & Hene 2007:35) och ute-
sluts i en av tablåerna (Tablå 2, s. 37). Den till synes allmänt styvmo-
derliga behandlingen av pseudolån och benämningen därpå visar tyd-
ligt att klassificeringen av lånord till största delen bygger på formen, 
trots att det uppenbarligen är betydelsen som är avgörande för hur 
lånorden värderas och klassificeras (jfr även Haugen, E. 1950:213–
216, 1953, kap. 3, se dock Hansen & Lund 1994:42–44). Ifall bety-
delsen inte importeras betraktas lånordet som »pseudo», dvs. som 
’inte är äkta eller egentligt’ (NEO).  
     Enligt Edlund & Hene (2007:36) blir resultatet vid pseudolån »ett 
ord som inte finns i motsvarande betydelse i det förment långivande 
språket». Enligt min mening måste pseudolån tveklöst betraktas som 
lika mycket lån som andra lån, eftersom formen, eller delar av for-
men, har importerats. Av detta följer naturligtvis även att låntypen 
borde benämnas på annat sätt. Dessutom måste man vid alla lån räkna 
med att betydelsen hos lånordet (minst) delvis förändras och att någon 
del av betydelsen alltid härleds från det inhemska språket. I synnerhet 
torde det gälla där hela eller delar av formen byts ut mot inhemska 
morfem, dvs. morfem som redan har en etablerad betydelse i motta-
garspråket (jfr t.ex. betydelselån som huvudvärk ’problem’).  
     Figur 4 nedan visar en uppställning av låneprodukter utifrån låne-
processerna import och substitution, av både form och betydelse. 
Figuren visar tydligt att pseudolån med import av form, men inte be-
tydelse, är en »omvänd» form av begreppslån där betydelsen importe-
ras men inte formen: 
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 FORM BETYDELSE 

PRODUKT Import Utbyte Import Utbyte 

Ordlån: lovable + – + – 

Begreppslån  
(översättningslån, betydelselån): 
bamburidån, hatkärlek, huvudvärk (’problem’) 

– + + – 

Blandlån: drive-in-bio, flipperspel + + + – 

»Pseudolån»: braindead (’dum i huvudet’) + – – + 

 

Figur 4. Sammanställning av låneprodukter och lånestrategier. Figuren 
visar i hur hög grad import eller utbyte har skett med avseende på 
både form och betydelse. Figuren är sammanställd utifrån Edlund & 
Hene 2007, avsn. 3.3.2 (särsk. Tablå 2, s. 37). Indelningen av morfe-
men i form och betydelse och placeringen av »pseudolån» inom citat-
tecken är mina. 
 

3.4 Att bedöma etableringsgrad 
 
Etableringsprocesser på individnivå och samfundsnivå är centrala inslag 
i avhandlingen och behandlas i kapitel 6–8. I analysen av etablerings-
gradens utveckling undersöks både kvalitativa och kvantitativa aspekter 
på beläggen. Utgångpunkten tas i individuella ordförekomster och 
deras kvalitet, vilket visar etableringsgraden hos de individuella beläg-
gen, dvs. etableringsgrad på individnivå. Beläggens kvalitet i kombina-
tion med kvantiteten visar etableringsgradens utveckling på samfunds-
nivå. Undersökningens material är uteslutande skriftspråk, men jag är 
naturligtvis medveten om att muntligt språk har stor inverkan på eta-
bleringsgraden och metoderna beskrivs här med den reservationen att 
talspråk ej beaktas.   
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     Bedömningen av beläggens etableringsgrad vilar på en analys av 
beläggen utifrån formella kriterier och kriterier som berör beläggens 
användning. Kriterier som berör användning har att göra med faktorer 
som på ett eller annat sätt påverkas av kontexten. Gränsen mellan de 
två typerna är inte skarp och de har därför inte hållits isär.  
     I det följande beskrivs inledningsvis hur kriterierna kan utgöra un-
derlag för bedömning av etableringsgrad (avsn. 3.4.1). De kriterier 
som behandlas är förledens fonologi och morfologi, återgivning av 
sammansättningsfogen, förekomst av kortord (»ellipser»), förklaringar 
och typografiska markeringar, bildlig användning, substitution, textty-
pers representation bland beläggen och betydelsen hos bautasten utfrån 
kontexten – kollokationsundersökningar. Därpå beskrivs en metod för 
att mäta produktivitet hos bauta- som förstärkande förled, eftersom jag 
ser produktivitet som en etableringsprocess för ordbildningsmönster (se 
avsn. 2.4.2). Avslutningsvis följer en kort kommentar till spridning 
(avsn. 3.4.2). 
 

3.4.1  Etableringsgrad utifrån beläggens form och 
användning 

 
Förledens fonologi 
 
Hur vokalen i ordens första stavelse återges i materialet kan i vissa fall 
säga något om etableringsgraden hos ord bildade med bauta(-) i svens-
kan. Eftersom de ursprungliga diftongerna hade monoftongerats måste 
det långivande språkets diftong au betraktas som ett främmande inslag 
i skriven svenska från tiden efter 1600-talet. I de fall en förlaga med 
formen au föreligger, innebär en anpassning av au till svenskans ö eller 
någon annan vokal att språkbrukaren har analyserat ordbildningen 
(dvs. identifierat delarna), medan återgivning med au inte kan säga 
något om huruvida analys har skett eller inte.    
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Förledens morfologi 
 
Jag betraktar bindevokalen i bauta- ur ett morfologiskt perspektiv. 
Isländskans och svenskans olikartade morfologi innebär att bindevoka-
lens form skulle kunna avslöja graden av anpassning hos förleden till 
svenska ordbildningsregler och därmed säga något om den formella 
och betydelsemässiga etableringen av sammansättningen bautasten i 
svenskan. Emellertid kan inte bindevokalen säga mycket om ordens 
etableringsgrad, eftersom de aktuella ordbildningsreglerna har varit 
under förändring i svenskan under den undersökta perioden. Etable-
ringsgraden utifrån bindevokalen kan däremot ställas i relation till de 
resultat som en undersökning av Staffan Hellberg (u.å.) visar. Han har 
undersökt hur utrala ord med stamslutande trycksvagt -a uppträder 
som förled i sammansättningar under yngre nysvensk tid. Hellberg 
undersöker första belägg av ord av typen flicka (stamkompositum, 
ibland med fakultativt foge-e), olja (med obligatoriskt foge-e) och 
mamma (med foge-a). Undersökningen visar att ord med bibehållet -a 
som förled i sammansättningar förekommer i enstaka fall under 1600- 
och 1700-talet och slår igenom på bred front under 1800-talet. De 
äldre fogetyperna (med foge-e eller utan fogevokal) uppträder endast i 
förleder som utgörs av gamla ord. Hellbergs undersökning visar såle-
des dels att förleder med bibehållet -a i sammansättningar först upp-
träder med nya ord, dels att denna utveckling påbörjades under 1600- 
och 1700-talet för att slå igenom på 1800-talet. Slutsatsen är att sam-
mansättningar med förleder på stamslutande -a har varit en produktiv 
ordbildningsregel i svenska sedan 1800-talet (Hellberg u.å., s. 2, 8).   
 

Sammansättningsfogen 
 
Bedömning av etableringsgrad utifrån sammansättningsfogens återgiv-
ning är komplicerad, eftersom återgivningssätten kan vara motsägel-
sefulla tecken på etableringsgrad. Återgivningen av sammansättnings-
fogen kan visa hur nära relationen mellan lederna har uppfattats och 
därmed säga något om ordets etableringsgrad. Sammansättningsfogen 
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är emellertid svårtolkad – av flera skäl – och bedömningen görs här 
med reservation för olika skrivtraditioner gällande sammansättnings-
fogens återgivning.67  
     Här antas att en lös sammansättningsfog (med särskrivning eller 
bindestreck) visar att sammansättningen har låg etableringsgrad. 
Hannesdóttir (1998:213) lyfter fram att J.G.P. Möllers användning av 
bindestreck i ordboken (1:a utg. 1745) är just pedagogiskt motiverad. 
Han markerar där sammansättningsfogen med bindestreck i ord som 
inte har varit »almänt wedertagit» (Möller 1745 i Hannesdóttir 1998: 
213). Emellertid har en sammansättning som återges med lös samman-
sättningfog analyserats, och därför har både delarna och samman-
sättningen som helhet i någon grad etablerats hos individen. Analys av 
sammansättningen är också en förutsättning för att lederna ska kunna 
användas i andra ordbildningar men betyder inte att det behöver ske.  
     En sammanskriven sammansättning är ännu mer svårtolkad; sam-
manskrivning kan vara ett tecken både på att sammansättningen är ny 
och att den är gammal och säger inte något om huruvida sammansätt-
ningen har analyserats eller inte. Här antas att sammanskrivning mar-
kerar en närmare relation än återgivning med särskrivning eller binde-
streck (jfr Allén 1972:6 f.), men den nära relationen kan indikera två 
motsatta förhållanden. Den kan visa att sammansättningen är etablerad 
som ett eget ord, dvs. att den har erhållit en specialiserad betydelse 
som är tydligt skild från betydelserna hos de enskilda delarna. Den 
specialiserade betydelsen kan endast uppkomma genom konvention, 
vilket betyder att sammansättningen har använts i en viss form i en viss 
betydelse flera gånger, dvs. att sammansättningen har etablerats i en 
viss form och betydelse.  
     Sammanskrivning kan emellertid även visa rakt motsatt förhållande. 
Sammanskrivning markerar inte att sammansättningen har analyserats  

                                                      
67. Se t.ex. Johansson 1997:153–157 för en diskussion kring avgränsningsproblemati-
ken av särskrivna sammansättningar i Lincopensen; jfr även Rogström 1998:242–244, se 
Blåberg 1988 för en forskningsöversikt över teorier för semantiska och syntaktiska 
analyser av sammansättningar.  



3. metoder 

                                                                                     113 

och därför kan sammanskrivning vara ett tecken på att sammansätt-
ningen har uppfattats som främmande, dvs. att ordet återges som ci-
tatord.  
 

Kortord 
 
Förekomster av kortord bildade med bauta(-) är ett tecken på att kort-
ordens ellipsbas(er) har uppnått en högre grad av etablering än ifall 
kortord saknas. Med kortord avses här resultatet av bildningssättet 
ellips, dvs. final, medial eller initial reduktion, eller kombinationer av 
dessa, av rotmorfem eller av andra morfem (jfr Laurén 1975:291). Jag 
ansluter mig till den definition av ellips som anges i Om teknikens språk 
(1977, red. Selander). Där definieras ellips som ett ordbildningssätt 
som resulterar i »ett formellt ofullständigt uttryck, som dock till bety-
delsen är likvärdigt med det fullständiga uttryck, ellipsbasen, ur vilket 
det har uppkommit» (Selander 1977:45).68  
     Förekomster av kortord visar att en viss etableringsgrad har upp-
nåtts, eftersom en förutsättning för bildning av kortord är att den ur-
sprungliga bildningen har en känd betydelse. Relationen mellan hög 
frekvens och korta ord eller språkliga uttryck är välkänd (se t.ex. 
Teleman 1985:73, Croft 2003, avsn. 4.3). Sambandet kallas ibland 
Zipfs lag och kan bäst sammanfattas med Zipfs egna ord: »high fre-
quency is the cause of small magnitude» (Zipf 1968[1935]:29). Zipfs 
lag innebär att språkbrukare tenderar att förkorta frekventa språkliga 
uttryck i syfte att förenkla sina yttranden enligt en språklig ekonomi-
princip (Zipf 1949, kap. 2, 1968[1935] ii, del i, jfr Laurén 1975:     
296 f., Croft 2003:112).  
     En rivaliserande princip till ekonomiprincipen är vad jag efter 
Crofts begrepp iconicity (se Croft 2003, t.ex. s. 102) kallar ikonicitet. 

                                                      
68. Ellipser är föremål för undersökning i Karl Sundéns avhandling (1904). I en artikel 
i Språk och stil 11 (1911:197–234) ger han en grundlig genomgång av sin syn på ellips-
begreppet. Det synes vara Sundéns utredning som ligger till grund för definitionen i 
Om teknikens språk, vilken även har antagits av Laurén (1975, se s. 290 f.). En liknande 
definition återfinns även i SAOB (spalt e479) och hos Wessén (1992b[1971]:21). 
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Relationen mellan dessa principer handlar om relationen mellan form 
och betydelse men också mellan sändare och mottagare. Ekonomi-
principen utgår ifrån sändaren, medan den ikoniska principen utgår 
ifrån mottagaren: ekonomiprincipen innebär att de språkliga uttrycken 
minimaliseras och den ikoniska principen innebär en strävan efter tyd-
lighet (Croft 2003:102). En hög frekvens hos ett ord eller uttryck 
fyller den nödvändiga funktionen att etablera en viss betydelse. Först 
därefter kan frekvensen motivera förkortning hos sändaren genom den 
språkliga ekonomiska principen (jfr Laurén 1975:324 f .).69   
     En undersökning av förekomster av kortord är också viktig därför 
att kortord kan vara betydelsefulla förbilder vid tillkomsten av andra 
ordbildningar med förleden bauta-, t.ex. som förstärkande förled. 
Kortord bildade genom final reduktion eller klammerformer,70 där 
den sammansatta förleden i en dubbel sammansättning har förkortats, 
kan nämligen användas i nya ordbildningar (jfr Laurén 1975:293, 
313). Med kortord uppkomna genom final reduktion har t.ex. föl-
jande sammansättningar bildats (jfr Laurén 1975, kap. 6):  
 

Exempel:  Bildade av: 
 
flygplats, flygvärdinna, flygstol   flyg  flygmaskin 
fotopapper, fotokurs    foto  fotografi 
eluttag, elkoppling, elmätare   el  elektricitet 

 
På motsvarande sätt kan man tänka sig sammansättningarna ölkorksöpp-
nare, livbolagsanställd eller barrvirkesgolv med förleder bildade av klam-
merformerna ölkork (  *ölbuteljskork), livbolag (  livförsäkringsbolag) 
resp. barrvirke (  barrträvirke) (jfr Laurén 1975, kap. 5). 

                                                      
69. Laurén uttrycker detta förhållande i termer av språklig ekonomi och teckenfunk-
tion. Enligt Laurén (1975:293, 325) kan också kortordet försvinna ifall frekvensen 
sjunker. 
70. Klammerformer definieras ofta som bortfall av den sammansatta förleden i en 
dubbel sammansättning, t.ex. kornblomsblå  kornblå (se t.ex. Söderbergh 1968:177, 
Thorell 1981:160, Liljestrand 1993:92).  
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     Kortord kan alltså leda till nya ordbildningar, men de kan även anta 
helt nya betydelser och funktioner. -kem- är ett exempel på hur ett 
kortord bildat genom final reduktion kan anta helt nya betydelser och 
funktioner. Uttrycket kemisk tvätt har genom final reduktion av adjek-
tivet kemisk förkortats till kem-, vilket fungerar som förled i den väl-
kända sammansättningen kemtvätt.71 -kem- kan emellertid också använ-
das som efterled i sammansättningar som självkem ’självkemtvätt’, 
fullkem ’fullständig kemtvätt’, enkelkem ’enkel kemtvätt’ och kilokem 
’kemtvätt efter vikt’ (Allén 1972:7, 9). Däremot kan *kem inte upp-
träda som ett självständigt morfem.  
     Christer Laurén (1975:313) har uppfattat att Sture Allén (1972) 
menar att den frekventa användningen av kem- och dess självständigare 
ställning skulle kunna ge upphov till ett verb *kema, men Allén ut-
trycker inte detta explicit. Han menar att ett *kema är tänkbart efter-
som -kem- i flera av exemplen bär hela betydelsen ’kemisk tvätt’ (Allén 
1972:9). Vid tidpunkten för Alléns och Lauréns artiklar var verbet 
kema inte belagt, men idag kan man läsa följande på Internet :72  
 

Några självklara saker som att kema bort några fläckar, laga ett 
hål och lägga upp underkjolen […] 
 
Köp inte röd... Den drar åt sig smuts! Kemar min minst 2 
ggr/år. 

 

Förklaringar och typografiska markeringar 
 
Det är välkänt att förklaringar ofta användes som pedagogisk teknik av 
Verelius, introduktören bakom bautasten i svenskan. Hirvonen (1987: 
141) ger exempel på hur Verelius i Hervarar saga (1672) vänjer sina 

                                                      
71. Enligt Allén (1972:9) har kemtvätta uppstått genom förkortning i en växelverkan 
mellan tal och skrift: kemisk tvätt  kem. tvätt  kemtvätt  kemtvätta.  
72. Citaten hämtade 7/3 2006 på adresserna: 
http://mymarkup.net/anna/archives/cat_klaederna.php 
http://annamirjamaria.blogg.se/200106171705_varm.html 
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läsare med nya uttryck: först använder han Berserkzgång (thet är raserij) 
(s. 47), sedan berserks gång, thet är raserij (s. 67) och till sist ber-
serkzraserij (s. 106), där sammansättningen är Verelius’ egen skapelse 
och används utan förklaringar.      
     Förekomsten eller avsaknaden av förklaringar eller typografiska 
markeringar i texten kan visa på etableringsgraden hos ett ord och hur 
den förändras. Förekomst av typografiska markeringar eller förklar-
ingar visar en lägre etableringsgrad hos individen, eller en högre grad 
av främlingskap i språket som kan uttryckas med termer som främ-
mande ord eller citatord. Avsaknaden av markeringar i texten visar 
tvärtom att ordet har uppnått en viss grad av etablering hos individen 
eller en viss hemortsrätt i språket.  
     Samordningar av inomspråkliga ord och ordlån förekommer särskilt 
ofta i initialfasen av en inlåningsprocess, dvs. innan ordet har etablerats 
(Edlund & Hene 2007:147). Under denna fas kan orden karaktäriseras 
som citatord, vilka enligt Dahlstedt definieras som ord som tillfälligt 
uppträder i rikssvensk text: 

  
i originalstavning (el. ljudstavning) och oftast utan svenska 
(riksspråkliga) ändelser, u t m ä r k t a  m e d  s ä r s k i l d a  t y -
p o g r a f i s k a  k ä n n e t e c k e n , såsom anföringstecken, kursiv 
stil el. dyl. o c h / e l l e r  m e d  e n  a n m ä r k n i n g  av typen 
»så kallad». (Dahlstedt 1962:13)  

 
Benämningen citatord berör enligt Dahlstedts definition graden av 
(framförallt formell) anpassning i språket och kan därför avse en eta-
bleringsprocess (jfr även Bauer 1983:42, se vidare Loman 1955:86 ff.). 
 

Bildlig användning 
 
Bildlig användning av ett ord visar att det har en etablerad betydelse, 
eftersom ordets betydelse måste vara så känd att den går att tillämpa 
på andra områden än de konventionella; jfr förutsättningarna för bil-
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dande av kortord. De språkliga bilder som här undersöks är liknelser 
och metaforer, och som utgångspunkt tas den betydelse som anges i 
ordböckerna. I liknelser och metaforer föreligger en likhet av något 
slag – även om den kan vara mycket abstrakt och svårfångad – mellan 
källdomänen (ordets »vanliga» betydelsedomän) och måldomänen 
(ordets nya betydelsedomän, den som avses i metaforen) (Svanlund 
2001:21 f., Aitchison 2003:164 f.). Likheten innebär att bildlig an-
vändning kan säga något om både måldomänen och källdomänen.73 
 

Substitution av ord 
 
Begreppsbenämning kan ses ur två perspektiv: dels ur ett semasiolo-
giskt perspektiv där utgångspunkten tas i formen (»vilken betydelse 
knyts till formen»?), och dels ur ett onomasiologiskt, där utgångs-
punkten tas i betydelsen (»vilken form knyts till en viss betydelse»?) 
(Svanlund 2002:8 f., jfr Traugott 2006:124). I avhandlingen anläggs 
genomgående ett semasiologiskt perspektiv, men ett onomasiologiskt 
perspektiv anläggs tillfälligtvis för att bedöma etableringsgraden hos 
orden i materialet.  
     Ett onomasiologiskt perspektiv kan anläggas på texter där man kan 
förvänta sig en viss ordform, här bautasten, för en viss betydelse i förla-
gan. Substitution (ersättning) kan vara fullständig eller partiell. Full-
ständig substitution kan naturligtvis bara undersökas i översättningar.  
     Substitution av en förlagas bautasteinn kan betyda att det förväntade 
ordet bautasten har låg etableringsgrad eller att det har hög etablerings-
grad men inte är önskvärt. Ifall det förväntade ordet bautasten är sub-
stituerat visar det att etableringsgraden hos bautasten är låg. Det visar 
också innehållet hos formen bautasten kan uttryckas med en annan 
form. Detta medför i sin tur att ifall bautasten används har detta ord 
något innehåll som skiljer sig från innehållet hos redan etablerade for-

                                                      
73. Se vidare t.ex. Svanlund 2001:96, not 1 om begrepp som egentlig, bokstavlig, orda-
grann kontra oegentlig, överförd, bildlig, figurlig betydelse. Se vidare Svanlund 2001, avsn. 
3.3 om bildlighet. 
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mer. Därför kan substitution också vara ett tecken på att formen 
bautasten för med sig icke önskvärda associationer. I synnerhet torde 
detta vara fallet när ordet har existerat i ett språk en längre tid och har 
förekommit relativt rikligt i språkbruket.  
     Här används uttrycket belägg även i sådana fall där en form förvän-
tas förekomma men har ersatts med en annan form (helt eller delvis). I 
dessa fall kan belägg sägas ha innebörden ’belägg för (delar av) en viss 
betydelse som förväntas eller skulle kunna uttryckas med formen 
bautasten’. I motsättning till faktiska belägg, dvs. belägg för bauta(-), 
benämns sådana belägg i avhandlingen substituerade ord (ordformen har 
ersatts med en annan) eller förväntade förekomster (antingen ett faktiskt 
belägg eller ett substituerat ord). 
 

Texttypers representation bland beläggen 
 
Olika texttyper kan betraktas som olika domäner eller användnings-
områden, med olika innehåll och med olika läsare. I kapitel 6–7 delas 
beläggen in efter texttyperna översättningar, ordböcker, sakprosa och 
skönlitteratur. I kapitel 8 tillkommer texttyperna serietidningar (dvs. 
Asterix), brev och presstexter. Här antas att belägg i flera domäner 
speglar en högre användningspotential, och därmed en högre etable-
ringsgrad, än belägg i endast en av domänerna. Ifall en ordbildning 
med bauta(-) förekommer i flera texttyper kan det visa på ett bredare 
betydelseomfång än förekomster i en texttyp. Ifall ett ord är välkänt, 
väletablerat, behöver det inte samma stöd i kontexten som ett ord 
med låg etableringsgrad, och kan därför lättare föras över till nya 
kontexter (jfr Svanlund 2002:41). Skönlitteratur och presstexter rik-
tar sig i de flesta fall till en bredare publik än sakprosa och därför kan 
man säga att ett ords förekomst i skönlitteratur eller presstexter vitt-
nar om att skribenten antar att ordet är känt av många.     
     Texttypernas betydelse för språkhistorien har särskilt betonats av 
Nils Jörgensen (1984). Han visar att användningen av singulara verb 
vid plurala subjekt, som vi skall till skillnad från vi skola, initierades i en 
viss texttyp vars karaktäristika var särskilt gynnsam, i detta fall munt-
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liga eller privata texter. Senare anammades verbkonstruktionen i 
andra genrer, trängde ut den äldre konstruktionen och upptogs till sist 
även i offentliga texter. Den vanliga riktningen är, enligt Jörgensen, 
att förändringarna går från privata texter mot offentliga (Jörgensen 
1984:49 f.). 
     Det är viktigt att framhålla att den betydelse som ett ord har haft i 
en tidigare kontext inte försvinner när ett ord börjar användas i en ny 
kontext utan inkorporeras i ordet och följer med in i den nya kontex-
ten (Svanlund 2002:41). På så sätt innebär alltså vidgningen av ett ords 
användningsområde ett slags intertextualitet, dvs. att användningen av 
ett ord i viss grad refererar till andra texter och användningsområden.  
 

Betydelse hos bautasten utifrån kontexten: 
kollokationsundersökningar 
 
I avhandlingen görs flera kollokationsundersökningar på ordet bauta-
sten i syfte att studera kontextens betydelse (se avsn. 3.2.2). De kan 
inte bara visa hur ordet har etablerats utan även om det har etablerats. 
Här antas att ifall bautasten har en semantisk profil, har det uppnått en 
viss etableringsgrad. Däremot bör inte avsaknaden av semantisk profil 
med nödvändighet innebära att etableringsgraden är låg.  
 

Att mäta produktivitet hos bauta- som förstärkande förled 
 
De flesta ordbildningsforskare anser att produktiviteten är graduell 
(för en diskussion, se Bauer 2001, avsn. 2.3). En följd av min syn på 
produktivitet (se avsn. 2.4.2) är att ordbildningselement kan vara eller 
uppfattas som användbara i olika grad. För att ringa in produktiviteten 
hos bauta- räknar jag antalet nya ordbildningar med bauta- per år och 
dividerar dem med det totala antalet bildningar med bauta- detta år. 
Andelen nya ord bildade med ett ordbildningselement visar den för-
flutna produktiviteten, dvs. hur användbart ordbildningselementet har 
uppfattats vara. Om varje enskilt ord bildat med ett visst ordbild-
ningselement förekommer ofta men i få olika ord, är ordbildningsele-
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mentet mindre produktivt och har därmed också mindre möjligheter 
att utöka sin produktivitet. Om varje enskilt ord bildat med ett visst 
ordbildningselement förekommer sällan men i många olika ord, är 
ordbildningselementet mer produktivt och har större möjligheter att 
utöka sin produktivitet.74  
     I kombination med spridningen visar den förflutna produktiviteten 
sannolikheten för att orden uppfattas som nya och användbara vid 
bildandet av nya ord, dvs. produktivitetspotentialen. Den förflutna 
produktiviteten är dock inte någon garant för framtida produktivitet, 
men väl en viktig förutsättning för en sådan. Här fokuseras därför den 
förflutna produktiviteten.  
     Den beräkningsmetod som jag tillämpar kan även användas om-
vänt, dvs. att det totala antalet ord delas med antalet nya ord. En så-
dan metod kan anses tydligare, eftersom den på ett välkänt sätt visar 
hur många gånger varje ord används i snitt. Men eftersom en sådan 
beräkning snarare visar icke-produktivitet än produktivitet (högre 
siffra = högre snittanvändning = lägre produktivitet), har jag bedömt 
den som mindre lämplig. Vid beräkningarna anges i stället produkti-
viteten mellan 0 och 1 i en produktivitetskvot, där en högre siffra 
motsvarar en högre produktivitet, se vidare Bauer 2001, avsnitt 
5.3.1–5.3.5 för en översikt över olika metoder för att mäta produkti-
vitet.  
 

3.4.2  Spridning 
 
Spridning kommer av flera skäl i de flesta fall att beröras mer flyktigt. 
Med spridning avses i avhandlingen hur många ett ord når ut till och 
den kan beräknas genom att frekvensen multipliceras med antalet ut-
gåvor av källan. Eftersom antalet utgåvor av materialet antingen är 
svårt eller omöjligt att beräkna, är en mer exakt bedömning av sprid-

                                                      
74. Metoden har likheter med den metod som Harald Baayen har utvecklat (Baayen 
1989, 1992, 1993, Baayen & Lieber 1991). För en kritik av delar av Baayens metod, se 
van Marle 1992 och Bauer 2001, avsn. 5.3.2–5.3.3. 
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ningen av ord bildade med bauta(-) ytterst svår att göra. Det är emel-
lertid viktigt att ha i minnet att ett verk som ges ut i flera utgåvor och 
upplagor kommer att sprida sitt innehåll flera gånger, vid olika tid-
punkter och nå olika läsare.     
     Man måste också räkna med att författarnas (skribenternas) och 
verkens status har betydelse för spridningen, eftersom en känd förfat-
tare har bättre möjligheter att bli utgiven och såld i många utgåvor och 
tryckningar. Hög status hos en författare kan därför leda till att fler 
uppmärksammar ett nyutkommet verk och läser det, vilket medför att 
statusen har betydelse även för etableringen på individnivå. Att kända 
författare för större genomslag än okända, och därmed det språk som 
de använder, visar inte minst SAOB:s excerpering (se avsn. 1.2.1).  
 

3.5 Återgivning av belägg, citat och namn 
 
Till sist ett mer tekniskt avsnitt. Allt material finns samlat i avhand-
lingens del ii. I första hand är materialet ordnat efter period (kapitel). 
För kapitel 4 är materialet ordnat efter ordtyper eller ord och efter 
förledens form (för bautasteinn). För kapitel 5–7 är beläggen kronolo-
giskt uppställda efter i första hand genre (skönlitteratur, översätt-
ningar, sakprosa, presstexter) och andra hand efter text (dvs. att över-
sättningar av samma text har ordnats kronologiskt efter varandra). Allt 
ordboksmaterial redovisas samlat i del ii. Materialet till kapitel 8 är 
även uppdelat efter ordbildningstyper p.g.a. materialets stora omfång.  
     Materialet är numrerat efter belägg, inte citat, även om hänvis-
ningar för enkelhets skull i vissa fall görs i texten till »citat» med ett 
visst nummer. Underförstådda ordleder har inte numrerats; däremot 
ett fåtal fall (i översättningar) där förlagans form har substituerats.         
     Alla belägg återges i den form de har i de utgåvor som har valts för 
beläggen (belägg ur Asterix undantagna, se nedan). De fornvästnordiska 
beläggen återges således efter textkritiska eller diplomatariska utgåvor 
med den transkription som där används, och de svenska beläggen efter 
originalutgåvor eller utgåvor som inte normaliserats. För 13 belägg 
har senare utgåvor än orignalutgåvorna använts: Hallman (nr 28), 
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Geijer (nr 44), Atterbom (nr 45), Tegnér (nr 46–50), Ling (nr 51), 
Wetterbergh (nr 52), Topelius (nr 55), Ekelund (nr 76) och 
Strinnholm (nr 77). Ekelund och Strinnholm återges ur sekundärkälla 
(se avsn. 3.2.2 under »kritiska synpunkter på metoderna vid kolloka-
tionsundersökningarna»), och för de övriga har inte tidigare utgåvor 
gått att frambringa. I beläggredovisningen (bl.a. i del ii) anger jag ori-
ginalutgåvans år eller period vid författaren, men året för den utgåva 
som har använts i källhänvisningen och i käll- och litteraturförteck-
ningen. För Hallman (nr 52) och Tegnér (nr 46–50) skiljer 100 år 
eller mer mellan originalutgåvan och det utgåva som har använts, men 
för övriga ligger originalen tämligen nära de utgåvor som har använts. 
För dessa har jag kontrollerat varianter och kommentarer men har inte 
funnit några som har betydelse för beläggen. Inga av dessa förefaller 
heller vara normaliserade. Beläggen (orden) i citaten har fetmarkerats. 
Belägg i löptexten kursiveras. 
     Eventuella stavfel i materialet återges, liksom eventuella binde-
streck. Särskrivningar som t.ex. Bauta gosedjur (nr 529) behandlas som 
ett ord. Fetmarkeringar i citaten är alltid mina egna. I löptexten an-
vänds normaliserade ordformer när inte en speciell ordform eller ett 
belägg avses. 
     En strävan har varit att återge ett citat för varje belägg, med minst 
5 ord åt vardera hållet. Viktigast är detta naturligtvis för de belägg som 
ingår i kollokationsundersökningarna; därför förekommer vissa un-
dantag i citaten till kapitel 4 och 8 och i citat ur översättningar. I öv-
riga fall, då färre än 5 ord återges före eller efter belägget, står citatet i 
direkt anslutning till föregående eller nästföljande citat. Flera belägg 
återges i samma citat endast ifall de förekommer i samma mening (el-
ler samma replik/pratbubbla) eller i närstående text. I de fall kontext 
saknas före eller efter citat har detta markerats med # eller med #> 
eller <# ifall kontext saknas efter resp. före ett belägg (citat) som hör 
ihop med efterföljande resp. föregående citat. 
     Citaten ur Asterix återges alltid i gemener där svenska skrivregler 
tillåter detta. I text där interpunktion saknas (på tecknade skyltar) har 
sådana infogats. Fetmarkeringar som förekommer i Asterix har avmar-
kerats.  
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     I löptexten skrivs bautasten eller bautasteinn alltid just så på svenska 
resp. fornvästnordiska/isländska, även om varianter förekommer i 
materialet. Varianter förekommer även av ordleden bauta-, men den 
skrivs alltid så i löpande text. Belägg och citat återges normaliserade på 
vissa platser i löptexten där beläggens form inte står i fokus, t.ex. 
verbformerna bautaða för bautada och bautu för bto.      
     Referenser till isländska personer återges enligt svensk konvention, 
dvs. med enbart efternamn (vanligen fadersnamn). Även i käll- och 
litteraturförteckningen är islänningar uppställda efter efternamn eller 
fadersnamn, dock i enlighet med isländsk bokstavsordning, vilket t.ex. 
innebär att bokstaven á kommer efter a, ð efter d, ú efter u, ó efter o. 
Bokstaven æ ordnas efter ä, ø efter ö och þ efter z.   
     Namn på historiska personer, t.ex. Brynjólfur Sveinsson eller 
Arngrímur Jónsson, återges i texten med både förnamn och fadersnamn. 
Detsamma gäller latinska motsvarigheter, t.ex. Stephanius Stephanus. 
Snorre Sturluson har fått sitt namn återgivet på många sätt i litteraturen. 
Här används en form där förnamnet är en försvenskning (av Snorri) 
medan fadersnamnet har isländsk form (jfr även Karl G. Johanssons 
översättningar). En liknande form har valts för namnet Olav Tryggva-
son. Olof Da(h)lin adlades 1751 och blev Olof von Dalin. Här används 
därför genomgående den senare namnformen. Namnen Oddr Snorrason, 
Hallfreðr och Fagrskinna återges just så, dvs. utan svarabhakti-u. 
Isländsk litteratur återges med svenska titlar i de fall sådana finns.  

 
 

 

I kapitel 3 har avhandlingens metoder beskrivits: metoder för att vär-
dera källor och texter, beskriva betydelse, introduktionsprocesser och 
metoder för att bedöma etableringsgrad.  
     En strävan har varit att finna unika belägg för ord bildade med 
bauta(-). Betydelse beskrivs på flera sätt: utifrån ords kombinatoriska 
egenskaper, utifrån kontexten (kollokationsundersökningar) och ut-
ifrån Bengt Sigurds modell för att analysera förstärkande förleder.  
     Introduktionsprocesser beskrivs dels utifrån villkor för, dels utifrån 
viktiga faktorer bakom perception, etablering på individnivå, intro-
duktion och produktion: individen kommer i kontakt med och lägger 
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märket till ordet, ordets meningsfullhet, prestige och status, hur ordet 
ansluter sig till mönster i språket, ordets frekvens, verbaliserings- och 
kommunikationsfunktion och hur en förlaga kan ha påverkat intro-
duktionen. I detta avsnitt beskrivs även en klassificering av lånord. 
     Etablering betraktas ur ett produktionsperspektiv, men mellan 
perception och produktion råder ett nära förhållande. Detsamma 
gäller förhållandet mellan individen och språksamfundet vad gäller 
etablering. Att jag har valt ett produktionsperspektiv medför att vissa 
belägg har uteslutits, och därmed kan inte effekterna av exponering 
och spridning undersökas – båda viktiga för etablering på individnivå.  
     Etableringsgrad bedöms utifrån följande kriterier: förledens fono-
logi och morfologi, sammansättningsfogens återgivning, förekomst av 
kortord, förklaringar och typografiska markeringar, bildlig använd-
ning, substitution, texttypers representation bland beläggen och före-
komsten av semantisk profil. För förleden bauta- bedöms även pro-
duktivitetskvoten, dvs. i vilken grad som förleden är produktiv.    
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Kap itel  4  
 

Fornvästnordiska bautasteinn 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet tar sin utgångspunkt i det isländska ordet bautasteinn och be-
handlar ord bildade med baut- från början av litterär tid i fornvästnor-
diskan fram till introduktionen av bautasten i svenskan år 1664. Kapit-
let syftar till att klarlägga betydelsen hos bautasteinn i det långivande 
språket, eftersom ordets betydelse vid den ungefärliga tidpunkten för 
introduktionen i svenskan visar vilka delbetydelser som ordet kan ha 
fört med sig. Kapitlet utgör också en viktig bakgrund till avhandling-
ens senare delar.  
     Materialet består av 26 belägg daterade från 1200-talet till början 
av 1700-talet för 13 olika fornvästnordiska ord bildade med baut-.75 
Orden förekommer i flera av den fornvästnordiska litteraturens för-
nämsta verk och handskrifter. Allt material finns uppställt i avhand-
lingens del ii, efter ordklasser, ord eller förledens form (för bauta-
steinn). 
     Det ord som uppträder i flest texter är bautasteinn. Det kan beläg-
gas med 3 olika förledsformer: bautar-, bauta- och bautaðar-. Utöver 
bautasteinn förekommer 6 ord som är substantiv eller namn, 4 former 
av verbet bauta och 2 perfektparticip av detta. Substantiven och nam-
nen är sammansättningar med efterleden -bauti eller förleden bauta- 
(gen.) och en avledning bildad med suffixet -aðr: Fárbauti, 

                                                      
75. Några belägg är alltså daterade senare än 1664 men har medtagits eftersom de 
endast finns bevarade i avskrifter. 
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meðalfárbauti, hylbauti, arinbauti, Bauta hluti resp. bautaðr. Verbfor-
merna är bautu, bauta, bautaða och bautat och participen är samman-
sättningar med -bautinn: sverðbautinn och vápnbautinn.76  
     I avsnitt 4.1–4.3 redovisas beläggen med källkritiska kommentarer. 
För varje belägg anges handskrift och datering. Dateringar av hand-
skrifter har alltid i första hand hämtats i ONP:s registerband 
(1989:432–494) och återges då utan källhänvisning; i övriga fall förses 
dateringar med källhänvisning. I avsnitt 4.4 diskuteras form och bety-
delse hos ord bildade med baut- och förledens ursprungligaste form 
utreds. Kapitlets belägg och citat återges normaliserade på vissa platser 
i löptexten där beläggens form inte står i fokus, t.ex. verbformerna 
bautaða för bautada och bautu för bto. Kapitlet avslutas i avsnitt 4.5 
med en diskussion kring betydelsen hos bautasteinn efter en analys 
framförallt utifrån texterna. 
 

4.1 Belägg för verbformer och particip 
bildade med baut- 

 
I materialet förekommer 4 verbformer bildade med baut- och 2 per-
fektparticip: 
 

Tabell 8. Sammanställning av belägg för verbformer och particip 

Belägg Textställe Handskrift Datering 

(1) bto StOH Holm perg 2 4° ca 1250–1300 

(2) bauta StOH Flateyjarbók 
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 

                                                      
76. Även verbformen bautat är perfektparticip men har en tydlig verbal funktion till 
skillnad från vápnbautinn och sverðbautinn som har adjektivisk funktion (beträffande 
funktioner, jfr SAG 1, s. 150, 206, 237). Enligt Cleasby (1957:54) finns ptc bautinn i 
strof 13 i Grottasöngr (Grottesången) i Möbius’ Edda Sæmundar hins fróða (1860). Så är 
emellertid inte fallet (se Möbius 1860:202 f.). 
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Belägg Textställe Handskrift Datering 

(3) bautada StOH Flateyjarbók  
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 

(4) bautat Jarlmanns saga ok Hermanns AM 556 b 4° ca 1475–1500 

(5) sverð btinn 
sverþbtinn 

Dikt om Erik blodyx AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(6) vapn btin Ólafs drápa Tryggvasonar Bergsbók 
(Holm perg i fol) 

ca 1400–1460 

 
Inledningsvis redovisas beläggen för verbformerna bautu, bauta, 
bautaða och bautat (avsn. 4.1.1) och därnäst beläggen för participen 
sverðbautinn och vápnbautinn (avsn. 4.1.2).   
 

4.1.1 Belägg för verbformer  
 
I Den stora sagan om Olav den helige (StOH) förekommer 3 verbformer: 
bautu, bauta och bautaða. I Jarlmanns saga ok Hermanns förekommer 1 
verbform, bautat. Verbformerna i StOH kan beläggas i två av sagans 
handskrifter, Holm perg 2 4° och Flateyjarbók.  
     Alla belägg i StOH är unika belägg för olika verbformer. StOH är en 
version av Sagan om Olav den helige. Den är en av de mest behandlade 
sagorna i den nordiska filologin och föreligger i flera versioner och i 
ett stort antal handskrifter (Seip 1929:3). En version av Sagan om Olav 
den helige kallas ibland Den historiska Olavssagan i motsättning till Den 
legendariska Olavssagan (Nordal, S. 1914:202). Den historiska Olavssagan 
föreligger i två redaktioner, i Heimskringla (HkrOH) och i StOH77 
(Johnsen 1920:382). Redaktionerna är tveklöst nära besläktade men 
betraktas ändå som skilda verk (Jørgensen 2000a:63). Sedan Sigurður 
Nordals avhandling (1914) har den allmänna uppfattningen varit att 
                                                      
77. StOH kallas även Den särskilda sagan om Olav den helige för att skilja den från versio-
nen i samlingsverket Heimskringla (Johnsen 1920:382). 



från bautasten till bautastor 

 128 

StOH är äldre än HkrOH och oavhängig denna (se Nordal, S. 1914: 
166–198, vidare t.ex. Johnsen 1920:383, Seip 1929:4, Helgason 
1942:12, Tómasson 1988:379, Louis-Jensen 1997:231).78  
     I båda handskrifterna Holm perg 2 4° och Flateyjarbók förekommer 
orden i samma avsnitt i StOH, ett avsnitt som behandlar kung Olavs 
och Björn hovmarskalks fall. Eftersom beskrivningarna av händelse-
förloppet skiljer sig en smula åt mellan handskrifterna, och eftersom 
avsnittet är utbyggt i Flateyjarbók, har de två handskrifterna olika 
verbformer.  
 

bautu i Den stora sagan om Olav den helige 
 
Verbformen bto (nr 1) kan beläggas i handskriften Holm perg 2 4° från 
ca 1250–1300 (i Johnsen & Helgason 1941:574).79 Handskriften Holm 
perg 2 4° är den enda kompletta handskrift som återger StOH i ej in-
terpolerad form och den räknas därför som sagans huvudhandskrift 
(Johnsen 1920:387, Johnsen & Helgason 1941:871, 877 f., jfr 
Haraldsdóttir 2000:105). Handskriften anses ligga nära författarens 
original, även om det har antagits att åtminstone en kopia föreligger 
mellan originalet och denna handskrift (Johnsen 1920:387, Helgason 
1942:11).  
 
 

                                                      
78. Munch & Unger 1853:xxxi f. hävdar att HkrOH var primär och att StOH var en 
utveckling av denna. Till denna uppfattning anslöt sig även Storm i sin avhandling 
(1873) och senare även Jónsson (1893–1900 i:xxxiii–xxxviii) (jfr Jørgensen 
2000a:63).  
79. Johnsens och Helgasons utgåva av StOH efter Holm perg 2 4° (1941) är den främsta. 
Till grund för utgåvan ligger Munch & Unger (1853), och Johnsen & Helgason är en 
kollationering av handskrifterna i relation till denna (Johnsen & Helgason 1941:vii f., 
xi) och är en noggrannare återgivning än denna som t.ex. inte kursiverar handskriftens 
förkortningar. Handskriften Holm perg 2 4° finns även i faksimilutgåva (1942). Sidorna 
78v–79r i Holm perg 2 4° är daterade till ca 1300–1400 men de berör inte belägget (se 
ONP 1989:348, 474). 
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bauta och bautaða i Den stora sagan om Olav den helige 
 
Verbformerna bauta (nr 2) och bautada (nr 3) kan beläggas i Flatey-
jarbók (GKS 1005 fol) från ca 1387–1395 (i Unger & Vigfússon 1862: 
356 f.).80 Textstället som innehåller belägg 2 och 3 är med stor 
sannolikhet unikt för Flateyjarbók.81 Handskriftens huvudinnehåll är de 
två Olavssagorna, dvs. Olav Tryggvasons saga och Olav den heliges saga 
(Jónsson 1930, ej paginerat förord). Olavssagan i Flateyjarbók är längre 
och fylligare än i någon annan version av StOH och innehåller 18 inflä-
tade þættir (Jónsson 1930, Johnsen & Helgason 1941:1032). Enligt 
interpolationslistan i Johnsen & Helgason (1941:1051, interpolation 
nr 148) har Flateyjarbók utökat kapitel 226 i Holm perg 2 4° (där belägg 
1 finns i Johnsen & Helgason) med det avsnitt som innehåller belägg 2 
och 3 i Ungers och Vigfússons diplomatariska utgåva (jfr Johnsen & 
Helgason 1941:825). 
 

bautat i Jarlmanns saga ok Hermanns 
 
Verbformen bautat (nr 4) kan beläggas i handskriften AM 556 b 4° från 
ca 1475–1500 (i Loth 1963:11). Jarlmanns saga ok Hermanns är en sen-
medeltida s.k. riddarasaga, en isländsk form av den europeiska riddar-
romantiska genren romans bretons. Sagan finns bevarad i en yngre och 
en äldre redaktion som har givits ut i varsin utgåva. Ordet bautat före-
kommer endast i den äldre versionen som finns bevarad i handskrif-
terna AM 556 b 4° och AM 510 4° och har givits ut under redaktion av 

                                                      
80. I sin helhet har Flateyjarbók givits ut i tre utgåvor: i diplomatarisk utgåva av Unger 
och Vigfússon (1860–1868), i faksimilutgåva (Flateyjarbók (Codex Flateyensis) 1930) och i 
en läsutgåva av Nordal (1944–1945).  
81. Det finns en viss möjlighet att belägg nr 2 förekommer i andra handskrifter än 
Flateyjarbók, kanske framförallt i Holm perg 4 4° från ca 1320–1340. Ur denna hand-
skrift anger Johnsen & Helgason 1941:574 i notapparaten varianten »ef þer berit hun-
dana», dvs. samma formulering som finns i Flateyjarbók (jfr nr 1 ur Holm perg 2 4°).  
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Agnete Loth (1963, se Preface). I denna utgåva kan ordet bautat beläg-
gas i handskriften AM 556 b 4° (se ONP 1989:293).82 
 

4.1.2  Belägg för particip 
 
I materialet förekommer 2 perfektparticip, i 2 olika skaldedikter: 
sverðbautinn i en dikt om Erik blodyx och vápnbautinn i Ólafs drápa 
Tryggvasonar (er Hallfreðr orti vandræðaskáld). 
 

sverðbautinn i dikt om Erik blodyx (strof 2)  
 
Participet sverð btinn (nr 5) kan beläggas i AM 35 fol, en avskrift från 
1690-talet av handskriften Kringla (i Jónsson 1912a:75),83 och i hand-
skriften Codex Frisianus (AM 45 fol) från ca 1300–1325 som har formen 
sverþbtinn (i Unger 1871:67).  
     Det primära verket som bevarar diktens strof 2 är Heimskringla. 
Liksom många andra skaldedikter finns denna endast sekundärt återgi-
ven i andra verk. Strofen förekommer i två verk: i Hakon den godes 
saga i Heimskringla och i Den stora sagan om Olav Tryggvason (StOT) 
(Skaldic Database, jfr Jónsson 1912a:75, notapparaten). Av dessa be-
traktas Heimskringla allmänt som det primära verket (se t.ex. 
Aðalbjarnarson 1937:88). De främsta handskrifterna till Heimskringla 

                                                      
82. Den yngre redaktionen finns bevarad i den fragmentariska handskriften AM 529 4° 
från ca 1500–1550 och har utgivits under redaktion av Hugo Rydberg (1917) (Loth 
1963:ix). Sagan finns i svensk översättning av Liljegren efter Holm perg 7 4° (Liljegren 
1819:xxix) från ca 1300–1325 men där finns inget ord som kan motsvara bautat (se 
Liljegren 1819:11). 
83. Participformerna med -bautinn beläggs här i Jónsson (1912a) för handskriften AM 
35 fol. Heimskringla (och därmed AM 35 fol) har givits ut ett stort antal gånger, men för 
skaldepoesin har jag valt att genomgående använda en utgåva specialiserad på texttypen 
(dock inte för belägg 14; om detta, se nedan avsn. 4.2.1).   
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är följande, uppställda utan inbördes ordning (Kyrkjebø 2001:20, jfr 
Jørgensen 2000a:10):84 
 
1. AM 39 fol från ca 1300 
2. Codex Frisianus (F: AM 45 fol) från ca 1300–1325 
3. Eirspennill (E: AM 47 fol) från ca 1300–1325  
4. Kringla (K: Lbs frg 82) från ca 1258–1264 
5. Jöfraskinna (J: Holm perg 9 ii fol) från ca 1300–1325 
6. Gullinskinna (G: AM 325 viii 5 c) från ca 1400 
 
De 3 förstnämnda handskrifterna är alla helt eller delvis bevarade, 
medan de 3 därpå följande till stora delar är förlorade (Jørgensen 
2000a:10). Aðalbjarnarson delade in handskrifterna i två huvudgrup-
per; en primär x-klass med K som huvudhandskrift och en sekundär y-
klass med J som huvudhandskrift.  
     Den handskrift som anses ha stått närmast Heimskringlas original är 
K från mitten av 1200-talet (se t.ex. Aðalbjarnarsons stemma 1951: 
xciv).85 Dessvärre finns handskriften K inte bevarad. Den kom att till-
höra universitetsbiblioteket i Köpenhamn och gick förlorad i branden 
1728.86 Hela texten, utom två mindre lakuner, finns dock bevarad i ett 
par avskrifter från slutet av 1600-talet (Jørgensen 2000b:xi).  

                                                      
84. Louis-Jensen (1997:232) och Jørgensen (2000a:10) för även den helt förlorade 
handskriften DG 3 till gruppen. Jónsson (1893–1900 i:xxxii) räknar inte med E och G 
som redaktioner av Heimskringla. Översikter över Heimskringlas handskrifter finns bl.a. i 
Aðalbjarnarson 1951:lxxxiii–xcv, Louis-Jensen 1977:16–34, 1997:232–234, Jørgen-
sen 2000a:10–17, Kyrkjebø 2001:19–24. 
85. Aðalbjarnarson (1951) var den som först ställde upp ett egentligt stemma för 
Heimskringlas handskrifter. Jónsson hade gjort en ansats till stemmauppställning i sin 
utgåva (1893–1900 i:xlvi), men stemmat bedöms som bristfälligt och mycket tyder på 
att det har utarbetats först efter att texten var färdigställd (Louis-Jensen 1977:35, 
Jørgensen 2000a:52). Även om synpunkter har framförts mot delar av Aðalbjarnarsons 
stemma är dess huvudstruktur idag erkänd (Louis-Jensen 1977:36, jfr Jørgensen 
2000a:11).  
86. Ett blad finns bevarat av K, fragmentet Lbs frg 82 (tidigare Holm perg 9 i  fol) daterat 
till ca 1258–1264. 
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     Som huvudavskrifter av K betraktas AM 35, 36 och 63 fol. Två full-
ständiga avskrifter av K innehåller hela Heimskringla: Holm papp 18 fol, 
till största delen är nedtecknad av Jón Eggertsson 1681–1682, och de 
tre sammanhörande AM 35, 36 och 63 fol, skrivna av Ásgeir Jónsson på 
norska Karmø under 1690-talet (Jørgensen 2000a:38).  
     Jon Gunnar Jørgensen är den som senast har fördjupat sig i K i av-
handlingen Det tapte håndskrift Kringla (2000a). Han anser att avskrif-
terna AM 35, 36 och 63 fol utan tvivel är mer noggrant utförda än Holm 
papp 18 fol (Jørgensen 2000a:231, jfr Aðalbjarnarson 1951:lxxxv) och 
de utgör också förlagor till de flesta Heimskringla-utgåvor (se t.ex. 
Jørgensen 2000a:45, avsn. 4.2, även s. 98). Jørgensen har gjort en 
textkritisk undersökning av avskrifterna av K för att bedöma deras 
kvalitet och hans resultat visar att texten i K med stor pålitlighet kan 
rekonstrueras utifrån AM 35, 36 och 36 fol (Jørgensen 2000a:231, jfr 
kap. 8). Enligt Jørgensen (2000b:xxix) åtnjuter AM 35 fol en särskild 
auktoritet i förhållande till de andra avskrifterna, eftersom den både är 
väl utförd och återger originalet med osedvanligt stor noggrannhet. 
     Den bästa och mest fullständiga handskriften till Heimskringla, K, 
finns alltså endast bevarad i 1600-talsavskrifter. Strof 2 i dikten om 
Erik blodyx i Heimskringla återges även i AM 37 fol, en avskrift av J, i 
handskriften Bergsbók (Holm perg i fol) från ca 1400–1460 och i den 
bevarade handskriften F (Skaldic Database, jfr Jónsson 1912a:75, not-
apparaten). F är nära besläktad med K och anses härstamma från 
samma förlaga,87 men texten i F återger Heimskringlas text i en väsent-
ligt bearbetad form (Aðalbjarnarson 1951:xcii f.). Även om F har 
begränsat källvärde, kan den stödja återgivningen i AM 35 fol. Av de 
handskrifter som återger dikten är F äldst och tillsammans med AM 35 
fol är den också den ursprungligaste handskriften till det ursprungli-
gaste sekundära verk (dvs. Heimskringla) som bevarar strofen.  
 
 
                                                      
87. F anses emellertid ligga längre ifrån K än sin systerhandskrift AM 39 fol (jfr 
Aðalbjarnarson 1951:xcii f.), men denna börjar efter dikten och återger således inte 
det aktuella partiet (Jørgensen 2000a:12).  
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vápnbautinn i Ólafs drápa Tryggvasonar (er Hallfreðr 
orti vandræðaskáld) (strof 7) 
 
Participet vapn btinn (nr 6) kan beläggas i Bergsbók (Holm perg i fol) 
från ca 1400–1460 (i Jónsson 1912a:575). Ólafs drápa Tryggvasonar 
finns bara i Bergsbók (Skaldic Database, jfr Jónsson 1912a:574, notap-
paraten).  
 

4.2 Belägg för substantiv och namn 
bildade med baut- utöver bautasteinn 

 
Utöver bautasteinn förekommer i materialet 6 olika ord som är sub-
stantiv eller namn. I det följande redovisas 10 belägg för sammansätt-
ningar bildade med -bauti/bauta- och en avledning bildad med suffixet 
-aðr: 
 
Tabell 9. Sammanställning av belägg för substantiv och namn bildade 
med baut- utöver bautasteinn 

Belägg Textställe Handskrift Datering 

(7) Fárbta SnE: Skm Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(8) fárbta SnE: Skm, Húsdrápa Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(9) farbata SnE: Skm, Haustlöng Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(10) Farbta SnE: Gylfaginning Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(11) Farbauti Sörla þáttur Flateyjarbók  
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 

(12) medalfarbauta Jómsvíkinga saga Flateyjarbók 
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 
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Belägg Textställe Handskrift Datering 

(13) hylbti SnE: Þulur Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(14) [arin] bautí SnE: Skm, Þórsdrápa Codex Wormanius  
(AM 242 fol) 

ca 1350 

(15) Bauta hlutanum Gottskalks Annaler Holm perg 5 8° ca 1500–1600 

(16) btaðr SnE: Þulur AM 748 i b 4° ca 1300–1325 

 
I avsnitt 4.2.1 redovisas orden Fárbauti (5 belägg), meðalfárbauti, 
hylbauti, arinbauti och Bauta hluti och i avsnitt 4.2.2 redovisas belägget 
för avledningen bautaðr med suffixet -aðr. 
 

4.2.1  Belägg för sammansättningar med -bauti/ 
bauta- som efterled eller förled 

 
Fárbauti 
 
För ordet Fárbauti finns 5 belägg, varav 4 finns i olika delar av Snorres 
Edda: i Skáldskaparmál, i skaldedikterna Húsdrápa och Haustlöng 
(båda i Skáldskaparmál) och i Gylfaginning. Samtliga ord i Snorres Edda 
kan beläggas i handskriften Codex Regius (GKS 2367 4°).88 Därutöver 
finns 1 belägg i Sörla þáttur i Flateyjarbók (GKS 1005 fol). 

                                                      
88. Både AMSnE (1848–1887) och Jónsson (1931) bygger på R (Jónsson 1931:ii, lvii) 
men har olikartad behandling av varianterna och är av olika kvalitet. Medan Jónsson har 
varianter ur alla ovan nämnda handskrifter, saknar AMSnE varianter ur T och enligt 
Jónsson även en del varianter ur U (Jónsson 1931:iii, Faulkes 1985:21). Jónssons 
utgåva anses ha många fel, men den är avsevärt mer läsarvänlig och lättanvänd och är 
den som oftast används (Faulkes 1988:xxxiii, Dillmann 1992:10). För belägg i för 
Skáldskaparmál och Gylfaginning i Snorres Edda har jag använt Jónsson (1931) och för 
skaldepoesin Jónsson (1912a). Samtliga belägg har också kontrollerats mot AMSnE 
(1848, 1852). 
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     Handskriften Codex Regius (R) betraktas vanligen som den ursprung-
ligaste handskriften till Snorres Edda (Nordal, G. 2001:49). Snorres Edda 
finns bevarad i sin helhet i fyra handskrifter med självständigt källvärde 
(Nordal, G. 2001:44 f.):89   
 
1. Codex Regius (R: GKS 2367 4°) från ca 1300–1350  
2. Codex Upsaliensis (U: DG 11 4°) från ca 1300–1350  
3. Codex Wormianus (W: AM 242 fol) från ca 1350 
4. Codex Trajectinus (T: Traj 1374 4°) från ca 1595 (datering Nordal, G. 

2001:45) 
 
Det tycks emellertid ogörligt att fastslå vilken av verkets handskrifter 
som ligger närmast originalet, se vidare Faulkes 1988:xxxii. Jónsson 
(1931:lvii) är mycket bestämd i sin uppfattning i att R och W, liksom 
den senare T, är de som står originalet närmast. Emellertid är U an-
tagligen den äldsta handskriften och ger enligt Faulkes (1988:xxxi) 
intryck av att ha ett nära samband med originalet. Guðrún Nordal 
(2001:69) lyfter emellertid fram att R kan representera ett tidigt sta-
dium av presentation av skaldepoesi och att handskriften av den anled-
ningen bör ges en särskild auktoritet i förhållande till andra handskrif-
ter. Jónsson menar emellertid att skrivaren av R har en benägenhet att 
skriva fel (Jónsson 1900a:374, även not 1). Enligt Jónsson (1931:lvii 
f.) har texten i R ofta ord eller former som avviker från W och T, vil-
ket antingen beror på felskrivning eller på en medveten strävan hos 
skrivaren att förändra. Med anledning av detta, och eftersom det trots 
allt är osäkert vilken handskrift som ligger närmast originalet, sätts R 
här i främsta rummet, men med kontroll mot övriga handskrifter. 
 

 

 

 

                                                      
89. Faulkes (1988:xxxi), Johansson och Malm (1997:18) antar att U är den äldsta 
handskriften till Snorres Edda. Detta medför att R bedöms vara den näst äldsta hand-
skriften (Johansson & Malm 1997:18). 
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Skáldskaparmál 
 
Formen Fárbta (nr 7) kan beläggas i R (i Jónsson 1931:100).90 Utöver 
handskrifterna till Snorres Edda har Skáldskaparmál bevarats separat i 
tre handskrifter (Nordal, G. 2001:57–68, jfr även Jónsson 1931:xiii–
xvii):91 
 
1. AM 748 i b 4° från ca 1300–1325 
2. AM 748 ii 4° från ca 1400   
3. AM 757 a 4° från ca 1400 
 
De handskrifter som nu bär beteckningarna AM 748 i b 4°  och AM 748 
ii 4°  (nr 1–2 ovan) har varit sammanförda i en handskrift och har haft 
en minst sagt brokig historia av beteckningar. Därför har jag samman-
ställt deras beteckningar i följande skiss (nuvarande beteckningar un-
derstrukna):  
 

 AM 748 4°   AM 748 i 4°  AM 748 i a 4°  
(i Danmark) 

& AM 748 i b 4°   
(på Island) 

X        

 AM i e β fol  AM 748 ii 4°        

Figur 5. Skiss över tidigare signaturer för handskrifterna AM 748 i b 4°  
och AM 748 ii 4°. Figuren är sammanställd utifrån Nordal, G. 2001: 
57–59, 66–67. 
 
Skáldskaparmál har alltså bevarats i sammantaget sju handskrifter, men 
ordet fárbauti förekommer inte i AM 748 ii 4° och i 748 i b 4° (se 
AMSnE 1852). Återstår alltså R, U, W, T och AM 757 a 4°. Urvalet 
bland R, U, W och T har motiverats ovan. Handskriften AM 757 a 4° är 
sen och innehåller tillagt material (Jónsson 1923:177–179, jfr 1931: 

                                                      
90. Jfr även AMSnE 1848:268, 1852:525 som återger ordet i formen Farbauta efter R.  
91. AM 757 a 4º och AM 748 ii 4º betraktas ofta som fragment av Snorres Edda (se t.ex. 
Jónsson 1931:xiii, Faulkes 1988:xxx), men Nordal (2001:69) vill lyfta fram dem som 
självständiga redaktioner av Skáldskaparmál.    
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xlviii) och jag har därför bedömt att den inte kan vara ursprungligare 
än R.92  
 

Húsdrápa (strof 2) i Skáldskaparmál i Snorres Edda 
 
Formen fárbta (nr 8) kan beläggas i R (i Jónsson 1912a:136). 
Skaldedikten Húsdrápa finns endast bevarad i Skáldskaparmál; strof 2 
finns bevarad i R, W och T (Skaldic Database).93   
 

Haustlöng (strof 5) i Skáldskaparmál i Snorres Edda 
 
Formen farbata (nr 9) kan beläggas i R (i Jónsson 1912a:17). 
Skaldedikten Haustlöng finns endast bevarad i Skáldskaparmál; strof 5 
finns bevarad i R, W och T (Skaldic Database).94  
 

Gylfaginning i Snorres Edda 
 
Formen Farbta (nr 10) kan beläggas i R (i Jónsson 1931:34).95 Ordet 
förekommer i ett textparti som Jónsson (1931:xix) kallar »Den 
egentliga Gylfaginning», dvs. de kapitel som följer Gylfaginnings första 

                                                      
92. Se Faulkes’ jämförelse av olika stemman för Skáldskaparmáls handskrifter, 1988: 
xxxi f., vidare Faulkes 1988:xxxii, not 18, för hänvisningar, jfr även Jónsson 1931: 
xxxvii f. som förutom sitt eget även redogör för van Eedens och Boers stemman (1913 
resp. 1924). 
93. Jfr även AMSnE 1848:268 som återger ordet i formen Farbauta efter R. T har 
farbauta (van Eeden 1913:71); W har Farbauta (Jónsson 1924:61).  
94. Jfr även AMSnE 1848:308 som återger ordet i formen Farbauta efter R. T har 
farbauta (van Eeden 1913:79); W har Faar bauta (Jónsson 1924:69). Enligt Skaldic 
Database finns strofen också i U, men Jónsson (1931:xxi) betonar särskilt att U inte 
innehåller dikten. Att Haustlöng verkligen inte finns i U framgår av den diplomatariska 
utgåvan (1977). Se North 1997 för hänvisningar till utgåvor och översättningar av 
Haustlöng samt sekundärlitteratur som berör den. Där finns även en engelsk översätt-
ning med kommentarer. 
95. Jfr även AMSnE 1848:104 som återger ordet i formen Farbauta efter R. 
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kapitel i Snorres Edda. Där följs texten åt i alla fyra huvudhandskrifter 
till Snorres Edda, även i U. Av detta drar Jónsson (1931:xix) slutsatsen 
att denna text är den som funnits i den försvunna handskrift som ligger 
till grund för alla huvudhandskrifterna.  
 

Sörla þáttur 
 
Formen Farbauti (nr 11) kan beläggas i Flateyjarbók (i Unger & Vigfússon 
1860:275). Sörla þáttur ingår i Den stora sagan om Olav Tryggvason 
(StOT) i Flateyjarbók som en av de inskjutna berättelser, þættir, som 
kännetecknar handskriftens båda Olavssagor (Haraldsóttir 2000:95–
99). Flateyjarbók är originalhandskriften till flera av dessa inskjutna 
berättelser, och Sörla þáttur finns bara där (Unger & Vigfússon 1868: 
ix, jfr Jónsson 1927:160). 
 

Meðalfárbauti i Jómsvíkinga saga 
 
Ordet meðalfárbauti förekommer i en text. Formen medalfarbauta (nr 
12) kan beläggas i Flateyjarbók (i Unger & Vigfússon 1860:196) som är 
den primära källan till avsnittet i Jómsvíkinga saga (Jvs). Berättelser om 
jomsvikingarna har traderats i fler versioner än någon annan saga och 
berättelserna förekommer både självständigt och som en del i flera 
andra verk och handskrifter (Megaard 2000:126, 128). John Megaard 
har kritiskt och utförligt behandlat frågan om redaktionerna av Jvs 
(2000).96 Enligt Megaard finns Jvs bevarad i fem självständiga redaktio-
ner, i följande handskrifter (Megaard 2000:128):97  
 
 

                                                      
96. Megaard bygger sin studie på Krijn (1914) och Hempel (1922), se vidare Megaard 
2000:130–142 för översikt över forskningen kring den ursprungliga sagaversionen. 
97. Dessutom finns sagan, eller delar av den, bevarad i följande skrifter: Fagrskinna, 
Heimskringla, Olav Tryggvasons saga av Oddr Snorrason munk, Gesta Danorum, Jómsvíkinga 
drápa och StOH (se Megaard 2000:128 för en sammanställning).  
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1. AM 291 4° från ca 1275–1300 
2. Flateyjarbók från ca 1300–1325 
3. Holm perg 7 4° från ca 1300–1325 
4. AM 510 4° från ca 1550  
5. Latinsk översättning från ca 1600 av Arngrímur Jónsson av en förlorad 

handskrift (AJ) 
 
Utvåvor baserade på sagans olika handskrifter visar att ordet 
meðalfárbauti i Jvs endast kan beläggas i AM 291 4° och i Flateyjarbók.98 
Enligt Megaard (2000:172 f., 176) kan Jvs ha existerat i fullständig 
form på 1180-talet, och han håller för troligt att den version som de 
självständiga redaktionerna baseras på är skriven en tid efter 1200. 
Han räknar med att redaktionerna har tillkommit under perioden 
1200–1230 i tidsordningen AJ – AM 510 4° – Flateyjarbók – Holm perg 
7 4° – AM 291 4° (se Megaards stemma 2000:179).99  
     Heinrich Hempel (1922) delade in redaktionerna i två grupper där 
AM 291 4° och Flateyjarbók ingår i en sekundär grupp (Hempel 1922:2, 
jfr Megaard 2000:134, 141 f.). Av dessa anses redaktionen i Flatey-
jarbók ligga närmast originalet och redaktionen i AM 291 4°  längst 
ifrån (Meegard 2000:150). Den äldsta bevarade handskriften (dvs. AM 
291 4°) innehåller alltså en redaktion som räknas som den yngsta, 
vilket leder till att Flateyjarbók måste betraktas som avsnittets primära, 
bevarade, källa (jfr Megaard 2000:151, 173). 
 
 

                                                      
98. Handskriften AM 291 4° finns i tre utgåvor: af Petersens (1882), Halldórsson, Ó. 
(1969) och i Fornmanna sögur (band 11 1828). Halldórsson har översatts till modern 
danska av Degnbol och Jensen (1978). Holm perg 7 4° finns i utgåva av Cederschiöld 
(1875) och i norsk översättning efter Holm perg 7 4° och AM 510 4° i red. Uglevik 
Larsen (1991). AM 510 4° finns i utgåva av af Petersens (1879) (jfr Halldórsson, Ó. 
1969:56).  
99. Notera särskilt att handskrifterna inte är avskrifter av varandra i denna ordning. 
Redaktionerna har alltså tillkommit under perioden 1200–1230 i den ordning som 
beskrivs, vilket inte har något att göra med handskrifternas ålder och tillkomstordning. 
Detta är också ett tydligt exempel på att en texts ålder inte är densamma dess hand-
skrifts ålder (jfr avsn. 3.1.1). 
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hylbauti i Þulur (’skipa heiti’) i Snorres Edda 
 
För ordet hylbauti finns 1 belägg, i en text. Formen hylbti (nr 13) kan 
beläggas i R (i Jónsson 1912a:672).100 Þulur finns bevarade i R, T, AM 
757 a 4°, AM 748 i b 4° och i AM 748 ii 4°, dvs. i samtliga handskrifter 
till Snorres Edda utom i W och U (Jónsson 1931:xlviii). Av R och T har 
den förstnämnda bedömts vara ursprungligast (se ovan), och AM 757 a 
4° återger ordet endast i fragmentarisk form (AMSnE 1852:565). 
Handskriften AM 748 i b 4° är senare än R och innehåller liksom AM 
757 a 4° tillagt material (Jónsson 1923:177–179, jfr 1931:xlviii), och 
AM 748 ii 4° tillhör samma grupp som R (Faulkes 1988:xxxii). Därför 
har jag valt att belägga hylbauti i R. 
 

arinbauti i Þórsdrápa (strof 19) i Skáldskaparmál i Snorres 
Edda 
 
Ordet arinbauti förekommer i en text. Med efterleden bautí (nr 14) 
kan ordet beläggas i W (i Jónsson 1924:68).101 Av Þórsdrápa finns 19 
strofer och 2 halvstrofer bevarade, alla i Skáldskaparmál (Skaldic Data-
base, Johansson & Malm 1997:270, not 15). Förutom i handskriften W 
finns Þórsdrápa bevarad i T och R (Skaldic Database). T har efterleden 
-bauti (van Eeden 1913:78) medan R har brti (Jónsson 1912a:151).102 
Jónsson (1900a:373) visar flera exempel på dittografier i R, och på så 
sätt kan -brauti vara en upprepning av bokstaven r i förleden arin-. 
Därför hävdar Jónsson: »bravti (xvii) er sikkert galt for bauti» (Jónsson 
1900a:374, jfr s. 398, jfr även AMSnE 1848:302, notapparaten). Den 
säkraste förledsformen är alltså arin-, som kan beläggas i R och T, me-
dan efterleden, som här står i fokus, får beläggas i W eftersom efter-
ledsformen brauti alltså sannolikt är en felskrivning i R. 

                                                      
100. Jfr även AMSnE 1848:582 som återger ordet i formen hylbauti efter R.  
101. Jfr även AMSnE 1848:302, notapparaten och Jónsson 1912a:151, notapparaten 
som båda har formen bauti efter W.    
102. Jfr även AMSnE 1848:302 som har efterledsformen brauti efter R. 
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Bauta hluti i Gottskalks Annaler 
 
Ordformen Bauta hlutanum (nr 15) kan beläggas i handskriften Holm 
perg 5 8° från ca 1550–1600 (i Storm 1888:361).103 Förlagorna till 
Gottskalks Annaler har inte påvisats (Storm 1888:xxviii). 
 

4.2.2  Belägg för avledning av baut- bildad med 
suffixet -aðr 

 
bautaðr i Þulur (’öxna heiti’) i Snorres Edda 
 
Ordformen btaðr (nr 16) kan beläggas i handskriften AM 748 i b 4° 
från ca 1300–1325 (i Jónsson 1912a:675, notapparaten).104 Tolk-
ningen av ordet bautaðr är med avseende på form, betydelse och hand-
skrifter mycket komplicerad. Ordformen bautaðr uppträder även i 
formerna bautuðr och baurrudr (bauruðr), alla i Þulur i Snorres Edda. Där 
uppträder de i två olika sammanhang, som heiti för ’häst’ resp. som 
heiti för ’oxe’. En svårighet är alltså att ordet uppträder med två suffix 
och i två betydelser. Jag har valt att betrakta formerna som ett ord som 
uppträder i en gemensam, överordnad betydelse ’något/någon som 
slår’, se avsnitt 4.4.2 för argumentering. 
     Som tidigare har nämnts (belägg 13), finns Þulur i alla handskrifter 
till Snorres Edda utom i W och U. Handskrifterna AM 748 i b 4° och AM 
757 a 4° är utökade med ett flertal ramsor som alltså är unika för dessa 
handskrifter (Jónsson 1923:177 f., jfr 1931:xlviii). Ramsorna i dessa 
handskrifter anses också vara avsevärt yngre än de i de andra hand-

                                                      
103. Gottskalks Annaler har endast givits ut av Storm (1888). Därefter har de isländska 
annalerna kritiskt behandlats endast av Axelson (1955) och Haug (1997). Se Storm 
1888:xxxii för ett stemma över handskrifterna. 
104. Jónsson återger strofen ur R med varianter i notapparaten. I material-
redovisningen i del ii återger jag därför strofen ur R med belägget ur AM 748 i b 4° 
inom hakparentes.   
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skrifterna (Jónsson 1923:178 f.).105 Tabellerna 8 och 9 nedan visar en 
översikt över handskrifternas olika former:106 
 
Tabell 10. Sammanställning av handskrifternas former av bautuðr/ 
bautaðr som heiti för ’häst’ 

Handskrifter Datering 
Jónsson  
1912a:685 

Jónsson 
1931 

AMSnE 
1852:487, 571 

AM 748 i b 4° ca 1300–1325 btvðr – bavtvðr  

AM 757 a 4° ca 1400 btvðr   – bautuðr 
 
Tabell 11. Sammanställning av handskrifternas former av bautuðr/ 
bautaðr som heiti för ’oxe’107 

Handskrifter Datering 
Jónsson  
1912a:675, notapp. 

Jónsson 
1931:210 

AMSnE 
1848:587 

AM 748 i b 4° ca 1300–1325 btaðr btaðr bavtaðr 
AM 748 ii 4° ca 1400 baurrudr baurrudr baurruðr 

AM 757 a 4° ca 1400 bautuðr bautuðr bautuðr 

R ca 1300–1325 brvðr brvðr  bavruðr 

T  ca 1595 brvðr brvðr – 
 
 
 

                                                      
105. Enligt Jónsson (1923:179) är ramsorna i AM 748 i b 4° och AM 757 a 4° knappast 
äldre än från den senare hälften av 1200-talet, medan de andra knappast är yngre än 
från ca 1200. 
106. Se Jónsson 1912a:653, notapparaten om de handskrifter som ligger till grund för 
Þulur i hans utgåva. Þulur för ’häst’ finns inte med i Jónsson 1931, mest troligt efter-
som de är tillägg i handskrifterna AM 748 i b 4° och AM 757 a 4°. 
107. AMSnE 1848:587 återger även ordet i formen böruðr i betydelsen ’oxe’, men det 
är oklart ur vilken handskrift formen är hämtad. Formen kan ev. vara hämtad ur en 
handskrift som i AMSnE (t.ex. 1848:587) benämns Wchart (om denna, se Jónsson 
1931:vii). 
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4.3  Belägg för ordet bautasteinn  
 
Ordet bautasteinn kan beläggas i 10 handskrifter med 3 olika förleds-
former: bautar-, bauta- och bautaðar-:  
 

Tabell 12. Sammanställning av belägg för ordet bautasteinn 

Belägg Textställe Handskrift Datering 

(17) btar ſteınar Hávamál Konungsbók Eddukvæða  
(GKS 2365 4°) 

ca 1270 

(18) bautasteina Egil Skallagrimssons 
saga 

Möðruvallabók  
(AM 132 fol) 

ca 1330–1370 

(19) bavtasteinar OTOddS Holm perg 18 4° ca 1300–1400 

(20) btasteina Hkr: prol. Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

ca 1300–1325 

(21) btasteina Hkr: prol. Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

ca 1300–1325 

(22) bta ſteina 
btasteina 

Hkr: Yngl. 8 AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(23) bta ſteinar 
btasteinar 

Hkr: Yngl. 13 AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(24) btaſteinar 
btasteinar 

Hkr: Yngl. 16 AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(25) bautasteinar 
btasteinar 

Hkr: Hdg AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(26) bautaðar stæinn Fgsk: Hdg AM 303 4° 1688–1705 
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I det följande redovisas inledningsvis belägg för ordet med förleden 
bautar- (avsn. 4.3.1), därnäst bauta- (avsn. 4.3.2) och slutligen 
bautaðar- (avsn. 4.3.3).  
 

4.3.1  Belägg för förledsformen bautar- 
 
Hávamál 
 
För förledsformen bautar- finns 1 belägg. Ordformen btar ſteınar (nr 
17) kan beläggas i Konungsbók Eddukvæða (GKS 2365 4°) från ca 1270 (i 
Konungsbók Eddukvæða 2001:108)108 som är Den poetiska Eddans huvud-
handskrift (se t.ex. Sveinsson 1962:179, 181). Hávamál finns inte 
bevarad i någon annan handskrift (ÍB 1992:113).  
 

4.3.2  Belägg för förledsformen bauta- 
 
För förledsformen bauta- finns 8 belägg i 3 olika verk: i Egil Skalla-
grimssons saga, i Olav Tryggvasons saga av Oddur Snorrason munk och i 
Heimskringla. I Heimskringla finns 6 belägg på olika ställen: i Prologen 
(2 belägg), i olika kapitel av Ynglingasagan (3 belägg) och i Hakon den 
godes saga (1 belägg).    
 

Egil Skallagrimssons saga 
 
Ordformen bautasteina (nr 18) kan beläggas i handskriften Möðruval-
labók (AM 132 fol) från ca 1330–1370 (i Jónsson 1886–1888:66). 
Möðruvallabók (M) är utan tvekan Egilssagans bästa handskrift. Sagan har 
funnits i en mängd medeltida handskrifter, varav ca 70 finns bevarade, 

                                                      
108. Jfr även faksimilen s. 109. Den poetiska eddan har givits ut åtskilliga gånger av vilka 
Árnastofnuns utgåva från 2001 är den bästa. I denna utges handskriften både normalise-
rad och diplomatarisk samt i faksimil. Bibliografier till Den poetiska Eddan finns bl.a. i 
Islandica xiii (1920) och xxxvii (1955). 
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i olika grad kompletta (Einarsson 2001:viii).109 Den är bevarad i 3 
redaktioner som har varsin huvudhandskrift (Einarsson 2001:xix–xxi): 
 
1. A-redaktionen med huvudhandskriften Möðruvallabók (AM 132 fol) från ca 

1330–1370. 
2. B-redaktionen med huvudhandskriften Wolfenbüttel (Herzog August Bibli-

othek 9. 10. Aug 4°) från mitten av 1300-talet (datering Nordal, S. 
1933:XCVI). 

3. C-redaktionen med de s.k. Ketilsböckerna som huvudhandskrifter, dvs. 
AM 453 4° och AM 462 4°, båda från 1600-talet.  

 
För att belägga bautasteina i Möðruvallabók använder jag Jónssons utgåva 
av Egilssagan (1886–1888), trots att den generellt sett inte är den 
mest tillförlitliga.110 M är nämligen svårläst på textstället i fråga och 
har så varit minst sedan 1600-talet. Den tycks dessutom ha blivit än 

                                                      
109. För en beskrivning av handskrifterna, se t.ex. Jónsson 1886–1888:i–xxix, 
Nordal, S. 1933:lvi, xcv ff., Helgason 1956:110–112, Einarsson 2001:xix–xxii, li–
lxiii. 
110. Sagan trycktes första gången i den s.k. Hrappsey-utgåvan (1782) som innehåller 
A-redaktionen med en avskrift av M som förlaga (Einarsson 2001:xxx f., l). Sedan dess 
har sagan kommit ut i otaliga utgåvor, varav tre textkritiska: Jónsson (1886–1888), 
Nordal, S. (1933) och Einarsson (2001). M finns även i diplomatarisk utgåva av de 
Leeuw van Weenen (1987) och i faksimilutgåva (Möðruvallabók (Codex Mödruvallensis) 
1933). de Leeuw van Weenen (2000) ger en uttömmande redogörelse för handskrif-
tens ortografi och språk. Fotografier av handskriften finns på Árnastofnuns hemsida och 
på Sagnanet. För översikter över sagans utgåvor, se t.ex. Nordal, S. 1933:xcvii och 
Kristjánsdóttir & Óskarsdóttir 1992:xxvi–xxvii, se s. xxxvii–xliii för en förteckning 
över verk som behandlar sagan. 
     Den mest tillförlitliga utgåvan måste idag anses vara Einarsson (2001) och de Leeuw 
van Weenen (1987). Bjarni Einarsson och Jón Helgason är två av Egilssagans främsta 
kännare. Helgason värderar Jónssons utgåva högre än Nordals, och både Helgason och 
Einarsson betraktar Jónssons utgåva som i stort sett tillförlitlig, även om de båda menar 
att delar av variantapparaten är ofullständig och opålitlig (Helgason 1956:112, 
Einarsson 2001:xliii). Helgason (1960:353–355) har sammanställt rättelser till 
Jónssons utgåva efter M, och han finner knappt 50 felskrivningar, till vilka Einarsson 
har fogat ytterligare 11 (Einarsson 2001:xlii). Ingen av Helgasons noteringar avser 
emellertid belägget för bautasteina i Jónsson. 
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mer svårläst under 1900-talet. Det mesta tyder emellertid på att 
Jónssons läsning av det aktuella textstället är den rätta.  
     I M förekommer ordet på f. 70r, rad 30–31 (radbrutet) i vänster 
spalt (de Leeuw van Weenen 1987:111). Några ställen i handskriften 
är svår- eller oläsliga; f. 69v är oläslig och f. 99v mycket svårtillgänglig 
(jfr Einarsson 2001:xxx, Helgason 1956:143). Sidan f. 70r anses »til 
dels temmelig mørk og svær at læse» (Einarsson 2001:xxxviii), sär-
skilt de 8 översta raderna i den högra spalten (Einarsson 
2001:xxxviii). Även den vänstra spalten på f. 70r är svårläst: 

Bild 1. Möðruvallabók, f. 70ra, rad 30–32. Ordet står radbrutet, längst 
till höger i rad 30 och längst till vänster i rad 31. (Källa: Möðruvallabók 
(Codex Mödruvallensis). Ms. no. 132 fol. in the Arnamagnæan Collection in 
the University Library of Copenhagen 1933).  
 
Detta ställe i handskriften har också varit svårläst för utgivarna bakom 
de senare utgåvorna. de Leeuw van Weenen (1987:111) återger för-
visso ordet i formen bautaſteına (radbrutet t–e) utan förbehåll i sin 
diplomatariska utgåva, men hon har trots allt stött på vissa svårigheter 
vid läsningen av detta parti i handskriften. Hon har meddelat mig att 
ordets första t är osäkert, men att allt tyder på att det verkligen är 
denna bokstav samt att det därpå följande »a is vague, but pretty cer-
tain» (de Leeuw van Veenen, e-brev 26/8 2005). I övrigt har ordet 
varit tydligt vid de Leeuw van Weenens läsning.111 

                                                      
111. Även om läsningen bitvis har varit svår för de Leeuw van Weenen är hon tämli-
gen säker på att hennes återgivning är korrekt: »I am certain, however, that I have seen 
enough in the manuscript itself to be reasonably sure that my reading was correct» (de 
Leeuw van Weenen, e-brev 25/8 2005).  
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     Även Einarssons sätt att återge ordet visar att M har varit svårläst, 
samtidigt som M är den enda handskrift med självständigt källvärde 
som bevarar ordet. Einarsson (2001:32) återger ordet i formen 
baut[ast]eina, dvs. med mittpartiet inom hakparenteser som markerar 
oläsliga eller otydliga ord, eller delar av ord (Einarsson 2001:lxxix). I 
Einarssons utgåva kommenteras oftast ord inom hakparenteser i no-
terna med hänvisningar till andra handskrifter av A-redaktionen 
och/eller de två andra huvudredaktionerna av sagan (Einarsson 
2001:lxxix). Einarsson ger emellertid inga kommentarer till detta. 
Det innebär normalt att B-redaktionen (dvs. främst Wolfenbüttel-hand-
skriften) och C-redaktionen (dvs. främst Ketilsböckerna) citeras 
(Einarsson 2001:lxxix). Men återgivningen av ordet hos Einarsson 
kan varken bygga på Wolfenbüttel eller Ketilsböckerna, eftersom de sak-
nar meningen till och med bautasteina (Jónsson 1886–1888:66, not 
19–20, jfr även Chesnutt, e-brev 2/6 2005).112 Att M har varit svårläst 
styrks av Michael Chesnutt, redaktör för Einarssons utgåva, tillika den 
som färdigställde utgåvan efter Einarssons död. Enligt Chesnutt bety-
der hakparenteserna hos Einarsson i stället att bokstäverna i mitten 
»har været utydelige for hans øjne da han kontrollerede teksten mod 
originalen» (Chesnutt, e-brev 2/6 2005), dvs. M. 
     Helgason har i en utredning (1956) visat att ordet i några 1600 och 
1700-talsskrifter har återgivits villrådigt, vilket tyder på att stället för 
ordet har varit otydlig i M sedan länge. M har två stora lakuner,113 och 
Helgason uppmärksammade att de kunde fyllas med hjälp av fem 
1600-talshandskrifter som alla hade en avskrift av M som förlaga, en 
avskrift från en tid då de förlorade bladen ännu fanns på plats i M 

                                                      
112. Att partiet saknas i Wolfenbüttel och Ketilsböckerna kan tyda på att originalet har 
varit oläsligt på denna plats. Chesnutt menar att det är mycket troligare att avsnittet är 
tillfogat i A-redaktionen, vilket naturligtvis betyder att avsnittet bara kan beläggas i 
denna redaktion (Chesnutt, e-brev 3/6 2007). 
113. I M finns nästintill hela Egilssagan bevarad, utom de två bladen mellan ff. 77/78 
och 83/84 (Einarsson 2001:xxvi). Den handskriftssida där ordet förekommer, dvs. f. 
70r, är alltså bevarad. Jónsson (1886–1888) fyllde lakunerna med hjälp av handskrifts-
fragmentet δ (delta) och Wolfenbüttel-handskriften och Nordal (1933) dessutom med ϑ 
(theta) (Jónsson 1886–1888:xii, Nordal, S. 1933:xcviii). 
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(Helgason 1956:143 f.). Denna avskrift, som av Einarsson betecknas 
*M1, har antagligen nedtecknats på norra Island senast 1640 (Einarsson 
2001:xliv, jfr Helgason 1956:143). Till Helgasons 1600-talshandsk-
rifter har Einarsson (2001:xxx f., xliii f., l) fogat ytterligare hand-
skrifter och Hrappsey-utgåvan (1782):114 
 

Tabell 13. Sammanställning av de 1600- och 1700-talssk-
rifter som Helgason och Einarsson nämner samt skrifter-
nas återgivning av ordet115 

Skrift Ord (ur Einarsson 1993:15) 

AM 145 fol ēȳa 

JS 28 fol Bautarsteina 

AM 455 4° Bautarsteina [ifyllt med samma hand] 

AM 426 fol Bautarsteina [ifyllt med annan hand] 

AM 568 4° [stycket utelämnat] 

Hrappsey-utgåvan Bautasteina 

(Källa: Helgason 1956:143 f., Einarsson 2001:xliii f.) 
 
Tabell 13 visar att de handskrifter som Helgason och Einarsson näm-
ner, liksom Hrappsey-utgåvan, uppvisar stor spridning i sin återgiv-
ning av ordet. Det är alltså tydligt att förlagan till dessa handskrifter, 
dvs. *M1, har varit otydlig på den plats som ordet finns. Det innebär 

                                                      
114. Man har senare även funnit flera yngre handskrifter som delvis innehåller text från 
den förlorade *M1 (redaktionens not 25 i Einarsson 2001:xliv). 
115. Helgason (1956:143 f.) nämner handskrifterna AM 145 fol, JS 28 fol, AM 455 4°, 
AM 426 fol och AM 457 4°. Einarsson (2001:xliii f.) nämner alla dessa utom AM 457 4° 
och med tillägg av Dublin TCD 991 och Hrappsey-utgåvan. Olyckligtvis tycks varken 
AM 457 4° eller Dublin TCD finnas tillgängliga vare sig på Internet eller i utgåva. Ord-
formerna däri återges inte heller av Helgason eller Einarsson. För Einarssons stemman, 
se 1993:41, 2001:li, jfr Helgason 1956:143 f. 
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att även M har varit otydlig redan när *M1 nedtecknades (jfr Einarsson 
1993:15).  
     M har alltså varit otydlig minst sedan 1600-talet, och har så varit 
även för de senaste utgivarna av Egilssagan. Trots det, har Jónsson 
enligt Einarsson (1993:9 f., 2001:xxxi) och Helgason (1956:143) 
kunnat läsa hela sidan f. 69v i M, som nu är helt oläslig, utom ett 
stycke i den översta vänstra spalten. Antagligen har inte sidan varit 
fullt så oläslig när Jónsson arbetade med sin utgåva (jfr Einarsson 
2001:xxxi), eftersom Jónsson och andra tidigare handskriftsforskare 
hade för vana att friska upp handskrifterna med destillerat vatten, med 
den »bekendte vand-metode» (Jónsson 1886–1888:xxxi, jfr även 
Helgason 1956:143, Einarsson 2001:xxxi). Enligt Jónsson skulle 
denna metod ha gjort att bokstäverna framträdde tydligt »i klar sol-
skins belysning ’for så efter et öjeblik at forsvinde som en skygge’» 
(Jónsson 1886–1888:xxxi, not 1).116  
     Det är tydligt att både Helgason och Einarsson litar på Jónssons 
läsning av f. 69v (Helgason 1956:143, Einarsson 2001:xxxi). Om 
Jónsson har kunnat läsa den nu oläsliga f. 69v, borde han med lätthet 
ha läst den sida där ordet finns (f. 70r) som är avsevärt skarpare. Detta 
antagande styrks av hur Einarsson skriver om återgivningen av ordet i 
1600-talshandskriften AM 145 fol. Einarsson påpekar utifrån en jämfö-
relse med Jónssons återgivning att »Þar ætti að standa ’bautasteina’ 
(sbr. FJ bls. 6620)» (Einarsson 1993:15), dvs. ’där borde stå bautasteina 
(jfr Jónsson, s. 66)’. 
     Den troligaste förklaringen till att Jónsson har kunnat läsa textav-
snittet i M är alltså att Jónssons vattenmetod verkligen fungerade, dvs. 
för stunden, men att den inte har haft den eftersökta uppfriskande 
effekten i det långa loppet utan i stället har fördärvat handskriften än 

                                                      
116. I sin självbiografi berättar Jónsson att han förbjöds att använda vatten i biblioteket 
i Wolfenbüttel, trots att han intygade att det inte skadade skinnet. Han erkänner också 
att han fortsatte att tillämpa sin metod i smyg: »gerði jeg það þá auðvitað samt í leyni» 
(Jónsson 1936:84 f., jfr även Jónsson 1912a:59, notapparaten). Som kuriosa kan näm-
nas att Jónsson och hans vattenmetod röner så pass stort intresse på Island idag att den 
omnämns i en modern isländsk kriminalroman, Konungsbók (Indriðason 2006:46).  
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mer. Chesnutt antar också att vattenmetoden har hjälpt Jónsson i hans 
läsning, men att »this practice has doubtless contributed to the deteri-
oration of the text in the long term» (i den engelska sammanfattningen 
av inledningen i Einarsson 2001:lxix). Samma åsikt uttrycker 
Einarsson (2001:xxxi) och redaktionen till hans utgåva (Einarsson 
2001:xxi, xxxviii, not 15).117 
     Eftersom M sedan länge är svårläst på den plats där ordet före-
kommer och eftersom 1600- och 1700-talsskrifterna alla är sekundära, 
är Jónsson (1886–1888) det viktigaste vittnet till ordförekomsten i M, 
den enda handskrift som belägger ordet i Egilssagan. Chesnutts åsikt är 
också att Jónssons form är korrekt. Chesnutt menar att man kan »gå 
ud fra bauta- som den rigtige læsning i M» (Chesnutt, e-brev 2/6 
2005). 
 

Olav Tryggvasons saga av Oddr Snorrason munk 
 
Ordformen bavtasteinar (nr 19) kan beläggas i handskriften Holm perg 
18 4° från ca 1300–1400 (i Jónsson 1932a:6). Olav Tryggvasons saga av 
Oddr Snorrason munk (OTOddS) betraktas som den äldsta och utförligaste 
versionen av de många berättelserna om Olav Tryggvason (Groth 
1895:lxi, Jónsson 1932a:xx, xix–xxix, Aðalbjarnarson 1937:88, 125, 
Lönnroth 1963:67, Holtsmark 1974:11,  Halldórsson, Ó. 1981[1967] 
spalt 552).  
     OTOddS skrevs i det isländska klostret i Þingeyrar under senare 
delen av 1100-talet på latin, men det latinska originalet är försvunnet 

                                                      
117. Redaktionen skriver att »forringelsen må være sket mellem 1880’erne og det 
tidspunkt, hvor kodeksen blev affotograferet till faksimileudgaven af 1933» (Einarsson 
2001:xxxviii, not 15). Ejnar Munksgaard meddelar i (det opaginerade) förordet till 
faksimilutgåvan av M (1933) att arbetet med fotograferingen var synnerligen svårt 
p.g.a. handskriftens kondition och att vissa sidor var så blekta att de var nästintill oläs-
liga. Helgason (1956:143) gissar också att inte bara vatten har använts, utan även 
»einhver óþverri» (dvs. ’smuts’). Einarsson (2001:xliii) påpekar också att det inte ska 
glömmas att Finnur Jónsson, vad man än kan tycka om hans vattenmetod, har räddat 
vissa nu oläsliga textstycken åt eftervärlden. 
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(Halldórsson, Ó. 1981[1967] spalt 551). Det är allmänt vedertaget att 
de bevarade handskrifterna är bearbetningar av en översättning 
(Jónsson 1932a:viii, jfr Aðalbjarnarson 1937:56, Holtsmark 1974:11 
f., se t.ex. Munch & Unger 1853:iv, Groth 1895:xxxxviii för en annan 
uppfattning). Bearbetningarna finns bevarade i tre handskrifter (Hall-
dórsson, Ó. 1981[1967] spalt 551):  
 
1. AM 310 4° från ca 1270 
2. DG 4–7 från ca 1250–1275 
3. Holm perg 18 4° från ca 1300–1400 
 
Utgåvor av sagans handskrifter visar att det aktuella textpartiet endast 
finns bevarat i handskriften Holm perg 18 4°.118 Jónsson (1932a) åter-
ger handskrifterna sekvensiellt med diplomatarisk transkription och 
hans jämförelse mellan avsnitten i de olika handskrifterna visar att 
Holm perg 18 4° är den enda handskrift som bevarat textpartiet där 
ordet bautasteinar finns (Jónsson 1932a:262).   
 

Heimskringla: Prologen 
 
I Heimskringlas prolog kan 2 ord med formen btasteina (nr 20–21) 
beläggas i F (i Unger 1871:1). Det råder ett komplicerat förhållande 
mellan Heimskringla och StOH, såväl mellan prologerna och verken som 
mellan verkens innehåll och handskrifter. Uppfattningen att Heims-
kringlas prolog är ursprungligare än den i StOH tycks emellertid stå 
fast. Som tidigare har nämnts (avsn. 4.1.1), har den allmänna uppfatt-
ningen alltsedan Nordals (1914) varit den att StOH är primär i förhål-
lande till Hkr(OH). Sedan dess har också den allmänna uppfattningen 

                                                      
118. Fornmanna sögur (band 10 1835) och Groth (1895) följer handskriften AM 310 4°, 
vilken även finns i faksimilutgåva (utg. Halvorsen, Holm-Olsen & Hødnebø 1974). 
Munchs utgåva (1853) följer Holm perg 18 4° men återger även texten ur DG 4–7. Den 
finns även i faksimil (utg. Halvorsen, Holm-Olsen & Hødnebø 1972). Den senaste 
nordiska utgåvan av OTOddS är Rindals nynorska översättning (1977), vilken bygger på 
AM 310 4° och Holm perg 18 4° utifrån Jónsson (Rindal 1977:17). 
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varit att det omvända gäller prologerna, se vidare t.ex. Tómasson 
1988:374–383.119 
     Ordförekomsterna i Heimskringlas prolog kan bäst beläggas i F. 
Prologen är ursprunglig i F, men finns även bevarad i flera avskrifter av 
J och K (där de senare återger prologen efter J) (Tómasson 1988: 
374).120 Eftersom J tillhör Heimskringla-handskrifternas y-klass enligt 
Aðalbjarnarsons stemma och endast finns bevarad i avskrifter, är F den 
handskrift i stemmats x-klass som ligger närmast K (jfr ovan avsn. 
4.1.2; belägg 5).  
 

Heimskringla: Ynglingasagan, kap. 8, 13, 16 
 
I Heimskringlas Ynglingasaga kan 3 ordformer beläggas i Kringla-
avskriften AM 35 fol (i Jørgensen 2000b:10, 17, 21): bta ſteına (nr 
22), bta ſteınar (nr 23) och btaſteınar (nr 24). Ordformerna kan även 
beläggas i F (i Unger 1871:7, 10, 12): btasteina, btasteinar resp. 
btasteinar.  
     Ynglingasagan har traderats i tre handskrifter: K, J och F (Jørgensen 
2000b:x).121 Liksom för hela verket Heimskringla finns alltså den bästa 
och mest fullständiga handskriften till Ynglingasagan endast bevarad i 

                                                      
119. Enligt Nordal (1914:171 f.) har en skrivare av handskrifterna till den äldre StOH 
lagt till en prolog i denna utifrån den senare Heimskringla. Tómasson (1988) behandlar 
företalsgenren i medeltida europeisk historieskrivning, och han anser i likhet med 
Nordal att Heimskringlas prolog står nära Snorre, medan prologen i StOH utgör en 
bearbetning (Tómasson 1988:383). Tómasson lämnar dock öppet för vissa modifie-
ringar av Nordals tolkning.  
     Den ena av ordförekomsterna i Heimskringlas prolog förekommer också i prologen 
till StOH (Johnsen & Helgason 1941:4), men den ordförekomsten är inte aktuell efter-
som Heimskringlas prolog är ursprungligare än den i StOH.   
120. Det är osäkert ifall K någonsin har innehållit prologen, se vidare Jørgensen 
2000a:42–44.  
121. Man känner även till en förlorad handskrift vars version endast finns bevarad i 
Peder Claussøn Friis’ översättning (Jørgensen 2000b:x). Denna finns utgiven av Ole 
Worm 1633 (Jørgensen 2000a:31). 
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1600-talsavskrifter. Som tidigare har nämnts (avsn. 4.1.2; belägg 5), 
anses AM 35 fol vara den bästa av Kringlas avskrifter. 
 

Heimskringla: Hakon den godes saga 
 
I Heimskringlas Hakon den godes saga kan ordet bautasteinar (nr 25) 
beläggas i Kringla-avskriften AM 35 fol (i Jónsson 1893–1900 i:208)122 
och i formen btasteinar i F (i Unger 1871:79).  
     Ordet bautasteinn förekommer i Hakon den godes saga i både 
Heimskringla och Fagrskinna. Eftersom förleden har olika former i de 
två verken (bauta- resp. bautaðar-) och därmed kan återgå på olika ord 
är det viktigt att söka fastställa vilken av sagaversionerna som är ur-
sprungligast. Det är dock omöjligt att utreda frågan om versionernas 
relation, och därför anförs ordet ur handskrifter till båda versionerna 
(jfr belägg 26 nedan).      
     Heimskringla har stora likheter med Fagrskinna. Likheterna kan en-
dast förklaras på två sätt: antingen har det ena verket lånat av det 
andra, eller så har verken haft gemensamma källor (jfr Einarsson 
1985:cxxv). Det är mycket svårt att klarlägga relationen mellan 
Heimskringla och Fagrskinna. Gustav Indrebø är med sin avhandling 
(1917) en av dem som grundligast har undersökt verket. Senare har 
relationen mellan Fagrskinna och Heimskringla utförligt behandlats av 
Bjarni Aðalbjarnarson (1937:173–236). Enligt Indrebø (1917:285) är 
det helt säkerställt att Fagrskinna inte bygger på Heimskringla. Han hål-
ler inte för sannolikt att Heimskringla bygger på Fagrskinna men uteslu-

                                                      
122. För Jónssons handskriftsförteckning, se 1893–1900 i:lv. Om de främsta utgå-
vorna av Heimskringla, se t.ex. Aðalbjarnarson 1951:xcvii–ci, Jørgensen 2000a:45–55, 
Kyrkjebø 2001:25–29. Av de många utgåvorna av Heimskringla anses Jónssons (1893–
1901) och Aðalbjarnarsons (1941–1951) utgåvor vara de främsta textkritiska utgåvorna 
och enligt Jørgensen (2000a:51) är Jónssons utgåva den bästa.    
     Delarna i–ii i Jónssons Heimskringla är utgivna i ett band (1893–1900) och delarna 
iii–iv i ett annat (1893–1901). Alla delar har separata pagineringar, även de som ingår 
i samma band. Därför anger jag både år och del i källhänvisningarna i stället för att 
åtskilja delarna med kursiverade gemener.  
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ter inte att så kan vara fallet för vissa delar, och han antar att de i vissa 
fall kan ha gemensamma källor (Indrebø 1917:286, jfr Aðalbjarnarson 
1937:177, 188). Relationen mellan de två verken är i alla händelser 
inte avgjord (jfr Aðalbjarnarson 1937:175). 
     Sagan om Hakon den gode har tydliga beröringspunkter i Heims-
kringla och Fagrskinna (Aðalbjarnarson 1937:189–197, jfr Indrebø 
1917:287 f.). Det gäller inte minst för det textparti där ordet före-
kommer. Enligt Indrebø (1917:287) är det sagaavsnitt där ordet före-
kommer unikt för Heimskringla och Fagrskinna.123 Han menar att upp-
hovsmannen till Fagrskinna har hämtat detta avsnitt från en omtvistad 
och inte säkerställd specialsaga om Hakon den gode, och att det är 
rimligast att anta att även Heimskringla har använt denna specialsaga 
som källa (Indrebø 1917:288).124 Det är alltså tydligt att inte heller 
sagan om Hakon den gode ger någon fingervisning om relationen 
mellan Heimskringla och Fagrskinna (jfr Aðalbjarnarson 1937:197).  
 

4.3.3  Belägg för förledsformen bautaðar- 
 
Fagrskinna: Hakon den godes saga 
 
Endast 1 belägg finns för förledsformen bautaðar-. Ordformen bautaðar 
stæinn (nr 26) kan beläggas i Fagrskinna i handskriften AM 303 4° från 
1688–1705 (i Jónsson 1902–1903:34). 
     Handskriftsläget är mycket komplicerat för Fagrskinna. Det text-
parti som innehåller ordet finns endast i avskrifter av handskriften A 

                                                      
123. Dvs. avsnittet om Egil ullsärks högläggning. Det avsnitt som Indrebø (1917:287) 
avser finns i Jónssons utgåvor av Fagrskinna (1902–1903, kap. 31) och Heimskringla 
(1893–1900 i, kap. 22–27).  
124. Om specialsagan se vidare Indrebø 1917:39 samt Aðalbjarnarson 1937:189–197 
som utförligt belyser förhållandena mellan Hakon den godes saga i Fagrskinna, Heims-
kringla, Egil Skallagrimssons saga och Ágrip. Senare har Indrebø framfört tvivel om att 
specialsagan verkligen har existerat. I stället skulle källan ha varit ett kort översiktsverk 
om Norges konungar, se Einarsson 1985:cxxvi, not 1; primärkällan, dvs. Indrebø, är 
dessvärre omöjlig att finna utifrån Einarssons hänvisningar.  
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som är den yngre av Fagrskinnas två handskrifter. Fagrskinna är en be-
nämning på ett verk men också en sammanfattande benämning på 
verkets två handskrifter, A och B (Jónsson 1902–1903:iii). Handskrif-
ten B nedtecknades under perioden 1240–1263 och står originalet från 
ca 1220 nära i tid, och A någon gång mellan 1325 och 1350 (Jónsson 
1902–1903:viii, Hagland 1980:132, Jakobsen 1980a:23). Båda hand-
skrifterna A och B kom från Norge till Danmark, där de gick förlorade 
genom branden i Köpenhamn 1728. Av de ursprungliga handskrifterna 
finns endast ett enda blad bevarat, ett blad av B-handskriften (NRA 51) 
från ca 1240–1263 (Jónsson 1902–1903:iii f.).  
     Av både A och B finns tre avskrifter nedtecknade av Ásgeir Jónsson 
och Eyjólfur Björnsson, alla från sekelskiftet 1700 (Jakobsen 1980b: 
87, 1980c:59 f.). Av A finns också UB Oslo545 4° från 1688–1704 som 
är en kopia av avskriften AM 301 4° (Jakobsen 1980e:106–108): 
 

Avskrifter av A Avskrifter av B 

1. AM 52 fol 1. UB Oslo 371 fol 
2. AM 301 4° 2. AM 51 fol 
3. AM 303 4° 3. AM 302 fol 
4. UB Oslo 545 4°  

 
Utgåvor av Fagrskinnas handskrifter visar att ordet inte kan beläggas i 
avskrifter av handskriften B, eftersom den har haft en lakun i Hakon 
den godes saga i det aktuella textpartiet.125 Av A-avskrifterna anses AM 

                                                      
125. Fagrskinna finns i två textkritiska utgåvor, Munch & Unger (1847) och Jónsson 
(1902–1903). Hagland (1974) är en diplomatarisk utgåva för studenter, vilken i hu-
vudsak innehåller ett texturval av B-avskrifterna. För lakunerna, bl.a. i Hakon den 
godes saga, följer utgåvan A-avskrifter (Einarsson 1985:lxii f.). I denna utgåva marke-
ras lakunen tydligt (Hagland 1974:14). Fagrskinna finns inte i svensk översättning, men 
i en norsk läsutgåva i översättning av Schreiner (1:a utg. 1926).  
     Jónssons utgåva anses vara den bästa textkritiska utgåvan (Einarsson 1985:lxiv, jfr 
Jakobsen 1980e:105–107). Munch & Unger bygger på A-avskriften UB Oslo 545 4° 
(Munch & Unger 1847:xiv f., jfr Jakobsen 1980e:105–107). Utgåvan bygger alltså på 
en avskrift av en avskrift (AM 301 4°), vilken inte heller betraktas som A-handskriftens 
huvudavskrift. Ordformen bautaðarsteinn i Munch & Unger 1847:19 efter UB Oslo 545 
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303 4° vara den bästa och mest noggrant utförda (Jakobsen 1980b:87 
f.). Även om alla tre A-avskrifter är utförda av samma man antas de 
vara självständiga avskrifter av förlagan (Jakobsen 1980b:87 f., 1980d: 
70 f.). För att fylla större lakuner i B, bl.a. sidorna 25–35 som 
inkluderarar det aktuella textpartiet, har Jónsson nyttjat de tre A-
avskrifterna, i första hand huvudavskriften AM 303 4° (Jónsson 1902–
1903:ix–xi). Jónsson återger ordet diplomatariskt utan kommentarer 
eller varianter, vilket visar att ordet har haft samma form i de andra A-
avskrifterna.  
     Den oklara relationen mellan verken Fagrskinna och Heimskringla 
och det komplicerade handskriftsläget för Fagrskinna gör att den enda 
rimliga slutsatsen är att ordformen bautaðar stæinn i Fagrskinna inte kan 
sägas vara äldre än bautasteinar i Heimskringla. Ordformen i Heimskringla 
kan däremot beläggas i goda, gamla och primära handskrifter och av-
skrifter. Eftersom avskrifterna av Fagrskinna anses goda, kan ordfor-
men däri emellertid inte föras åt sidan. 
 

4.4 Form och betydelse hos ord bildade 
med baut- 

 
Kapitlet inleds med en diskussion kring form och betydelse hos beläg-
gen för verbformer och particip (avsn. 4.4.1) och hos substantiv och 
namn bildade med baut- utöver bautasteinn (avsn. 4.4.2). Därefter 
följer en utredning av den förledsform som bedöms vara ursprungli-
gast i sammansättningen bauta(ðar)steinn (avsn. 4.4.3).   
     I det följande återges citat med belägg för att visa kontexten. Vissa 
citat återges därför med modern isländsk text. Svenska översättningar 
ges inte till Þulur, Jómsvíkinga saga och Gottskalks Annaler. Av allt att 
döma saknas isländska läsutgåvor av Olav Tryggvasons saga av Oddr 
Snorrason munk, Þulur och Den stora sagan om Olav den helige. 

                                                                                                                
4º kan dock sägas stödja belägget i Jónsson. Einarsson har publicerat en läsutgåva av 
Fagrskinna (1985) efter B-handskriften UB 371 fol i serien Íslenzk fornrit (om utgåvans 
handskrifter, se Einarsson 1985:lxiv, lxii f.). 
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Tabell 14. Sammanställning av redovisade belägg i avsnitt 4.1–4.3 

Belägg Textställe Handskrift Datering 

(1) bto StOH Holm perg 2 4° ca 1250–1300 

(2) bauta StOH Flateyjarbók  
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 

(3) bautada StOH Flateyjarbók  
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 

(4) bautat Jarlmanns saga ok 
Hermanns 

AM 556 b 4° ca 1475–1500 

(5) sverð btinn 
        sverþbtinn 

Dikt om Erik blodyx AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(6) vapn btin Ólafs drápa  
Tryggvasonar 

Bergsbók  
(Holm perg i fol) 

ca 1400–1460 

(7) Fárbta SnE: Skm Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(8) fárbta SnE: Skm, Húsdrápa Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(9) farbata SnE: Skm, Haustlöng Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(10) Farbta SnE: Gylfaginning Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(11) Farbauti Sörla þáttur Flateyjarbók  
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 

(12) medalfarbauta Jómsvíkinga saga Flateyjarbók  
(GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 

(13) hylbti SnE: Þulur Codex Regius  
(GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 

(14) [arin] bautí SnE: Skm, Þórsdrápa Codex Wormanius  
(AM 242 fol) 

ca 1350 

(15) Bauta hlutanum Gottskalks Annaler Holm perg 5 8° ca 1500–1600 

(16) btaðr SnE: Þulur AM 748 i b 4° ca 1300–1325 
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Belägg Textställe Handskrift Datering 

(17) btar ſteınar Hávamál Konungsbók Eddukvæða 
(GKS 2365 4°) 

ca 1270 

(18) bautasteina Egil Skallagrimssons  
saga 

Möðruvallabók  
(AM 132 fol) 

ca 1330–1370 

(19) bavtasteinar OTOddS Holm perg 18 4° ca 1300–1400 

(20) btasteina Hkr: prol. Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

ca 1300–1325 

(21) btasteina Hkr: prol. Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

ca 1300–1325 

(22) bta ſteina 
btasteina 

Hkr: Yngl. 8 AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(23) bta ſteinar 
btasteinar 

Hkr: Yngl. 13 AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(24) btaſteinar 
btasteinar 

Hkr: Yngl. 16 AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(25) bautasteinar 
        btasteinar 

Hkr: Hdg AM 35 fol 
Codex Frisianus  
(AM 45 fol) 

1690-talet 
ca 1300–1325 

(26) bautaðar stæinn Fgsk: Hdg AM 303 4° 1688–1705 

 
4.4.1  Verbformer och particip 
 
bautu, bauta, bautaða och bautat 
 
(nr 1) Konungr męlti til Biarnar stallara berþv hvndiɴ er eigi bita iarnin. Biorn 

sneri ǫxiɴi i hendi ser oc lst með hamrinom com þat a xl Þori oc varþ 
allmikit hɢ oc hrataþi Þorir vidr. En þvi iafnsciótt sneri konungr moti 
þeim Calfi fręndvm oc veitti banasár Olafi fręnda Calfs. þa lagþi Þorir
hvndr spioti til Biarnar stallara a honom miþiom veitti honom banasár. þa 
męlti Þorir. Sva bto ver biǫrnvna. 
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 Kungen sade till Björn hovmarskalk: »Slå hunden ifall järnen inte biter.»
Björn vände yxan i sin hand och slog ett kraftfullt slag med hammaren som
träffade Þorirs axel, och han föll ned. I samma ögonblick vände sig kungen 
mot Calfur och hans frände och tillfogade Olafur ett dödligt sår. Då högg
Þorir hund Björn hovmarskalk mitt i kroppen med spjutet och tillfogade
honom ett dödligt sår. Då sade Þorir: Så dödar vi björnarna. 
 

(nr 2–3) Björn stallari hjó þá til Þóris hunds bitru sverði, ok beit ekki á. Hann
spurði konung þá: »Hvat skal at gera við þá menn, er eigi bíta járn?» Ko-
nungr svarar: »Berja skal þá, er eigi bíta járnin.» Björn gekk þá í brott ok
fékk sér einn staur ok aftr til Þóris ok mælti svá: »Býðr konungr oss at 
berja hunda þá, er eigi bíta járn.» Hann laust þá til Þóris svá mikit högg, at
hann var nær í óviti. En er Þórir raknar við, greip hann spjót sitt ok leggr
til Bjarnar ok í gegnum hann ok mælti þá: »Skulu vér bauta björnuna, ef 
þér berið hundana.» Björn gekk á lagit at höndum honum ok laust hann
svá mikit högg, at hann bar æ hallt höfuð síðan. Þórir mælti þá: »Hælumst
ek um veiðar við aðra bændr, því at ek bautaða þann björninn, er beysti við 
kampinn.» 
 

 Björn hovmarskalk högg då Þorir hund med det vassa svärdet, men det bet
inte. Han frågade då kungen: »Vad ska man göra med de män varpå järnen
inte biter?» Kungen svarade: »Man ska slå dem varpå järnen inte biter.»
Björn gick då bort och fick sig en käpp och gick tillbaka till Þorir och sade: 
»Kungen säger att vi ska slå de hundar varpå järnen inte biter». Han utde-
lade då ett så kraftigt hugg mot Þorir att han nästan svimmade. När Þorir
kvicknade till grep han sitt spjut och högg igenom Björn och sade: »Vi ska
döda björnarna ifall ni slår hundarna». Björn tog honom på orden och
utdelade ett så kraftfullt hugg mot hans armar att han sedan bar huvudet
snett. Þorir sade då: »Jag skryter för andra bönder om jakt eftersom jag
dödade den björn som hånlog». 
 

(nr 4) Enn huersu sem stungit uar edur stappat. stautat edur bautat. sat Jarlmann 
sem adur þo ath adrer hrycke fra. 
 

 Men hur man än stack eller stötte, krossade eller slog, satt Jarlmann kvar, 
trots att andra gick därifrån. 

 
Verbformerna bautu, bauta och bautaða (nr 1–3) i StOH används i bety-
delsen ’slå’, dvs. ’dräpa’. Episoden handlar om en dödlig dispyt bl.a. 
mellan Þorir och Björn, den förstnämnde med binamnet hund. Nam-
nen och hur personerna ska behandlas med svärdet gör att episoden 
närmast är en allegorisk skildring av björnjakt och hundplågeri. I epi-
soden ställs verben berja och bauta mot varandra, t.ex. nr 2: »Skulu vér 
bauta björnuna, ef þér berið hundana» ’Vi ska döda björnarna ifall ni 
slår hundarna’.  
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     Det är tydligt att verben bauta och berja har olika betydelser, när-
mare bestämt varierande delbetydelser av ’slå’: berja används i bety-
delsen ’utdela slag’ (utan att resultatet anges), medan bauta har dö-
dande utgång i betydelsen ’dräpa’, se t.ex. följande utdrag (mina un-
derstrykningar):126  
 
(nr 1) […] veitti honom banasár […] Sva btu ver biǫrnuna […] 
  

 […] tillfogade honom ett dödligt sår […] Så dödar vi björnarna. 
  
(nr 2) […] spjót sitt ok leggr til Bjarnar ok í gegnum hann […]  Skulu 

vér bauta björnuna […] 
 

[…] grep han sitt spjut och högg igenom Björn […] Vi ska 
döda björnarna […] 

 
Participet bautat (nr 4) i Jarlmanns saga ok Hermanns används i betydel-
sen ’slå’, dvs. ’utdela slag’. Betydelsen hos bautat ligger alltså nära 
betydelsen hos verbet berja i belägg 1–3. Ordet bautat utgör en del av 
en parallellism bestående av en samling betydelsemässigt besläktade 
verb: »Enn huersu sem stungit uar edur stappat. stautat edur bautat» 
’Men hur man än stack eller stötte, krossade eller slog’ (nr 4). Alla 
huvudverb är perfektparticip i neutrum127 (stungit, stappat, stautat, 
bautat) i kombination med hjälpverbet vera (uar), men de utgör inte en 
del av en vanlig perfektfras. Meningens diates är s.k. verknaðarmynd, 
opersonligt passivum av intransitiva verb eller av transitivt verb i in-
transitiv användning, och saknar därför både agent och patient. Verk-
naðarmynd bildas med vera (eller verða) + ptc neutr. sg och fylls ofta ut 

                                                      
126. Betydelsen ’dräpa’ hos verbet bauta i denna text framhålls också i den danska 
översättningen i Halldórssons ordbok (1992[1814]:63), där bautaða översätts med 
’gjennemborede’, vilket understryker den dödande utgången av verbets verksamhet 
’slå’. 
127. Jfr svenskans supinum. I isländskan markeras aldrig någon skillnad i stammens 
vokalism mellan perfektparticipets neutrumform och supinum såsom ibland i svenskan, 
jfr t.ex. verbet slá/slå: isl. slegið (ptc neutr.), sv. slaget (ptc neutr.) och slagit (supi-
num). I isländskan fungerar alltså samma form både som ptc. neutr. och som huvud-
verb vid perfekt och pluskvamperfektfraser, medan så inte alltid är fallet i svenskan.  
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med ett formellt það eller annat fyllnadsord (i det här fallet huersu) som 
placeras främst (jfr t.ex. Friðjónsson 1989:90 f.). I nr 4 används ver-
bet bauta i en betydelse som är besläktad med de samordnade verben 
stinga ’sticka, stöta’, stappa ’stampa, krossa, hacka’ och stauta ’stöta, 
slå’ (jfr Isländsk-svensk ordbok 1986, Íslensk orðabók 2002). 
 

sverðbautinn och vápnbautinn  
 
(nr 5) Hafði fǫr til ferju 

fróðr Skáneyjar góða 
blakkríðandi bakka 
barnungr þaðan farna; 
rógeisu vann ræsir 
ráðvandr á Skotlandi 
sendan seggja kindar 
sverðbautinn her Gauti. 
 

Krigaren på havet, 
som känner skeppen, 
hade som barn farit 
därifrån i skånefärd. 
Kungen, stridsmannen, 
spred eld i Skottland, 
han sände härens män 
svärdbitna till Göte. 
 

(nr 6) Brunnu ból, en runnu, 
bǫl vann gnógr, til skógar, 
lýða sveit áðr létti 
limgarmr, Skotar armir; 
ok hrynslóðar heiðinn 
herr fyr elda þverri 
vǫgnu vítt of eignaðr 
vápnbautinn fell Gauti. 

Boliger brændte og de elendige Skotter 
flygtede til skoven; den overalt rasende ild 
tilföjede mændene ulykke, för man holdt 
op, og den hedenske hær faldt våbenbidt, 
givet Odin, overalt for den gavmilde mand.
 

 
I perfektparticipen sverðbautinn (nr 5) och vápnbautinn (nr 6) har efter-
leden -bautinn betydelsen ’slagen’, dvs. ’dräpt’. Efterleden är ett 
perfektparticip (mask.) av verbet bauta. Beläggen 1–3 visar att verbet 
bauta är transitivt. Perfektparticip bildade till transitiva verb är passiva, 
och verbets objekt utgör participets predikationsbas, t.ex. att slå björ-
nen  en slagen björn = en björn som någon har slagit (jfr SAG 2, kap. 8 
§ 4). Att vara bautinn innebär alltså att vara ’slagen’ (oavsett vilken 
betydelse som läggs in i detta). Betydelsen ’slagen’ hos efterleden        
-bautinn specificeras sedan av förleden så att betydelsen blir ’dräpt’. 
Vanliga semantiska relationer mellan förled och efterled hos samman-
satta perfektparticip är »orsak», »medel» eller »instrument», där för-
leden kan omskrivas med en prepositionsfras (oftast med av eller med), 
t.ex. olycksdrabbad = drabbad av olycka eller gasoldriven = driven med 
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gasol (SAG 2, kap. 8 § 16). I enlighet med detta anger LP (1931:552, 
597) för sverðbautinn betydelsen ’dræbt ved sværd’ och för vápnbautinn 
betydelsen ’våbenfældet’. Betydelsen ’dräpt’ hos -bautinn framträder 
särskilt tydligt i nr 5: »sendan seggja kindar sverðbautinn her Gauti», 
’han sände härens män svärdbitna till Göte’. Där är Gauti ett heiti för 
Oden, dvs. att de som dödades i striden fördes till Oden i Valhall 
(Johansson 1991:315, not 8). 

 
 

 
Beläggen för verbformer och particip visar att det till grund liggande 
verbet är defektivt. Formen bauta (nr 2) är verbets infinitivform och 
formen bautat (nr 4) är ett perfektparticip. Personböjda former av 
verbet är bto (nr 1), som står i 1p. pl. pres., och bautada (nr 3), som 
står i 1p. sg pret.  
     Den germanska formen av verbet bauta var *bautan-, vilken antas 
vara bildad av den indoeuropeiska roten *bhaū-d-, *bhūd- ’slå, knuffa’ 
(ÁBM 1989:45, Bjorvand & Lindeman 2000:59). Verbet finns belagt i 
germanska fornspråk bl.a. i fornengelskans bēatan och fornhögtyskans 
bōzan (OED 1961[1933]:738, Bjorvand & Lindeman 2000:59). Verbet 
har äldst varit reduplicerande, i likhet med hlaupa, och följaktligen 
starkt (OED 1961[1933]:738, jfr Cleasby 1957:54, Meissner 1984 
[1921]:326). I modern isländska är verbet däremot svagt (Íslensk 
orðabók 2002). 
     Orden tycks ha belagts under en övergångsperiod mellan stark och 
svag konjugation, eftersom en jämn fördelning råder mellan svaga och 
starka former hos verb och particip. Både sverðbautinn och vápnbautinn 
är bildade till ett starkt verb. De kan beläggas från 1690-talet och från 
ca 1300–1325 resp. från ca 1400–1425, men sannolikt är de avsevärt 
äldre, eftersom de förekommer i skaldepoesin. Formen bto (nr 1), 
liksom bauta (nr 2), kan tolkas både som en stark eller en svag verb-
form, medan bautada (nr 3) uppenbarligen är svag. Båda de person-
böjda formerna förekommer i StOH: den äldre Holm perg 2 4° från ca 
1250–1300 har den obestämbara bto, medan den yngre Flateyjarbók 
från ca 1387–1395 har den svaga formen bautada. Participet bautat (nr 
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4), som kan beläggas först närmare 1500, är bildat till ett svagt verb.  
     I de belagda verbformerna uppträder verbet i betydelsen ’slå’, i två 
delbetydelser: ’utdela slag’ och ’dräpa’. Av dessa dominerar betydel-
sen ’dräpa’ starkt. Participen sverðbautinn och vápnbautinn är determi-
nativa sammansättningar vars efterled används i betydelsen ’dräpt’. 
Denna betydelse har också verbformerna i den äldre StOH, medan 
betydelsen ’utdela slag’ endast förekommer en gång, i den senare Jarl-
manns saga ok Hermanns. Att den har en avvikande betydelsenyans 
skulle kunna tyda på att betydelsen ’dräpa’ är äldre och mer primär än 
’utdela slag’. Ett stöd därför vore att betydelsen ’dräpa’ hos bauta inte 
förekommer i modern isländska; jfr även t.ex. beat i engelska (OED 
1961[1933]:738 ff.). Det sparsamma underlaget tillåter emellertid 
inga säkra slutsatser rörande detta.  
 
4.4.2  Substantiv och namn 
 
Fárbauti och meðalfárbauti  
 
(nr 7) Hvernig skal kenna Loka? Svo að kalla hann son Fárbauta og Laufeyjar, 

Nálar, bróður Býleists og Helblinda, föður Vonargands […] 
 

 Hur skall man känneteckna Loke? Genom att kalla honom Farbautes och 
Laufeys son, Nals son, Byleists och Helblindes bror, Vånargands […] 
 

(nr 8) Ráðgegninn bregðr ragna 
rein- að Singasteini 
frægr við firna slægjan 
Fárbauta mög -vári. 
Móðöflugr ræðr mæðra 
mögr hafnýra fögru, 
kynni eg, áðr og einnar 
átta, mærðar þáttum. 
 

Gudavägens [Bifrosts] berömda och 
rådsnara vakt [Heimdal] kämpar 
med Farbautes ytterligt falske son 
vid Singastein. De åtta och en 
mödrarnas humörstarke son råder 
först över den vackra havsnjuren 
[Brisingasmycket], jag kan framföra 
lovprisdikter. 
 

(nr 9) Fljótt bað foldar dróttinn 
Fárbauta mög Várar 
þekkilegr með þegnum 
þrymseilar hval deila. 
En af breiðu bjóði 
bragðvís að það lagði 
ósvífrandi ása 
upp þjórhluti fjóra. 

Jordens gode härskare [Oden] bad 
snabbt Farbautes son [Loke] att dela 
bågsträngens Vårs [Skades] val 
[oxen] med männen, men asarnas 
listige trotsare [Tjatse] lade då upp 
fyra oxdelar från det breda bordet. 
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(nr 10) Sá er nefndur Loki eða Loftur, sonur Fárbauta jötuns. Móðir hans er 
Laufey eða Nál […] 
 

 Han heter Loke eller Lopt och är son till jätten Farbaute. Hans mor är 
Laufey eller Nal. 
 

(nr11) Maðr hét Fárbauti. Hann var karl einn ok átti sér kerlingu þá, er Laufey
er nefnd. […] Þau átti sér einn son barna. Sá var Loki nefndr. 
 

 En man hette Farbaute. Han var en man som hade den kvinna som kallas
Laufey. De hade en son bland barnen som kallades Loke. 
 

(nr 12) ok höggr síðan til hans, ok eftir þat hlaupa menn at honum ok vinna á
honum ok særa hann, til þess er han deyr. Ok þetta var unnit, fara þeir til
lands ok segja jarli, hvern þeir höfðu drepit, ok kváðu hann þó eigi
meðalfárbauta vera, sögðust þat eitt heyrt hafa af hans orðalagi ok kváðust
þat hyggja, at eigi mundi skaplyndi um bæta. 
 

 Derpå hugger han til ham, og straks er der andre, der løber til og angriber
ham med deres våben og hakker ham i stykker, indtil han er død. De 
havde forinden spurgt om hans navn, og det havde han givet dem rigtige
oplysninger om. 
     Og da de nu havde fået gjort dette, sejlede de ind til land og aflagde
beretning for jarlen og fortalte, hvem de havde dræbt. De sagde, at det
ikke havde været nogen helt almindelig djævel, og at de havde kunnet 
mærke af hans ord, at hans sindelag ikke stod til at ændre. 

 
Fárbauti var i den nordiska mytologin en jätte som var far till den lis-
tige och svekfulle asaguden Loke. Namnet Fárbauti (nr 7–11) antas 
vara bildat till substantiven fár (’skada, våda, olycka, pest’) och bauti, 
det senare av verbet bauta (Kock 1899:101, jfr ÁBM 1989:165). ÁBM 
(1989:165) föreslår därför betydelsen ’den som utdelar farliga hugg’, 
LP (1931:126) anger betydelsen ’den skadeligt slående, ødelæggeren’ 
och Sophus Bugge (1881–1889:76) ’han som slaar slemt’. Efterleden   
-bauti bär alltså snarast delbetydelsen ’utdela slag’ hos verbet bauta 
’slå’, även om slagen i fråga kan ha ödesdiger effekt. 
     Namnet Fárbauti har också tolkats metaforiskt av Bugge (1881–
1889), Axel Kock (1899) och Alexander Jóhannesson (1956). Bugge 
(1881–1889:76) och Jóhannesson (1956:596) tolkar Fárbauti som 
’stormvind’, eftersom sådana vindar kan upptända eld i virke. Kock 
menar emellertid att det är grundlöst att anta att stormen skulle vara 
Lokes far. I stället tolkar han namnet som ’blixt’, i enlighet med de 
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tyska och svenska uttryckssätten att blixten »schlägt ein» resp. »slår 
ned», samtidigt som blixten »ist gewiss ein viel gefärhrlicherer Schlä-
ger als der Sturmwind» (Kock 1899:101).   
     Enligt LP (1931:126) är Fárbauti en personifikation av Lokes väsen. 
Anne Holtsmark (1964) har studerat Snorres värdering av Loke, och 
hon menar att han ofta ges egenskaper som kan tillskrivas den kristna 
djävulen (Holtsmark 1964:65–68). Det är också tydligt att tolkning-
arna av namnet Fárbauti i hög grad tar sin utgångspunkt i Loke, och 
inte i Fárbauti själv. På så sätt fungerar Fárbauti, både gestalten Lokes 
far och namnet, som en förlängning av Loke, och Fárbauti fördjupar 
Lokes karaktär.  
     Till den senare leden i dubbelsammansättningen meðalfárbauti (nr 
12) har Björn Halldórsson (1992[1814]:63) föreslagit betydelsen 
’Søemand’, ’Rorkarl’. Han skriver vidare:  

 

Bavti þad er gamalt ord, enn latinann er ecki sidur tilgáta mín, 
enn sönn rók. Farbavti jötun fór einskipa i Eddu, og Hákónar 
I. menn i Iomsvykinga Sögu qvádu Hávard Höggvanda þegar 
þeir hofdu drepid hann, hafa verid ecki medalfarbavta, id est 
mesta farb: (Halldórsson, B. 1992[1814]:63).  

 
Halldórsson menar alltså att Fárbauti används i betydelsen ’sjöman’ 
eftersom jätten Fárbauti i Eddan färdades ensam på ett skepp. I citatet 
får meðalfárbauti betydelsen ’inte någon normalsjöman’, och dubbel-
sammansättningen är därmed en litotes för »den bästa sjömannen». 
Betydelsen ’sjöman’ för Fárbauti anges även i Gunnlaugur Oddssons 
ordbok (1991 [1819]), enligt Ritmálsskrá i OH. Eftersom OH inte 
anger uppslagsordet är textstället emellertid svårfunnet. 
 

hylbauti  
 
(nr 13) Hringr gnoð freki 

hravð moþroe 
hemlir barþe 
ok hylbti 
vgla leþia  
ok ask vitvll 
kona ketla 
kati reið ok skalpr. 
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Tolkningen av hylbauti (nr 13) är relativt okomplicerad. Ordet avser 
skepp och är sammansatt av substantivet hyl(u)r ’djup eller håla i 
strömt vatten’ och en avledning bauti av verbet bauta (LP 1860:430, 
Íslensk orðabók 2002). LP (1931:305) har föreslagit tolkningen ’som slår 
bølgedybet’, Jóhannesson (1956:596) ’den som slår vågorna’ och 
Rudolf Meissner (1984[1921]:8) ’ett i havet stötande skepp’.128 I 
hylbauti bär alltså -bauti delbetydelsen ’utdela slag’ hos verbet bauta. 
 

arinbauti  
 
(nr 14) Glaums niðjum fór gjörva 

gramr með dreyrgum hamri,
of salvanið- -Synjar 
sigr hlaut arin- -bauti. 
Kom-at tvíviðar, tívi, 
tollur, karms, sá er harmi, 
brautarliðs, of beitti 
bekk-, fall, jötuns -rekka. 
 

Den kraftigt vredgade slog med 
blodig hammare Glaums släktingar [jättarna]. 
Eldstads-Syns [jättinnans] 
halls besökares [jättens] dråpare [Tor] 
vann seger. Den uteblivna hjälpen 
från färdvännen var inget besvär för 
bågstaven [krigaren], vagnens gud 
[Tor], som vållade sorg för jättens 
bänkvänner. 

 
Ordet arinbauti är en sammansättning av arin- och -bauti (nr 14) där 
förleden är bildad till substantivet arinn och efterleden till verbet bauta 
(LP 1931:15). Ordet arinbauti är mycket svårtolkat, och enligt de 
tolkningar som har framlagts kan efterleden -bauti här betyda antingen 
’den som slår ihjäl’ eller ’den som sticker, stöter, slår’. Tolkningarna 
omfattar alltså båda delbetydelserna ’utdela slag’ och ’dräpa’ hos ver-
bet bauta ’slå’.    
     I Þórsdrápa skildras Tors besök hos jätten Geirröd, men ingen full-
ständig tolkning av dikten har hittills presenterats, sannolikt eftersom 
Þórsdrápa är en av de allra mest svårtolkade och svårgenomträngliga 
skaldedikterna (se t.ex. Jónsson 1900a:369, Finnbogason 1924:172, 
Hallberg 1965:145, Johansson & Malm 1997:270, not 15). Þórsdrápas 
upphovsman har vinnlagt sig om att dikta krångligt. Därför har dikten 

                                                      
128. Jfr fartygsbenämningen kutter (eng. cutter), bildat till verbet cut, dvs. »ngt som 
skär, (snabbgående) fartyg’» (SAOB spalt k3293). 
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svårtydda kenningar, och lederna är omkastade oftare än i andra skal-
dedikter (Jónsson 1900a:369, jfr Finnbogason 1924:172).129 
     Den mest genomarbetade tolkningen av Þórsdrápa har gjorts av 
Finnur Jónsson (1900a), men omfattande försök har också gjorts av 
bl.a. Guðmundur Finnbogason (1924) och Vilhelm Kiil (1956).130 
Jónsson (1900a:399) parafraserar partiet som arin-Synjar-salvaniðbauti 
(jfr även LP 1931:15). Han tolkar de olika ledernas betydelser som 
följer: 
 

arin-Syn  ’Arnestenens/Stenens Syn’ (en gudinna) = 
’Jættekvinde’ 
 

salvaniðr  ’den, der er vant til ad besøge en Sal, Hus’  
 ’Jættekvindens Hus-besøger’’ = ’Jætten’  

 

-bauti  ’den, den slaar, slaar ihjæl’ = ’Jættens 
Banemand’  

= Tor 
 

Karl G. Johansson och Mats Malm gör samma tolkning i sin översätt-
ning av Snorres Edda, och enligt dem är den slutliga innebörden av 
textpartiet ’dråparen av jätten som besökte jättinnans hall’, dvs. ’Tor’ 
(Johansson & Malm 1997:126, jfr även Meissner 1984[1921]:327).  
     Guðmundur Finnbogason (1924:179) anser att Jónssons omskriv-
ning är en problematisk kenning för guden Tor. Finnbogason (1924: 
173) menar att det är en nödlösning att kasta om lederna för att göra 
texten begriplig. Han antar på samma sätt som Jónsson, och senare 
Johansson och Malm, att arinbauti är en omskrivning för Tor. Till 
skillnad mot Jónsson låter Finnbogason arin- utgöra bestämning till      
-bauti, dvs. så som orden står i texten. Till arinbauti föreslår han bety-

                                                      
129. Kiil (1956:89) menar emellertid att man inte ska skylla diktens dunkelhet på 
diktaren, utan att diktens svårtillgänglighet i stället beror på nutida människors 
bristande förmåga att tränga in i forntidens föreställningsvärld. Jónsson (1900a:369) 
menar också att diktens dunkelhet dessutom beror på dess »mangelfulde haandskriftlige 
Overlevering» (jfr ovan avsn. 4.2.1; belägg 14). 
130. Se vidare Kiil 1956:90 f. och Hollander 1958:72 för en forskningsöversikt. 
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delsen ’arinsmið’ (dvs. en smed som tillverkar eldhärdar). På detta 
sätt skulle Tor kunna tolkas som ’eldhärdarnas gud’, dvs. den som har 
lärt människorna att använda eld, enligt Finnbogason (1924:179).  
     Finnbogasons tolkning kan också modifieras. Den etablerade bety-
delsen hos arinn är ’eldhärd’ men betydelsen är inte säkerställd (LP 
1931:15).131 Solbritt Hellström, doktorand vid Institutionen för lit-
teraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet, har härvid 
muntligen föreslagit en tolkning som förtjänar att uppmärksammas 
(muntlig kommunikation 11/6 2007). Hon föreslår tolkningen arinn 
’eld’, som skulle kunna härledas ur ’eldstad’, och därmed arinbauti 
’den som slår eld’  ’eldslagaren’ = ’Tor’ (åskguden).      
     På samma sätt som Finnbogason håller Vilhelm Kiil (1956:158) 
ihop ordet i formen arinbauti. Han omformulerar meningen enligt 
följande: »arinbauti laut of sigr salvaniðs Synjar» i översättningen 
»årestøyteren (d.e. Geirrød) stupte for Syns salvantes (d.e. Tors) 
seier» (Kiil 1956:160). Kiil föreslår betydelsen ’åre-støyteren, 
årestikkeren’ med vilken avses Geirröd »som har stukket hodet inn 
under sula, som må ha stått ved ildstedet» (Kiil 1956:160). I Kiils 
tolkning blir alltså Geirröd en person som ’sticker eller stöter något 
(ett järn) upp i eldstadens rökgång’ (åre). 
     Ovan återges några tolkningar av den svårtillgängliga dikten 
Þórsdrápa. Jónsson kastar om lederna arin- och -bauti för att underlätta 
tolkningen och ser arinbauti som en omskrivning för Tor ’dråparen av 
jätten som besökte jättinnans hall’ (återgivet enl. Johanssons och 

                                                      
131. Enligt LP 1931:15 kan arinn ev. även syfta på något på ett skepp, t.ex. en förhöj-
ning, men det anses vara omöjligt att bringa klarhet i betydelsen. Även ÁBM (1989:25) 
är otydlig på vissa punkter i sin etymologi av Arin- och arinn. Han menar att förleden i 
personnamn som t.ex. Arinbjörg snarare är bildat till örn än till arinn ’eldhärd’. Vidare 
påstår han att arinbauti är ett »bjarnarheiti» men att det sannolikt är bildat till arinn och 
inte örn. Ifall ordet verkligen förekommer som heiti för ’björn’ vore det naturligare 
med en betydelse ’örn’ hos förleden, men ÁBM motiverar inte sin ståndpunkt och 
anger heller inte närmare var arinbauti används som heiti för ’björn’. Ordet finns inte i 
Þulur i Snorres Edda, där flera heiti för björnar finns samlade (se t.ex. Jónsson 
1912a:676 f. eller Skaldic Database). Jfr även Abrahamson 1936:166 ff. beträffande 
ordet arinn och dess härledning.  
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Malms översättning). Finnbogason och Kiil håller i stället ihop lederna 
arinbauti på samma sätt som de står i dikten. Finnbogason tolkar ordet 
som en omskrivning för Tor, men som ’arinsmið’, dvs. som en smed 
som tillverkar eldhärdar, en ’eldhärdarnas gud’. Härtill har Hellström 
föreslagit tolkningen ’eldslagaren’ som en omskrivning för åskguden 
Tor. Kiil tolkar ordet som en omskrivning för Geirröd som ’åre-
støyteren, årestikkeren’. I Jónssons tolkning får alltså bauti betydelsen 
’den som slår ihjäl’, medan Finnbogasons, Hellströms och Kiils tolk-
ningar innebär ’den som slår’ eller ’den som sticker, stöter’. Min be-
dömning är att detta senare är den mest sannolika betydelsen hos bauti 
i arinbauti.   
 
Bauta hluti   
 
(nr 15) buin knor til Grænlands og var formadr Sigurdr af Bauta hlutanum. 
 
För ordet Bauta hluti (nr 15) föreslår Storm tolkningen ’Skib’ (Storm 
1888:510, jfr ONP 2000:99). En möjlig tolkning utifrån Storm kan 
alltså vara att Fárbauti (och ev. bauti, se Halldórsson, B. 1992 
[1814]:63) har kommit att användas i betydelsen ’sjöman’ (se ovan; 
belägg 12) och att bauti således är en kortform. På så sätt kan bauta 
hluti tolkas som en del (hluti) som tillhör eller på annat sätt kan 
anknytas till en sjöman, dvs. ett skepp. 

 
 

 
Ordleden -bauti/bauta- förekommer både som efterled och förled. 
Efterleden -bauti finns belagd i 4 olika ord: Fárbauti, meðalfárbauti, 
hylbauti och arinbauti. Som förled kan bauta- beläggas i 1 ord, Bauta 
hluti.        
     Fárbauti, meðalfárbauti, hylbauti, arinbauti och Bauta hluti är konven-
tionella, determinativa sammansättningar, men arinbauti är en, minst 
sagt, svårtolkad ordbildning.  
     Orden hylbauti och arinbauti förekommer endast i skaldespråket 
som kenningar. Fárbauti särskiljer sig från dem i egenskap av namn, 
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men det har karaktären av en kenning eftersom namnet är en om-
skrivning för namnbärarens egenskaper. Kenningar just är ofta 
determinativa sammansättningar (jfr Hallberg 1965:19). 
     Leden -bauti/bauta- är en svag bildning av verbet bauta 
(Jóhannesson 1927:31, Meissner 1984[1921]:326 f.). Sådana ord 
betecknade levande väsen, sakord, redskap, nomina actionis eller 
nomina agentis (Jóhannesson 1927:31, Wessén 1992b[1971]:44, Torp 
1974:13, Olson 1916:9). I samtliga ord, utom i meðalfárbauti och 
Bauta hluti, betecknar orden bildade med -bauti nomina agentis till 
verbet bauta ’någon/något som slår’ (jfr Kiil 1956:160, Meissner 
1984[1921]:6–8, 326 f.): ’den som utdelar farliga hugg’, ’den skadligt 
slående’, ’den som slår som en blixt’, ’den som slår vågorna’, ’den 
som sticker eller stöter något (ett järn) upp i eldstadens rökgång’, 
’smed’, ’eldslagare’ eller ’dråpare’. Verbet bakom ordbildningen        
-bauti har alltså tolkats både i betydelsen ’utdela slag’ och i betydelsen 
’dräpa’ (jfr även sist i avsn. 4.4.1), men betydelsen ’utdela slag’ 
dominerar. Endast i arinbauti har betydelsen ’slå’ i -bauti föreslagits 
vara ett slag med dödlig utgång (i Jónssons tolkning), och detta gäller 
möjligen även för Fárbauti. 
     Två ord avviker från de övriga: meðalfárbauti och Bauta hluti. Ordet 
meðalfárbauti är en dubbel sammansättning med fárbauti i överförd 
betydelse ’sjöman’. Av denna betydelse har sedan möjligen förleden i 
Bauta hluti fått betydelsen ’skepp’. 
 

bautaðr  
 
(nr 16) Eɴ skal segia 

xna heiti. 
rvacr drioni 
ok iormvnrekr. 
simi freyr regiɴ 
smiðr eyþvari 
ravðr ok rekningr 
ok ravckvi hliðr. 
viɢi brvðr [btaðr] 
vingnis stiori. 
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Ordet bautaðr ’oxe’ (nr 16) finns endast belagt i Þulur i Snorres Edda i 
handskriften AM 748 i b 4° från ca 1300–1325. Tidigare anfördes en 
tolkning av bautaðr med varianter som ett ord som uppträder i bety-
delsen ’någon/något som slår’ (se avsn. 4.2.2), dvs. som nomen 
agentis. Hur ordet betraktas beror på ifall perspektivet är semasiolo-
giskt eller onomasiologiskt. Tabellerna 8 och 9 (avsn. 4.2.2) visade att 
bautuðr (baurrudr/bauruðr) kan betyda både ’häst’ och ’oxe’, medan 
bautaðr endast kan betyda ’oxe’. Betydelsen ’oxe’ uttrycks med båda 
formerna bautuðr (baurrudr/bauruðr) och bautaðr, medan betydelsen 
’häst’ endast uttrycks med formen bautaðr. 
     Här är utgångspunkten bautaðr och perspektivet semasiologiskt. 
Suffixet -(n)uðr/-(n)aðr har grundligast behandlats av Guðrún 
Þórhallsdóttir (1984) som har ägnat det en utförlig uppsats. Förutom 
hos Þórhallsdóttir har suffixet även berörts bl.a. av Tamm (1897), 
Olson (1916), Torp (1974) och Wessén (1992b[1971]). Þórhallsdóttir 
anlägger både ett semantiskt och ett formellt perspektiv i sin under-
sökning av suffixets historia och utveckling. Det semantiska perspekti-
vet är överordnat, och betydelsen delas i nomen actionis och nomen 
agentis. I den formella undersökningen fokuserar Þórhallsdóttir dels 
skillnaden mellan suffixets n-former (-nuðr/-naðr) och de n-lösa for-
merna (-uðr/-aðr), dels skillnaden mellan suffixformerna med -u-        
(-uðr/-nuðr) och formerna med -a- (-aðr/-naðr). Enligt Þórhallsdóttir 
(1984, t.ex. avsn. 4.3) bör -(n)uðr/-(n)aðr betraktas som allomorfer av 
ett och samma suffix, ett betraktelsesätt som även gäller för den mo-
derna isländskans del (se t.ex. Rögnvaldsson 1987:4). 
     Suffixet -(n)uðr/-(n)aðr återgår på indoeuropeiskt *-tu-. I germanska 
språk uppträdde suffixet alltså i formerna *-tu, *-þu och *-ðu. Suffixet 
blev produktivt i anslutning till verbala ō-stammar i germanska språk, 
av vilka de flesta uppvisar spår efter sådana bildningar (Olson 1916: 
486, Þórhallsdóttir 1984:52, jfr Wessén 1992b[1971]:56). Verbets -ō- 
kom därför att tolkas som en del av suffixet och nya ord bildades med 
*-ōþu-/*-ōðu- av verb, substantiv och adjektiv (Þórhallsdóttir 1984:68). 
     I fornnordiska språk lades suffixet framförallt till nō-verb (senare 
na-verb, dvs. inkoativa verb), vilket ledde till att verbets -n- tolkades 
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som en del av suffixet, och -nuðr/-naðr blev ett självständigt suffix 
(Olson 1916:486 f., jfr Þórhallsdóttir 1984:68). I fornnordiska språk 
var suffixformerna med -n- långt vanligare än de n-lösa formerna 
(Olson 1916:487, jfr Þórhallsdóttir 1984:53 f.). 
     Suffixet har antingen vokalen -u- eller -a-, där den förstnämnda 
anses ursprunglig och verkade u-omljud, vilket ger sig tillkänna i forn-
västnordiskan, i synnerhet i isländskan (Þórhallsdóttir 1984:14, 
Iversen 1990[1973]:61, jfr Wessén 1995[1971]:22). I isländskan väx-
lar därför suffixets vokal i paradigmet och suffixet uppträder med -u- i 
kasus som har efterföljande -u- (kvarstående eller bortfallet) i ändelsen 
men med -a- i övriga kasus. Suffixformen med -a- i nominativ tillkom 
genom utjämning och var dominerande i fornsvenskan (se t.ex. Tamm 
1897:71 f., Noreen 1903:100 f., Cederschiöld 1908:81 ff., Olson 
1916:487, Þórhallsdóttir 1984:14, Iversen 1990[1973]:61 f., Wessén 
1992a[1961]:64). I isländskan är dubbelformer av suffixets a- och u-
former vanliga (se t.ex. Noreen 1903:100 f., Jóhannesson 1923–
1924:207 f., 1927:10, Iversen 1990[1973]:61 f., Wessén 1992a 
[1961]:64), vilket alltså kommer till synes i formerna av bautaðr i 
Þulur. 
     Ord bildade med suffixet -(n)uðr/-(n)aðr fungerade antingen som 
nomina actionis eller nomina agentis (Þórhallsdóttir 1984:4). Den 
allmänna uppfattningen är att aktionell betydelsen är primär hos suf-
fixet *-tu- (se t.ex. Tamm 1897:71, Olson 1916:483, Torp 1974:24, 
Iversen 1990[1973]:161, Wessén 1992b[1971]:56).132 Enligt Þórhalls-
dóttir (1984:47) var också aktionell betydelse vanligare hos de mer 
primära n-lösa allomorferna, medan de sekundära n-formerna oftare 

                                                      
132. Inom forskningen är man överens om att formerna ursprungligen haft aktionell 
betydelse, men däremot är man inte överens om ursprunget till formerna med agenti-
ell betydelse. Antingen antas formerna ha samma ursprung som abstrakterna, dvs. ha 
bildats ur dem, eller så betraktas de som gamla konsonantstammar (Þórhallsdóttir 
1984:56–62). Enligt Þórhallsdóttir (1984:59) är det svårt fastslå ifall *-tu- har bildat 
både nomina agentis och actionis eftersom exemplen på ord med *-tu-suffixet i agentiell 
betydelse är få och i vissa fall kan de samtidigt fungera som nomina actionis. Därför är 
det svårt att avgöra ifall betydelsen har förändrats i den ena eller andra riktningen.  
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hade agentiell betydelse.133 I linje med detta tillskrivs bautuðr/bautaðr 
vanligen agentiell betydelse, ’någon/något som slår’ (jfr Bugge 
1867:394, not 72, LP 1931:38, Nordal, S. 1933:55, not 1, 
Jóhannesson 1956:596, de Vries 1962:29, Torp 1974:24, ÁBM 1989: 
46, Nielsen 1991:43). Aktionell betydelse, ’något/någon som är 
slaget/slagen’, har emellertid föreslagits av ett fåtal (Jonsson, 1863: 
47, Falk 1888:354, Modéer 1937:78 f., not 4, se även Þórhallsdóttir 
1984:10 för en tolkning av Fritzner). 
 

4.4.3  Förledens form i sammansättningen 
bauta(ðar)steinn 

 
Det mesta talar för att bauta- (nr 18–25) i bautasteinn är den av förle-
dens former bautar-, bauta- och bautaðar- som är den ursprungligaste 
och att den går tillbaka på bauti. Det finns flera säkra och gamla belägg 
för ordformen bautasteinn. Den är den vanligast förekommande och 
den finns belagd i flera olika verk, redan så tidigt som ca 1300–1325 
(se avsn. 4.3.2). Det är också mycket som talar för att ett bauti skulle 
kunnat läggas till grund för nya ordbildningar. Enligt Peter Hallberg 
(1965:20) har skalderna formligen excellerat i kenningar av denna typ 
och har med lätthet kunnat bilda nya ord, vilket förklarar att två av de 
fyra belagda orden bildade med -bauti endast förekommer i en enda 
text: hylbauti och arinbauti. Namnet Fárbauti och ordet meðalfárbauti får 
sägas inta en särställning p.g.a. sina avvikande betydelser.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
133. Emellertid hade nomina agentis oftare u-form, medan nomina actionis oftare hade 
a-form (Þórhallsdóttir 1984:46). 
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     Nomina agentis av svaga maskuliner på -i var mycket vanliga.134 
Fárbauti kan beläggas i sex olika texter (inkl. meðalfárbauti) i den forn-
västnordiska litteraturen. Att ordet har varit vida känt och använt kan 
vara anledningen till att det bildar den dubbla sammansättningen 
meðalfárbauti och av allt att döma även ligger till grund för förleden i 
det sent belagda Bauta hluti. Att Fárbauti förekommer i skaldepoesin 
kan vara ett tecken på hög ålder.135 Även arinbauti förekommer i 
skaldepoesin, och hylbauti kan beläggas i Þulur, förvisso en sekundär 
källa till skaldespråket. Nomina agentis med efterleden -bauti har alltså 
varit vanliga och går med stor sannolikhet långt tillbaka i tiden.  
     Man kan fråga sig om någon av förlederna bautar- och bautaðar- 
kunnat utgöra förledens ursprungligaste form. För bautar- finns emel-
lertid endast ett säkert belägg136, i Hávamál i Konungsbók Eddukvæða 
från ca 1270 (se avsn. 4.3.1) med viss reservation för LP:s bedömning 
av formens ursprunglighet. Formen bautaðar- kan endast primärt be-
läggas i ett verk (Hakon den godes saga) och i en handskrift: i en av-
skrift från 1690-talet av den mindre ursprungliga handskriften till 
samlingsverket Fagrskinna (se avsn. 4.3.3). I samma avsnitt av Hakon 
den godes saga kan formen bauta- beläggas i Heimskringla i handskriften 
F från 1300–1325 och i 1690-talsavskriften AM 35 fol av K (se avsn. 
4.3.2; belägg 25). Formen bautaðar- kan alltså endast beläggas i en 
senare och sekundär avskrift, medan en äldre och mer primär hand-

                                                      
134. Ett fåtal av orden är osammansatta som bani, risi, fangi och hani, medan 
sammansatta former är mycket vanligare, t.ex. sendiboði, heimdragi, sæfari och and-
skoti (Torp 1974:13). En stor mängd ord är kenningar för personer, t.ex. boði, broti, 
drifi och veiti (Hallberg 1965:20, Meissner 1984[1921]:326). Synnerligen vanliga i 
skaldespråket är sammansatta former, t.ex. haldboði, sendiboði, hringbroti och sæfari 
(Torp 1974:13, Meissner 1984[1921]:325 f.). Svaga maskuliner med ändelsen -i 
(nom. sg) är fortfarande mycket vanliga i isländskan; i modern isländska är sådana ord 
den tredje största böjningsgruppen (Svavarsdóttir 1995:95). 
135. Eftersom ordet Fárbauti är ett namn ur den nordiska mytologin bör det vara ett 
gammalt och allmänt känt ord, men härom kan man naturligtvis inte säga något säkert. 
136. Bugge (1867:394) anför ett belägg för bautar- i Egilssagan i AM 455 4°, men den 
är en handskrift från 1600-talet som är en avskrift av en avskrift (*M1) av handskriften 
M. Denna är i sin tur den ursprungligaste handskriften till texten, och M har av allt att 
döma formen bauta- (se avsn. 4.3.2; belägg 18). 
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skrift av ett annat verk som innehåller samma text, har formen bauta-. 
Det enda som kan sägas säkert om de två ordformerna i Hakon den 
godes saga är att förledsformen bautaðar- i Fagrskinna inte kan bevisas 
vara äldre än förledsformen bauta- i Heimskringla. 137  
     Båda formerna bautaðar- och bautar- får i stället betraktas som se-
kundära.138 Som en del i sin studie har Þórhallsdóttir samlat alla ord 
bildade med suffixet -(n)uðr/-(n)aðr i Fritzner (1886–1896 och i 
tilläggsbandet 1972) och i LP (1913–1916) (Þórhallsdóttir 1984:5). I 
ordböckerna har hon funnit elva sammansatta ord som växlar mellan 
genitivformerna -aðar- och -a(r)-, bl.a. bauta(ðar)steinn (Þórhallsdóttir 
1984:25 f.). Sådana växlingar har förekommit i alla fornnordiska språk 
(Þórhallsdóttir 1984:26). I fornsvenskan kunde ett slutljudande -ð- 
falla bort i oblika kasus, men det har inte varit ljudlagsenligt i isländs-
kan (Olson 1916:493, Þórhallsdóttir 1984:26).139 Þorhallsdóttir bedö-
mer därför att växlingarna sannolikt inte kan förklaras genom bortfall 
av finalt -ð- i isländskan (Þórhallsdóttir 1984:26 f.). Dessutom har 
Þórhallsdóttir (1984:27) iakttagit att alla ord utom tre (fagnaðr, munaðr 
och varnaðr) med växling i genitiv mellan -aðr- och -a(r)- endast finns 

                                                      
137. Det är inte heller troligt att ordet bautuðr (gen. bautaðar) skulle läggas till grund 
för en ny ordbildning. Ord bildade med -uðr/-aðr (dvs. suffixets n-lösa allomorfer) står 
nästan uteslutande att finna i skaldespråket (Torp 1974:24, Þórhallsdóttir 1984:28, 76, 
jfr Wessén 1992b[1971]:57). Dessutom finns ordet bautuðr/bautaðr endast belagt i 
Þulur i Snorres Edda, dvs. i ett avsnitt som möjligen kan vara ett senare inskott (se t.ex. 
Jónsson, F. 1931:xlix, xlviii, även Jónsson, G. 1949:xi). Ordet bautuðr/bautaðr finns 
alltså inte belagt i skaldespråket. Även om det finns skäl att anta att bautuðr/bautaðr 
verkligen har existerat i skaldespråket (Jónsson 1923:179) är detta inte bevisat, och än 
mindre att ordet har förekommit i allmänspråket. Även om suffixet -uðr/-aðr har varit 
produktivt i skaldespråket och ord bildade med suffixet varit frekventa där, är det alltså 
inte troligt att ett ord inom en så avgränsad stilart och genre fått ligga till grund för 
nybildningar i allmänspråket.  
138. Jfr att Bugge (1867:394, not 72) och Fritzner (1886:119) tvärtom har tolkat 
bauta- och bautar- som kortformer av bautaðar-, men avhandlingens belägg stödjer inte 
bautaðar- som den ursprungligaste formen.  
139. Þórhallsdóttir hänvisar här till Wessén 1970, vilken enligt hennes litteratur-
förteckning är Våra folkmål, där Wessén uppges mena att sådant bortfall förekommer i 
vissa svenska dialekter. Detta uttalande finns emellertid inte i Våra folkmål i utgåvan 
1969 på anförd plats (s. 31). Någon utgåva 1970 har inte kunnat finnas i Libris. 
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belagda i genitivsammansättningar: t.ex. finns iðn belagt i de samman-
satta formerna iðnar- och iðnaðar-, men inte som simplex *iðnaðr. En-
ligt Þórhallsdóttir är sammansättningen hjalpaðarskepna det enda ex-
emplet i hennes samling som kan ha ett *hjalpaðr som förled 
(Þórhallsdóttir 1984:27). Utifrån detta drar Þórhallsdóttir (1984:27) 
slutsatsen att vissa av aðar-genitiven kan vara senare produkter. Vis-
serligen har jag kunnat belägga bautuðr som självständig ordform, men 
Þórhallsdóttirs resonemang visar att både bautar- och bautaðar- skulle 
kunna vara genitivformer av *baut (fem.), med bautaðar- som en ut-
byggd form (jfr även LP 1931:38). Formellt skulle alltså alla förleds-
formerna kunna gå tillbaka på ett *baut (fem.) eftersom bauta kan vara 
gen. pl. 
     Trots allt talar de fåtaliga, delvis sena och sekundära beläggen för 
förledsformerna bautar- och bautaðar- för att dessa inte kan bedömas 
vara de ursprungliga. Dessutom finns ordet *baut inte belagt i forn-
isländskan.140 De relativt talrika, ursprungliga och säkra beläggen för 
bautasteinn visar i stället att bauta-, av bauti, får betraktas som den ur-
sprungligaste formen. 
 

4.5 Betydelse hos bautasteinn 
 
Kollokationsundersökningen av det fornvästnordiska materialet ger 
dessvärre ett magert resultat, sannolikt mest beroende på det knapp-
händiga underlaget. Endast åtta ord kollokerar fler gånger än tre med 
nodordet bautasteinn (lemmatiserat och normaliserat) inom kolloka-
tionsspannet 5:5, nämligen og, þar, standa, að, eftir och en (se avhand-
lingens del ii). Av dessa är endast ett ord konkret på så sätt att det 
främst fyller funktionen att bära betydelse, dvs. predikatsverbet standa 

                                                      
140. Likväl föreslår LP 1931:38 betydelsen ’grav’ till *baut (fem.). Belägg finns där-
emot i norskan för ett (maskulint) substantiv baut i betydelsen ’slag’ (Aasen 1873:44; 
dock ej i Ross 1895–1902 med Tillæg). Till norska baut föreslår även Fritzner 
1886:119 betydelsen ’slag’; jfr även Bokmålsordboka 1986 och Nynorskordboka 1986 för 
baut: ’vending opp mot vinden så båten blir liggjande bidenvind den andra baugen’.  
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’står’ (3p. pl. pres.). Övriga kollokatorer har en mer abstrakt bety-
delse och fyller främst en syntaktisk funktion. Verbformen standa ut-
gör i samtliga fall predikat till bautasteinar och har en betydelse som 
ligger nära verbet vera (sv. vara). Kollokationsundersökningen säger 
alltså inte mycket om den semantiska profilen hos ordet bautasteinn i 
det fornvästnordiska materialet. Undersökningen visar snarast, i kom-
bination med fåtaliga ordförekomster, att ordet har saknat en seman-
tisk profil eller att det har haft en mycket vag sådan. 
     En tydligare betydelse hos bautasteinn framträder utifrån ordets 
kombinatoriska egenskaper i texterna. Alla textställen där ordet kan 
beläggas (nr 18–26) uttrycker explicit att stenarna har fungerat som 
minnesstenar efter döda (mina understrykningar):141  
 
(nr 18)  […] lík göfugra manna, settu eftir hann bautasteina. 

(nr 19)  […] er hann þar reyrðr a nesino ok standa þar hia bavtasteinar 
at hfðe ok ftum […]142 

(nr 20)  […] dauða menn og reisa eftir bautasteina […] 
(nr 21) […] gerðu margir höfðingjar ei síður hauga en bautasteina til 

minningar […] 
(nr 22)  […] eftir alla þá menn er nokkuð mannsmót var að skyldi reisa 

bautasteina […] 
                                                      
141. Utom möjligen nr 17 (Hávamál). Cleasby 1957:54 tolkar bautasteinn i betydelsen 
’milsten’ eller ’minnessten rest vid vägar’ utifrån detta textställe (det bör framhållas att 
även Guðbrandur Vigfússon har haft en inte obetydlig del i arbetet med Cleasbys ord-
bok). Tolkningen är av flera skäl orimlig, inte minst eftersom textstället visar motsat-
sen till Cleasbys påstående om stenarnas placering invid vägar: formen reisi är konjunk-
tiv (av reisa) som följer efter nema, och citatet visar att bautastenar sällan (sjaldan) place-
ras invid vägar – om inte en person har rest dem där till minne av en släkting. Jfr dock 
även Jónsson 1932b:33 som utifrån detta och ordet brautarkumbl menar att det ansågs 
»godt for ens minde» att bli gravlagd intill vägen. Tolkningen nämns även i Sundéns 
ordbok (1892:38) och i de fem första utgåvorna av SAOL (1874–1883). SAOB (spalt 
b521) värderar emellertid tolkningen annorlunda. De flesta ser bautasteinn i Hávamál 
just som minnes- eller gravsten (t.ex. LP 1860:41, 1931:38, Gering 1896:18, 1903: 
92, Nordal, S. 1933:55, not 1, Halldórsson, B. 1992[1814]:63).  
142. reyrðr ’begravd’ till reyr ’dys, dysja, greftra’ (ÁBM 1989:757), d.v.s. ’röse, 
grav, dös’ (Isländsk-svensk ordbok 1986). 
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(nr 23)  […] hann brenndur við á þá er Skúta heitir. Þar voru settir 
bautasteinar hans.  

(nr 24)  […] brenndur þar á árbakkanum og eru þar bautasteinar hans. 
(nr 25)  Hávir bautasteinar standa hjá haugi Egils ullserks. 
(nr 26)  […] orpnir þar haugar útan at. Þar stendr ok bautaðarsteinn 

hár, sem Egill fell. 
 
Stenarnas funktion, dvs. som minnesstenar, framträder alltså särskilt 
tydligt i texterna. Därutöver framkommer i vissa texter information 
om stenarnas placering och utseende. Några av dessa rör fysisk pla-
cering: a nesino ’på näset’ (nr 19), við á […] Skúta ’vid Skutån’ (nr 
23),143 á árbakkanum ’på strandkanten’ (nr 24). Stenarnas utseende 
framkommer i Hávir bautasteinar (nr 25), dvs. av adjektivet hár ’hög’, 
och av att stenarna fungerar som objekt till verbet reisa, dvs. ’resa’ (nr 
20, 22). Några av beskrivningarna av stenarnas placering lyfter samti-
digt explicit fram stenarnas funktion som minnesstenar, dvs. att de har 
rests vid högar (nr 19, 25–26) eller vid huvudet och fötterna (nr 19).  
     I texterna framträder särskilt två delbetydelser hos bautasteinn, dvs. 
att stenarna har varit höga och att de har fungerat som minnesstenar. 
Den betydelse som är mest framträdande i texterna är emellertid be-
tydelsen ’minnessten’.  

 
 
I kapitel 4 har alla kända unika belägg för fornvästnordiska ord bildade 
med baut- undersökts till form och betydelse, 26 belägg för 13 olika 
ord. Ord bildade med baut- och böt- har behandlats sparsamt i tidigare 
etymologisk forskning. I många etymologier och andra verk förekom-
mer en tolkning av bautasteinn som fallossymbol (se t.ex. Jóhannesson 

                                                      
143. Skutån har antagits vara en benämning på Skuttungeån norr om Uppsala. Namnfor-
men Skutå är omtvistad men kommenteras inte i Johannsons översättning av Heims-
kringla (Johansson 1991:35). Mycket talar för att sammansättningen Skutå av skut- och 
-å är en lärd bildning och att den ursprungliga formen i stället är *Skuta, en ōn-avled-
ning till stammen Skut- (besl. med subst. skott). Se särsk. Vikstrand 2004, jfr även t.ex. 
Svenskt ortnamnslexikon 2003:281. 
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1956:596, de Vries 1962:29, Hoops 1976 spalt 113, Hellquist 1980: 
58, Bjorvand & Lindeman 2000:59). Tolkningen bygger bl.a. på att 
bautaðar- (gen. av bautuðr) är den ursprungligaste förledsformen och 
att bauta- och bautar- är kortformer av denna. Som utredningen i 
avsnitt 4.4.3 visar är detta dock knappast fallet, och en fallostolkning 
utifrån formella språkliga argument måste därför avfärdas.  
     Det mesta talar i stället för att bauta- är förledens ursprungligaste 
form. För ordformen finns flera gamla och primära belägg, och ord-
bildningar liknande bauti har varit (och är) vanliga i isländskan.  
     Till bauti kan också betydelsen ’slå’ hos verbet bauta knytas. De 
verbformer och particip som kan beläggas har samtliga betydelsen 
’dräpa’, utom bautat som har betydelsen ’utdela slag’. Hos verbet 
framträder alltså två delbetydelser av ’slå’. 
     Samtliga ordbildningar med -bauti i materialet utom meðalfárbauti 
och Bauta hluti betecknar tydligt nomina agentis till verbet bauta, ’nå-
gon/något som slår’. Den dominerande delbetydelsen hos verbet är 
’utdela slag’. I agentiell betydelse kan därför bautasten tolkas som ’nå-
gon/något som slår’ + sten  ’sten efter någon som slår’, t.ex. ’sten 
rest över fallen krigare’ (krigare = någon som ’slår’, dvs. ’dräper’) (jfr 
även Jonsson 1863:47, de Vries 1962:29, ÁBM 1989:46). Ordet kan 
också tolkas i aktionell betydelse, dvs. så att stenen har utsatts för 
verbhandlingen och således är en ’sten som är slagen ned i jorden’ (jfr 
Falk 1888:354, Modéer 1937:78 f., not 4, Torp 1963:46, ÁBM 1989: 
46). Båda dessa tolkningar kan sammanföras i tolkningen ’minnes-
sten’. 
     I avsnitt 4.5 har betydelsen hos bautasteinn undersökts utifrån kom-
binatoriska egenskaper. I texterna berör några belägg stenarnas 
placering eller deras utseende. En betydelse återfinns emellertid i 
samtliga belägg, nämligen betydelsen ’minnessten’. Undersökningen 
av form och betydelse hos belägg för fornvästnordiska ord bildade med 
baut- visar således att den mest framträdande betydelsen hos bauta-
steinn är ’minnessten’. 
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Kap itel  5  
 

Introduktionen av ordet 
bautasten i svenskan år 1664 

 
 

 
 
 
 
Detta kapitel behandlar introduktionen av ordet bautasten i svenskan år 
1664. Kapitlet inleds i 5.1 med ett studium av den kontext som bauta-
sten introduceras i, dvs. förlagan och produkten, och en diskussion om 
hur ordet kan definieras och klassificeras. Eftersom introduktion av 
lånord handlar om att en person tillägnar sig ett ord och sedan själv 
använder det, behandlas i avsnitt 5.2 hur och varför Verelius kan ha 
varseblivit ordet samt hur och varför han sedan reproducerar det. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning (5.3). 
 

5.1 Introduktionens kontext 
 
Det första svenska belägget för ordet bautasten finns i Olof Verelius’ 
utgåva av Götriks och Rolfs saga. Där står ordet i en not avfattad på latin 
i avsnittet »notæ» tillfogad till kapitel 16: 
 
 
 

 
 
 

 Bild 2. Utdrag ur Olof Verelius’ utgåva av Götriks och Rolfs saga (1664:80). 
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Texten lyder: 
 
(nr 27) Plebejorū ſepulcra lapidum ſepto munita fuerunt, qui 

lapides  bauta ſtener  dii, quod locum illum manibus 
mortuorum ſacrum, ab externa vi munirent ac defende-
rent. 

 
Folkets gravar blev omgivna av en ring med stenar som 
kallas bautastenar för att de skulle värna och försvara 
denna plats, helgad genom de dödas egna händers verk. 
(Översättning av Ingegerd Fries) 

 
Utdraget är en del i en kommentar till ett isländskt stycke gällande 
högläggning. Detta stycke citerar Verelius tidigare i samma kommen-
tar:  
 

Enn fyrſta old var ſu er alla dauda menn skyldi brenna : 
enn ſidan hofsk haugs olld. Voru Þá allir riker menn i 
hauga lagdir ; enn all allÞyda grafen i jord, Þa er menn 
voru daudir : oc ſetter epter bauta ſteinar till minnis. 
(Verelius 1664: 80)144 

 
Förlagan till citatet kan med stor säkerhet sägas vara prologen till Den 
stora sagan om Olav den helige (StOH) efter handskriften Holm perg 2 4°, 
alltså sagans huvudhandskrift (se avsn. 4.1.1; belägg 1). Det är denna 
handskrift, och inte en handskrift till Götriks och Rolfs saga, som direkt 
föranleder Verelius att använda ordet bautasten i sin kommentar. Som 
källa anger Verelius (1664:80) »St. Olafs saga & Snorro», men flera 
faktorer talar för att just Holm perg 2 4° är citatets källa. När Verelius 
utnämndes till professor i antikviteterna år 1662 vidtog han snart ett 
arbete för att ge ut StOH med bistånd av sin isländske assistent Jónas 
Rúgman.145 Handskriften Holm perg 2 4° antas ha funnits på Island 

                                                      
144. Kursiveringarna i de två citaten ur Götriks och Rolfs saga är Verelius’. 
145. Enligt arkeologen Ola W. Jensen relaterades begreppet antikviteter före 1600-talet 
till skrivna källor, eftersom det ännu inte existerade någon forntid bortom dem, och 
Jensen benämner därför begreppet det litterära antikvitetsbegreppet. Under 1600-talet 
utökades begreppet till att omfatta även icke-litterära företeelser (Jensen 1999:107). 
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åtminstone fram till tiden kring 1300-talet. Den har sedan hamnat i 
Norge, och till sist kommit till Sverige, möjligen redan under medel-
tiden. Eftersom StOH på många punkter berör svenska förhållanden, 
tilldrog den sig stor uppmärksamhet hos 1600-talets antikvitetsfors-
kare (Helgason 1942:15–18). Att Verelius verkligen har arbetat med 
handskriften Holm perg 2 4° för sin utgåva framgår av att han har skrivit 
marginalnoter och kapitelangivelser i handskriften (Johnsen & Helga-
son 1941:888). Ordalydalydelsen i det isländska citatet hos Verelius 
ligger också mycket nära den som finns i handskriften Holm perg 2 4°:  
 

En fyrsta olld var sv. er alla dauða menn scyldi brenna. En 
siðan hofsc haugs olld voro þa allir rikismenn i hauga 
lagðir. en aull alðyða grafen i iorð þa er menn voro dauðir 
oc settir eptir bautasteinar til minnis. (Johnsen & Helgason 
1941:4). 

 
Verelius citerade ofta Olav den heliges saga i sina arbeten, men endast 
ett fåtal tillfällen ur just Holm perg 2 4°. De flesta citaten härstammar i 
stället från den försvunna handskrift som kallas Uppsalahandskriften.146 
Emellertid kan denna handskrift knappast vara källan till Verelius’ 
citat, eftersom den antagligen har saknat prologen (Johnsen & Helga-
son 1941:1082–1084). Handskriften Holm perg 2 4° är den enda hand-
skrift av Olavssagan med prologen som vid denna tid har funnits i 
Sverige (Helgason 1942:16).  
      Götriks och Rolfs saga innehåller en svensk översättning med isländsk 
parallelltext. Verelius måste ha haft god hjälp av sin assistent Rúgman 

                                                                                                                
Under 1800-talet användes begreppet antikvarisk forskning vid sidan om fornforskning i 
betydelsen »allt studium av det forna, gårdagshändelser såväl som den allra äldsta 
forntid» (Molin 2003:26). Antikvarisk forskning, fornforskning eller antikvitetshistoria 
var alltså ett brett fält som omfattade de humanistiska discipliner som rör mänskliga 
lämningar (Molin 2003:27).  
     Verelius’ utgivning av StOH blev aldrig av, se vidare Helgason 1942:18 f. 
146. Handskriften, som bl.a. innehöll Olav den heliges saga, ingick i den De la Gardieska 
donationen (se nedan) men blev senare utlånad till Olof Rudbeck och förlorades i 
branden i Uppsala 1702 (Johnsen & Helgason 1941:1077). 
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vid arbetet med sagan. Det korta, ovan återgivna isländska citatet ur 
StOH innehåller nämligen många felaktigheter, vilket visar att Verelius 
inte kan ha klarat arbetet med isländskan på egen hand. I citatet har 
många former försvenskats: bl.a. ersätts ð med d, medan den forn-
svenska bokstaven þ återges oförändrad.147 Försvenskats har t.ex. även 
ordformerna till (för til), epter (för eptir), setter (för settir) och voro (för 
voru). Antagligen ligger handskriftens förkortningar bakom många 
felaktiga transkriptioner. Det visar att den som har gjort transkriptio-
nen inte kände till hur orden skulle skrivas ut på isländska – men väl 
på fornsvenska. De ovan nämnda försvenskade ordformerna voro, set-
ter, epter och till är alla förkortade i handskriften, medan de utskrivna 
orden dauðir och lagðir återges med korrekta isländska ändelser hos 
Verelius. Tydligast framkommer osäkerheten i återgivningen av de 
samordnade adjektiven daudir och setter. Det första har korrekt än-
delse, medan det senare har felaktig ändelse – daudir är utskrivet i 
handskriften, men inte setter. Även om felmönstret inte är helt genom-
gående, finns flera exempel på att handskriftens förkortningar har varit 
svårtolkade.148 De många felaktigheterna i det korta citatet visar att det 
är Verelius själv som ligger bakom transkriptionen ur StOH. Att 
Rúgman av misstag skulle försvenska vissa, men inte alla, böjningsän-
delser utifrån en förlaga på sitt modersmål måste bedömas som 
osannolikt. Dessutom är det osäkert ifall Rúgman över huvud taget har 
känt till de fornsvenska böjningsändelserna.  

                                                      
147. Johnsens och Helgasons utgåva (1941) används här som jämförelse, se ovan not 
79 om denna utgåva.  
148. Frasen allir riker menn i Verelius’ utgåva har i handskriften formen all rikism, vilket 
bör skrivas ut såsom i Johnsen & Helgason: allir rikismenn. Här framkommer tydligt att 
den som har transkriberat texten inte kände till vilket (eller vilka) ord som förkort-
ningen avsåg. Verelius’ text har dessutom rätt isländsk ändelse på pronomenet (allir), 
medan det efterföljande adjektivet (riker) har försvenskad ändelse. Textpartiet antyder 
också att den som har transkriberat har haft bristande kännedom om det isländska 
språkets betydelsenyanser. Här bör rikismenn översättas till mäktiga män (jfr Íslensk 
orðabók 2002), men Verelius använder i stället ett uttryck som dels inte har en i sam-
manhanget passande betydelsenyans, dels är ett annat än det som väljs av islänningarna 
Johnsen och Helgason. 
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     Verelius’ svårigheter att hantera isländskan i StOH visar att Rúgman 
måste ha gjort en betydande insats vid arbetet med Götriks och Rolfs 
saga. Förlagan till sagan är handskriften Holm papp 11 8° som Rúgman 
hade fört med sig från Island. Den är nedtecknad på Island kring 1650 
(Schück 1932:211) och förvaras nu på Kungliga biblioteket i Stock-
holm. Handskriften som är i oktavformat har både liten och svårläst 
text:  

Bild 3. Utdrag ur handskriften Holm papp 11 8° vid Kung-
liga biblioteket i Stockholm. Bilden återges i original-
storlek. 

 
Det är inte vara rimligt att anta att Verelius utan tidigare antikvarisk 
erfarenhet från det nordiska området (Schück 1932:217) på egen hand 
skulle ha lyckats läsa den svårtillgängliga isländska texten, transkribera 
den, därtill översätta den och tillfoga utförliga filologiska noter på latin 
parallellt med sitt övriga filologiska arbete under en period av två år. 
Verelius’ kunskaper i isländska har också uppenbart haft brister (jfr 
även Schück 1932:232 f.).149 Att bedöma vem som ligger bakom utgå-
vans svenska text är svårare, men mest sannolikt har Rúgman och 
Verelius samarbetat med den svenska översättningen (Schück 1932: 
233, jfr dock Widmark 1954:25 f.). 
     Verelius’ utgåva av Götriks och Rolfs saga är på traditionellt vis för-
sedd med en vetenskaplig notapparat på latin, »notæ», där Verelius 
står för de filologiska noterna och juridikprofessorn Johannes 

                                                      
149. Enligt Schück (1932:232) var också den (isländska) text som var avsedd för 
tryckeriet var skriven med Rúgmans hand. Ingen angivelse finns emellertid på sagans 
titelblad eller i förordet om Rúgmans eventuella deltagande i arbetet med utgåvan 
(Schück 1932:232). 
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Schefferus för de politiska (Schück & Warburg 1985[1927]:245).150 
Noterna är antagligen utdrag ur de föreläsningar som Verelius höll om 
Götriks och Rolfs saga år 1663 (Schück 1932:233). Där visar han stor 
litteraturkännedom genom att hänvisa till ett flertal antika verk, men 
allra flitigast hänvisar han till den isländska litteratur som nyligen hade 
förvärvats till Sverige (Lindroth 1975:279). 
 

5.1.1  Klassificering och definitioner av lånord 
utifrån bautasten 

 
Här följer en diskussion kring hur ordet bautasten kan definieras och 
klassificeras, framförallt utifrån Einar Haugens definition (se avsn. 
2.4.1) och Edlunds och Henes klassificering av lånord (se avsn. 3.3.2).  
     Ett ord består av form och innehåll. Eftersom innehållet inte kan 
delas och sammansättningens betydelse måste ses som en helhet (se 
avsn. 2.3.2), kan inte ordet som helhet delas. Därmed kan inte sam-
mansättningen som helhet betraktas som inhemsk, även om en del av 
ordet är inhemsk (dvs. -sten). Ordet bautasten är alltså ett lånord i 
svenskan, ett ord som har kommit in i ett språk genom reproduktion 
av ett språkligt mönster i ett annat språk. Ordet uppfyller också de 
kriterier som Einar Haugen ställer upp för att identifiera ett lånord. 
Ordet, dvs. sammansättningen, finns i isländskan (källspråket) innan 
det finns belagt i svenskan (målspråket), det kan beläggas i svenskan 
först efter kontakt med isländskan och det kan inte självständigt ha 
bildats i dåtida svenskt riksspråk av språk- och ljudhistoriska skäl.  
     Eftersom introduktion av ett lånord handlar om att en person till-
ägnar sig ett ord och sedan använder det själv, bygger låneprocessen på 
någon grad av kännedom om både källspråket och målspråket hos in-
troduktören. I ett sådant perspektiv där introduktören ställs i cent-
rum, kan man vidare säga att ordet bautasten har existerat i isländskan, 
ett språk som Verelius har varit i kontakt med, och att ordet inte kan 
ha skapats av Verelius oberoende av påverkan från en förlaga. Likaså 

                                                      
150. I vissa upplagor saknas noterna. 
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kan man vara säker på att ordet inte har ingått i Verelius’ ordförråd 
och alltså inte heller i målspråket. I Verelius’ fornisländska ordbok 
(postumt utg. 1691) framkommer nämligen att han inte alls kände till 
vilken betydelse som bauta- har haft eller med vilka ord det är besläk-
tat. I ordboken för han bauta- samman med en okänd form baud i be-
tydelsen ’blod’: »Unde ſatis liquet a vocabulo priſco Baud, Sangvi.» 

(Verelius 1691:52 spalt ba, jfr även Ihre 1769:143 spalt ba, Sjöborg 
1815:7).151 Här framträder åter brister i Verelius’ isländska, vilket i 
detta fall också stöder att han inte har haft kännedom om ordets bety-
delse (i något språk).  
     Utifrån Edlunds och Henes klassificering av lånord måste samman-
sättningen bautasten betecknas som blandlån, där betydelsen importe-
ras och formen både importeras (bauta) och substitueras (sten). Defini-
tionen av substitution försvåras självfallet när källspråket och målspråket 
ligger nära varandra. Man skulle kunna säga att steinn/sten är lika mycket 
import som substitution, men min bedömning är att det framstår som 
mer främmande för en svensk att säga att sten skulle vara ett lån i svens-
kan än att sten är substitution för steinn.  
     Ordet bautasten kan inte betecknas som ordlån, vilket innebär im-
port av både form och innehåll, eftersom vissa morfem har substitue-
rats (sten). Inte heller kan ordet betecknas som begreppslån (översätt-
ningslån eller betydelselån), där betydelsen importeras men formen 
substitueras, eftersom vissa morfem (bauta) har importerats.  
     Ordet bautasten har tydligt karaktären av citatord hos Verelius, och 
det framkommer på flera sätt att det verkligen har varit främmande 
för Verelius’ språkmedvetande. Ordet introduceras i en komplicerad 
kontext. Den direkt omgivande kontexten i noten är på traditionellt 
vis latinsk. Den övergripande, nationella kontexten är emellertid 
svensk, eftersom sagan ges ut av en svensk utgivare och översättare, 

                                                      
151. Kursiveringen är Verelius’. Ordet baud kan Verelius ev. ha hämtat i Hervarar saga 
(Sjöborg 1815:7). Enligt Sjöborg (1815:7) förekommer ordet även i Njals saga men har 
där betydelsen ’krig’. Ordet baud (eller bauð) finns inte i den isländska etymologiska 
ordboken Íslensk orðsifjabók (ÁBM) eller i moderna isländska ordböcker (t.ex. Íslensk 
orðabók 2002). 
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med svensk översättning och för svenska läsare. Typografiskt märker 
Verelius ut ordet genom att återge det i kursiv stil. Det isländska cita-
tet ur StOH återges i kursiv stil, och på exakt samma vis återger 
Verelius ordet bautasten längre ned i samma not. Det omges också av 
latinska läsanvisningar. De intilliggande latinska orden »qui lapides 
bauta stener dicti» (mina understrykningar, ’som […] bautastenar kal-
las’) är närmast att betrakta som översättning resp. förklaring. Trots 
att förklaringarna är avfattade på latin, är de enligt min bedömning 
helt tydligt avsedda för en svensk publik.  
     Den isländska förlagans efterled steinar har Verelius känt igen. Han 
har översatt den till den svenska formen stener152 och ersatt den is-
ländska diftongen ei med e. Förlagans determinativa förled bauta-, dvs. 
den led som i hög grad påverkar uppfattningen av hela ordet, har 
Verelius emellertid varken översatt eller anpassat till svenskans ljud- 
och stavningssystem. Det kan visa att förleden har varit främmande för 
Verelius och att han inte har känt till hur den skulle återges på 
svenska. Att Verelius återger förlagans sammanskrivna ordform sär-
skriven kan också vara ett tecken på att Verelius inte har uppfattat en 
nära relation mellan ordlederna; den ena välbekant, den andra främ-
mande. 
     Ordet bautasten är alltså att betrakta som ett lånord, ett blandlån, 
ur ett diakront perspektiv och som ett främmande ord, ett citatord, ur 
1600-talets synkrona perspektiv. 
 

 

 

 

                                                      
152. Den underliga pluralisändelsen kan möjligen härröra från Verelius’ småländska 
dialekt. Hirvonen (1987) har undersökt nominalböjningen hos Biörner och konstaterar 
att ändelsen -er (dvs. nom. sg) i substantiv praktiskt taget endast förekommer vid 
egennamn. Hirvonen har endast ett liknande exempel på ändelsen -er i Verelius’ Götriks 
och Rolfs saga, nämligen i substantivet lathunder (nom. sg) (Hirvonen 1987:146). 
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5.2 Introduktionens orsaker 
 
Här belyses och diskuteras några faktorer som kan ha lett till att 
Verelius över huvud taget har kommit att observera ordet bautasten 
och varför han därefter reproducerade det.   
     Vid introduktionen av bautasten är villkoren uppfyllda. Att Verelius 
kommer i kontakt med ordet har att göra med spridning och behandlas 
längre fram. Att Verelius lägger märke till ordet och att det känns 
meningsfullt, kan ha att göra med svenskans struktur. Diftongen i 
ordet bautasten kan ha spelat en viktig roll vid introduktionen genom 
att den kan ha väckt Verelius’ uppmärksamhet. Man kan med säkerhet 
säga att au har varit en ovanlig bokstavsföljd i svensk 1600-talstext. 
Diftongen i ordet bautasten är alltså ett framträdande drag (jfr Trudgills 
begrepp salience, se avsn. 3.3.1) hos ordet och kan av den anledningen 
ha väckt Verelius’ uppmärksamhet.  
     Ett villkor för att ett lånord ska introduceras är att det känns me-
ningsfullt för introduktören, dvs. att ordet har en betydelse och kan 
användas. Det är emellertid tydligt att Verelius inte kände till betydel-
sen hos bauta-. Det kan vara ytterligare ett framträdande drag hos 
bautasten som kan ha bidragit till att han fastnade för ordet. Trots den 
okända betydelsen kan ordet ha känts meningsfullt för Verelius. Förut-
sättningarna för att ett ord ska kännas meningsfullt är goda ifall det 
ansluter sig till målspråkets struktur, eftersom det underlättar tolkning 
och därmed användning av ordet. Ordet bautasten ansluter på flera sätt 
till den svenska språkstrukturen. I medvetandet hos en svenskspråkig 
person som Verelius fanns vid tidpunkten för introduktionen levande, 
parallella ordmönster, begrepp som har uttryckts med liknande 
strukturer som bautasten, t.ex. runsten, minnessten och milsten. Samman-
sättningsstrukturen har varit välbekant i svenskan vid denna tid. Sär-
skilt bekant lär strukturen med determinativ förled ha varit – en 
struktur som även idag är den i särklass vanligaste sammansättningsty-
pen i svenskan (SAG 2, kap. 2 § 27). Den välbekanta strukturen har 
sannolikt underlättat tolkningen och användningen av ordet.  
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     Flermorfemiga ord, som bautasten, har ett flertal möjliga referenter 
(jfr avsn. 2.3.2). Sammansättningen bautasten kan sägas vara obalanse-
rad; förleden har haft en helt okänd betydelse för Verelius, samtidigt 
som vissa formella inslag (diftongen au) har varit ovanliga i svenskan. 
Efterleden -sten måste däremot ha varit mycket väl etablerad hos 
Verelius, både till form och betydelse. Denna obalans mellan förleden 
och efterleden gör att ordgränsen i sammansättningen framträder tyd-
ligt, samtidigt som efterledens höga etableringsgrad underlättar tolk-
ningen av förleden (och därmed sammansättningen som helhet), efter-
som den begränsar antalet tolkningsmöjligheter. Att efterleden är det 
inhemska -sten underlättar samtidigt användningen av ordet, eftersom 
det redan var infogat i svenskans böjningssystem.  
     Formella och semantiska olikheter mellan isländskan och svenskan 
kan alltså vara bidragande orsaker till att Verelius lade märke till or-
det. Däremot har sannolikt likheter mellan språken underlättat tolk-
ningen och användningen av ordet bautasten, vilket har gjort att ordet 
har känts meningsfullt för Verelius. 
     Ett vanligt syfte med att introducera lånord är att kommunicera 
betydelsenyanser eller att verbalisera en ny företeelse, dvs. att fylla en 
semantisk lucka i språket (jfr avsn. 3.3.1). Verelius är känd för att ha 
introducerat flera isländska ord i svenskan. Enligt Hirvonen (1987: 
138) fyllde flera av dem semantiska luckor153 och många har fått fot-
fäste i språket:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
153. Hirvonen (1987:138) använder inte det uttrycket, men det är tydligt att han avser 
att ordens betydelse har fyllt ett behov i svenskan. 
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Tabell 15. Exempel på några av de nusvenska ord som Verelius intro-
ducerade   

Svenskt ord Isländskt ord Svensk betydelse (1:a belägg) 

mannabuk búkr ’död kropp, lik’  
drake dreki ’vikingaskepp’ 
ordsänding orðsending ’budskap’ 
oseger úsigr ’nederlag’ 
viking víkingr ’fornnordisk sjöfarare’ 
åtbörd atburðr ’händelse’ 
härnad hernaðr ’sjöröveri’ 
brynja brynja ’pansarskjorta’ 
idrott íþrótt ’sysselsättning, värv’154  

(Källa: Hirvonen 1987:113–117, 139–141) 
 
Hirvonens undersökning av Biörners och Verelius’ översättningar 
(1987) visar att egentliga dubbelöversättningar är i klar majoritet i 
Verelius’ texter, i motsats till Biörners. Av de ord som Hirvonen har 
undersökt är 79,5 % egentliga översättningar och 20,5 % oegentliga 
dubbelöversättningar hos Verelius (Hirvonen 1987:123).155  
     En egentlig dubbelöversättning innehåller två ord ur målspråket, 
vilket medför att båda orden är översättningar. I en oegentlig dubbel-
översättning har källspråkets ordform förts över till målspråket (ev. 
med viss anpassning) åtföljd av en förklaring. På så sätt är bara för-
klaringen en översättning (se avsn. 3.3.1). Det högre antalet oegent-
liga dubbelöversättningar hos Björner än hos Verelius innebär att 
Biörners texter i högre grad än Verelius’ är islandiserade (Hirvonen 

                                                      
154. För betydelsen ’färdighet, konst, talang’ har SAOB (spalt i98) första belägg för 
idrott från 1743 (Mörk & Törngren), men enligt Hirvonen (1987:115) förekommer 
ordet i denna betydelse första gången hos Verelius, se f.ö. Johannisson 1943 om ety-
mologin hos idrott. 
155. Hos Biörner är 19,1 % egentliga dubbelöversättningar och 80,9 % oegentliga 
dubbelöversättningar (Hirvonen 1987:123). 
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1987:124). Det visar att Biörner har varit villigare att introducera 
isländska ordformer i svenskan än Verelius (jfr Hirvonen 1987:157).  
     Även om Verelius ofta tycks ha introducerat lånord i syfte att fylla 
semantiska luckor, kan det knappast ha varit fallet med bautasten. Ef-
tersom Verelius inte kände till betydelsen hos bauta-, kan han inte ha 
känt till vilken lucka ordet skulle fylla. I stället tycks Verelius medve-
tet ha överfört en isländsk ordform i svenskan. Verelius använde sig 
förvisso oftast av egentliga dubbelöversättningar, men ordet bauta 
stener (med närliggande latinska förklaringar) måste betraktas som en 
oegentlig dubbelöversättning och därmed som en medvetet överförd 
ordform.  
     Mats Malm visar också i sin avhandling (1996a:173–201) hur infö-
randet av ordformer var en generell regel i 1600-talets folkspråkliga 
översättningar av fornnordiska texter. Översättningarna följer oftast 
originalets ljudbild och struktur i enlighet med den mimetiska över-
sättningsformen, dvs. genom att t.ex. bevara källspråkets ordstammar 
även om de inte överensstämmer med betydelsen i målspråket. 
Verserna i Verelius’ Götriks och Rolfs saga utgör emellertid ett undantag 
från den mimetiska översättningsformen. Där används i stället oftast 
en analog översättningsform i verserna, med vilken målet är att fylla 
samma funktion i målspråkets poetiska tradition som i källspråkets 
(Malm 1996a:156, 175, 195, 201). Götriks och Rolfs saga intar en sär-
ställning bland 1600-talets sagautgåvor eftersom den är den första. 
Därför har sagan enligt Malm (1996a:174, 180) en tydlig introduce-
rande funktion, och han menar att den analoga översättningsformen 
används för att genom de gamla nordbornas poetiska språk visa på 
deras högtstående kultur. Syftet med Verelius’ utgåva kan alltså ha 
varit att introducera den isländska litteraturen.  
     Till översättningsformen har Gun Widmark gjort en intressant 
iakttagelse, där perspektivet är språkligt. Verserna i översättningen av 
Götriks och Rolfs saga är fria med tillfogade slutrim (jfr analog översätt-
ningsform), medan texten i Verelius’ senare översättning av Herrauds 
och Bosa saga (1666) följer originalets versmått (jfr mimetisk översätt-
ningsform) (Widmark 1954:26). Enligt Widmark (1954:26) är 
utvecklingen ett tecken på att Verelius bättre har lärt sig det isländska 
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språket och att han har trängt in i den isländska litteraturen. Det 
isländska citatet ur StOH som återgavs ovan visar att Verelius’ 
kunskaper i isländska inte har varit fullgoda. Detta, i kombination med 
Widmarks iakttagelse, visar att de olika översättningsformerna i ver-
serna i Verelius’ översättningar kan vara resultatet av förbättrade 
språkkunskaper, lika väl som orsakade av kulturella-litterära preferen-
ser i enlighet med Malms tolkning (jfr även avsn. 3.3.1). 
     Motiven bakom Verelius’ utgåva av Götriks och Rolfs saga kan alltså 
ha varit att introducera den isländska litteraturen. Verelius visar gene-
rellt inte i lika hög grad som t.ex. den senare Biörner en vilja av att 
introducera isländska ordformer, vilket alltså kan vara ett utslag av 
bristande språkkunskaper. I fallet bautasten har Verelius emellertid 
medvetet fört över en isländsk form i svenskan. Det kan bero på att 
han inte fann en bra svensk ordform, men mycket talar för att valet av 
ordform är relaterat till de kulturellt-litterära motiv som enligt Malm 
ligger bakom utgåvan. Bakom viljan att introducera isländska lånord i 
svenskan framträder motivet att framhäva Sveriges och det svenska 
språkets ställning i historien.156 Under 1600-talet åtnjöt historien hög 
status, eftersom den i humanismens anda ansågs kunna legitimera län-
dernas rang. I Sverige och Danmark framträdde en lokal form av histo-
rieromantik i göticismen. Dess ursprung är okänt, men den tog sig 
litterära uttryck i Sverige redan under medeltiden (Nordström 
1934:55–57). Sitt stora genombrott fick göticismen vid mitten av 
1500-talet med bröderna Magnus’ verk (1554, 1555) där humanism 
blandas med göticistisk historiesyn i ett överordnat syfte att förhärliga 
fäderneslandet (Frängsmyr 2000a:56–60).157  
     Under den svenska stormaktstiden blommade de göticistiska tanke-
gångarna fullt ut, inte minst genom språkforskningen och dess förny-
ade inriktning. Den göticistiska språkforskningen kunde med framgång 

                                                      
156. Det tydligaste exemplet på detta är kanske historien kring ordet ättestupa, det 
isländska lånord från denna tid som har rönt störst uppmärksamhet inom forskningen, 
se vidare Odén 1996, Holm 1997, Malm 1990, 1993, Johansson 1998, Williams 2003).    
157. Se vidare Johannesson 1982 som utförligt behandlar Johannes och Olaus Magnus 
som politiker och historiker. 
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förena senrenässansens nationalism,158 historieintresse och national-
språkliga program med en ortodox språkuppfattning i jämförande 
språkstudier genom att placera det egna språket i centrum. Två por-
talfigurer var Johannes Bureus och Georg Stiernhielm (se t.ex. Agrell 
1955, kap. 3). I De hyperboreis (postumt utgiven 1685) lanserade 
Stiernhielm en teori om hyperboréerna som genom Verelius och den 
isländska litteraturen vidareutvecklades och fördes vidare till 
Rudbecks Atlantica, göticismens »oöverträffade höjdpunkt» (Lindroth 
1975:269, 284). 
     Verelius såg de isländska handskrifterna som historiska källor 
(Frängsmyr 2000a:94).159 Därför bar de även vittne om äldre svenska 
språkformer. Verelius ansåg att både svenskan och isländskan hade 
utvecklats ur ett gemensamt, »götiskt» urspråk och att isländskan bäst 
bevarat detta (Schück 1932:235, jfr Lindroth 1975:280 f., Frängsmyr 
2000a:94). Just det faktum att ordet bautasten har uppfattats som 
främmande för Verelius och hans samtid torde således ha varit ett skäl 
för honom att använda det, utan att översätta eller helt anpassa det. 
Genom att använda bautasten i sin utgåva kunde Verelius återföra ett 
förlorat ord i svenskan och »pryda och rikta vårt Gambla Swea- och 
Götha-måles fatebur». På så sätt kan användningen av den isländska 
formen bautasten fungera som statusmarkör i stormaktstidens svenska 
nationsbyggande. 
     Historiens höga status under 1600-talet ledde fram till att historie-
forskningen organiserades. Ett riksarkiv inrättades 1618 som sköttes 
av en riksarkivarie, och 1644 uppfördes officiellt en rikshistoriograf 

                                                      
158. Jag har valt att använda nationalism i stället för patriotism (som används av bl.a. 
idéhistorikerna Sten Lindroth 1975, 1978 och Tore Frängsmyr 2000a, 2000b) i den 
betydelse som idéhistorikern Torkel Molin anger i sin avhandling (2003): »övertygelse 
om att en nation besitter sådana höga inneboende värden att den måste försvaras gent-
emot andra nationer» (Molin 2003:24). I denna betydelse ligger begreppet nära bety-
delsen som NE anger för patriotism. 
159. Se vidare Anna Wallettes historiografiska avhandling (2004) som behandlar de 
isländska sagornas värde som historiska källor och vilken roll vikingatiden och de is-
ländska sagorna har spelat i konstruktionen av en svensk nationell identitet från sent 
1600-tal till 1960-talet, jfr även Wallette (1999).  
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med uppgift att förse det svenska folket med en rikshistoria (Lindroth 
1975:338 f., Frängsmyr 2000a:82). Från och med mitten av 1600-
talet hade riks- och universitetskansler Magnus Gabriel De la Gardie 
en avgörande betydelse för antikvitetsforskningens utveckling. Han 
inrättade en professur i antikviteterna, drev igenom fornminnesplaka-
tet 1666, och samma år skapade han en särskild institution för svensk 
fornforskning, Antikvitetskollegiet (Schück 1933a:3, Lindroth 1975: 
320–322).160 Det var en lärd akademi vars kärna var den nyinrättade 
professuren i antikviteterna med bistånd av andra antikvitetsinriktade 
lärde vid Uppsala universitet. Centralgestalt var smålänningen 
Verelius som 1662 installerades som professor i antikviteterna och 
1666 utnämndes till riksarkivarie. Genom denna förening av professu-
ren i antikviteterna och riksarkivariebefattningen hade hela landets 
fornforskning knutits till Verelius och Uppsala universitet (Schück 
1931:10, 1932:217, 1933a:26 f.). 
     I Danmark hade ett intresse för den isländska litteraturen uppstått 
vid sekelskiftet 1600 (Benediktsson 1948:xii). Intresset befästes och 
utvecklades av Ole Worm, som genom sina goda kontakter med in-
flytelserika isländska lärde lyckades starta en omfattande hand-
skriftsimport från Island till Danmark under 1600-talets första hälft 
(Widmark 1954:20, Jørgensen 2000a:73). Worm etablerade också 
det samarbete mellan danska lärde och språkkunniga islänningar som 
var en förutsättning för den isländska filologins framgång i 
Skandinavien (Jørgensen 2000a:73).  
     En central person för exporten av isländska handskrifter var bisko-
pen i Skálholt, Brynjólfur Sveinsson. Han hade samlat in den största 
mängd isländska handskrifter som någonsin tillhört en enskild person. 
Med hopp om att den isländska litteraturen skulle tryckas, sände 
Brynjólfur Sveinsson sina handskrifter till vänner i Danmark, bl.a. till 
Worm och bibliofilen Stephanus Stephanius (Benediktsson 1948:xix–
xxi, xxix f.). Brynjólfur Sveinsson levererade ett stort antal viktiga 
handskrifter till Danmark, bl.a. de isländska nationalskatterna Konungs-

                                                      
160. Instruktionen utfärdades 1667 och det första sammanträdet hölls 1668 (Schück 
1933a:15–23, 26). 
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bók Eddukvæða (GKS 2365 4°) och Flateyjarbók (GKS 1005 fol) (Þorsteins-
son & Jónsson 1991:216).  
     Eftersom de isländska handskrifterna förmodades kunna säga något 
om den nordiska forntiden och därigenom i göticistisk anda bekräfta 
ländernas storhet, kändes sannolikt utvecklingen i Danmark frustre-
rande för de svenska fornforskarna med tanke på den dansk-svenska 
rivaliteten. Konkurrensen med Danmark ledde därför fram till att 
även Sverige ville ta del av den isländska handskriftsexporten. Vid 
Stephanus Stephanius’ död 1650 förvärvade drottning Kristina hans 
bibliotek genom De la Gardie.  För egna medel köpte han samtidigt en 
kista med handskrifter som innehöll tolv isländska handskrifter. Sam-
lingen sändes till Uppsala 1662 och donerades 1669 till Uppsala uni-
versitetsbibliotek, där den nu förvaras i den De la Gardieska sam-
lingen. Senare, vid Karl x Gustavs danska fälttåg 1658, erövrades 
också det gods där Jørgen Seefeldts stora boksamling förvarades, och 
de isländska handskrifterna lämnades till Antikvitetskollegiet (Schück 
1932:193–195, 198).  
     I och med förvärven av Stephanus Stephanius’ och Seefeldts bok-
samlingar hade den svenska fornforskningen försetts med mycket vär-
defullt material, men det skulle komma mer. Vid mitten av 1600-talet 
relegerades Jón Jónsson – Jonas Rúgman – från skolan i Hólar.161 Det 
fick honom att resa till Danmark med några handskrifter i kappsäcken 
(Schück 1932:200 jfr Widmark 1954:23, Óskarsson 2001). Troligen 
kände Rúgman till det nyvaknade intresset för isländska handskrifter i 
Danmark, och genom dem tänkte han förbättra sina utkomstmöjlig-
heter. Det var i så fall rätt tänkt. Eftersom Danmark vid tiden för 
Rúgmans resa befann sig i krig med Sverige, fördes skeppet till Göte-
borg av svenskarna, där Rúgman togs om hand av Per Brahe. Rúgmans 
färder under perioden mellan 1660 och 1662 är okända och omdisku-
terade, men det står klart att han under denna tid införskaffade fler 
handskrifter. År 1662 skrevs Rúgman in vid Uppsala universitet, där 
han underhölls av Verelius (Schück 1932:200–204, Widmark 1954: 

                                                      
161. Namnet Rúgman är bildat till Rúgstaðir, den plats i Eyjafjörður på norra Island 
varifrån han kom (Óskarsson 2001). 
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23–25). Eftersom Rúgman anlände till Uppsala samma år som den De 
la Gardieska samlingen var det upplagt för svenska filologiska 
framgångar på det isländska området. Under 1660-talet inträdde där-
med en storhetstid för den isländska filologin och antikvitetsforsk-
ningen i Sverige (Lindroth 1975:247, 278).  
     Verelius kom att bli den isländska litteraturens oomstridde aukto-
ritet (jfr Johansson 1998:446). Han bedrev en aktiv filologisk verk-
samhet, men sin viktigaste insats gjorde Verelius som utgivare av is-
ländska texter (Schück 1932:231 f.).162 Han arbetade bl.a. med av-
skrifter av Silverbibeln, Grettis saga och Den stora sagan om Olav den 
helige (Schück 1933b:65, 84, 93). Av trycket utgav han verk ur de 
handskrifter som Rúgman hade införskaffat: Götriks och Rolfs saga 
(1664), Olav Tryggvasons saga (1665), Herrauds och Bosa saga (1666) och 
Hervarar saga (1672). Parallellt med sagautgivningen sysselsatte sig 
Verelius med språkligt arbete. Till sina sagautgåvor fogade Verelius 
glossarier, och 1691 utgavs som sagt hans fornisländska ordbok pos-
tumt (Schück 1933b:131 f., Lindroth 1975:279 f.).  
     Det är alltså tydligt att historiens (både ’den förflutna verklighe-
tens’ och ’historieforskningens’) höga status under 1600-talet har varit 
en viktig faktor bakom introduktionen av ordet bautasten i svenskan. 
Det är mycket troligt att Verelius valde den isländska ordformen för 
att i göticistisk anda visa på svenskans höga ålder för att därmed legi-
timera språkets rang. Samtidigt ledde historieforskningens organise-
ring till att Verelius fick en plattform för sitt antikvariska arbete, men 
inte minst ledde den fram till att isländskt material införskaffades, 
vilket var en förutsättning för att Verelius skulle komma i kontakt med 
förlagan till sin saga och till ordet bautasten.  
 
 

                                                      
162. Att den ökade tillgången till isländskt material hade stor betydelse för antikvitets-
forskningens uppsving vid 1600-talets mitt visar litteraturvetaren Stina Hanssons un-
dersökning av 1600-talets tryckta översättningslitteratur (1982). Enligt Hansson 
(1982:32) tar översättningarna från »götiska» sin början just under 1660-talet, dvs. 
samtidigt med Verelius’ professorsinstallation och Antikvitetskollegiets instiftande. 
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5.3 Sammanfattning 
 
Ordet bautasten finns första gången belagt i en not i Olof Verelius’ 
översättning av Götriks och Rolfs saga (1664). Förlagan till ordet är med 
största sannolikhet Den stora sagan om Olav den helige (StOH) efter hand-
skriften Holm perg 2 4°.   
     Utgåvan innehåller en svensk text och en isländsk parallelltext samt 
en vetenskaplig notapparat på latin. De talrika felaktigheterna i åter-
givningen av det isländska citat ur StOH som ligger till grund för intro-
duktionen av bautasten, visar att Verelius’ isländska har varit bristfällig. 
Dessutom har förlagan till Götriks och Rolfs saga liten och svårläst text. 
Detta tyder på att Verelius’ assistent Jónas Rúgman har gjort en bety-
dande insats vid utgivningsarbetet.  
     Eftersom ett ord består av både form och innehåll, och eftersom 
innehållet i en sammansättning inte kan delas, måste ordet bautasten 
betraktas som ett ord. Därmed måste sammansättningen bautasten be-
traktas som lånord i svenskan utifrån de kriterier som Einar Haugen 
har ställt upp (se avsn. 2.4.1). Utifrån Edlunds och Henes klassifice-
ring av lånord (se avsn. 3.3.2) bör bautasten betraktas som blandlån, en 
låneprodukt vari betydelsen har importerats och formen både har im-
porterats (bauta-) och substituerats (-sten). Ordet bautasten har flera 
drag av citatord hos Verelius, vilket visar att ordet har varit främ-
mande för hans språkmedvetande.  
     Vid introduktionen av bautasten har flera orsaker samspelat. Efter-
som bokstavskombinationen au har varit ovanlig i svenska texter på 
1600-talet kan den ha påkallat Verelius’ uppmärksamhet. I Verelius’ 
ordbok 1691 framkommer att han inte har känt till betydelsen hos 
bauta-. Därför kan också den okända betydelsen ha gjort att Verelius 
uppmärksammade ordet. Ordets bekanta struktur, dvs. som samman-
sättning, har sannolikt underlättat för Verelius att använda ordet och 
därmed gjort att det kändes meningsfullt. Parallella ordbildningar och 
den bekanta strukturen i kombination med en tydlig ordgräns kan ha 
underlättat tolkningen och användningen av ordet. 
     Syftet med Verelius’ introduktion av bautasten i svenskan kan inte 
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ha varit att fylla en semantisk lucka i språket, eftersom Verelius inte 
kände till vad bauta- betydde i källspråket. Eftersom ordet bautasten är 
en oegentlig dubbelöversättning (källspråkets ordform överförd till 
målspråket följd av en förklaring) hos Verelius, har Verelius sannolikt 
medvetet infört en isländsk ordform i svenskan.  
     Enligt Malm (1996a) använder de flesta folkspråkliga översättning-
arna från fornnordiska från denna tid en mimetisk översättningsform i 
verserna. Enligt Malm kan det vara ett tecken på en önskan om att 
införliva forna ord i svenskan. I Götriks och Rolfs saga används emeller-
tid en analog översättningsform, och därför kan ett syfte med utgåvan 
ha varit att introducera den isländska litteraturen.       
     Mest troligt ligger också kulturellt-litterära motiv bakom att 
Verelius medvetet överför en isländsk ordform i svenskan. Under 
1600-talet hade historien hög status, och i Danmark och Sverige tog 
sig historieromantiken uttryck i göticismen. Genom att använda is-
ländska ordformer ur de isländska handskrifterna kunde Verelius be-
fästa svenskan som ett gammalt språk. I göticistisk anda blev således 
isländska ordformer statusmarkörer i svenska texter. Genom att histo-
rieforskningen organiserades fick Verelius en plattform för sitt antik-
variska arbete. Vidare ledde historieforskningens organisering till att 
en stor mängd isländskt material kunde insamlas till Sverige, vilket var 
själva förutsättningen för att Verelius skulle komma i kontakt med den 
isländska förlagan till bautasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

199 

Kap itel  6  
 

Etableringen av ordet bautasten 
i svenskan. Perioden 1664–1790 
 

 
 
 
 

Kapitlet sträcker sig från introduktionen i svenskan fram till dess att 
ordet bautasten veterligt upptas i en svensk ordbok, dvs. då ordet anses 
vara etablerat i språksamfundet. I kapitlet undersöks hur ordets etable-
ringsgrad förändras under perioden 1664–1790 och faktorer bakom 
denna utveckling.  
     Materialet består av 9 belägg för sammansättningar bildade med 
bauta- i skönlitteratur (nr 28–29) och sakprosatexter (nr 30–36), samt 
7 belägg (inkl. substituerade ord) i översättningar av isländsk litteratur 
(nr 37–43), alltså totalt 16 belägg:163  
 
Tabell 16. Översikt över materialet till kapitel 6. (Prickade linjer åt-
skiljer texttyperna)  

Belägg Författare och text År 

(28) Bautistenar Hallman: Hjeltars grönskande lager… 1734 

(29) Böta Sten Mörk & Törngren: Adalriks & Giöthildas… 1743 

                                                      
163. Några belägg har uteslutits eftersom de inte är unika (de har inte producerats 
utifrån en individs mentala lexikon utan tydliga förlagor; jfr avsn. 3.1): Loccenius 
1670:165, von Dalin 1747:196 och Schönberg 1772:34. Loccenius’ verk utkom första 
gången 1645 och sedan i tillökade upplagor 1654, 1670 och 1676 (Schück 1933b:264). 
För bautasten anger SAOB (spalt b521) utgåvan 1670, vilket visar att Loccenius inte har 
använt ordet före Verelius. Hos Loccenius framkommer också explicit att han refererar 
Verelius.  
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Belägg Författare och text År 

(30) Bötaſtenar Peringskiöld: Then första boken… 1710 

(31) BÖTA STENAR Biörner: Inledning till de yfwerborna göters… 1738 

(32) BÖTA ILAR eller hellar Biörner: Inledning till de yfwerborna göters… 1738 

(33) Bötaſten  Brocman: Berättelse, om en resa… 1766 

(34) Bötaſten Brocman: Berättelse, om en resa … 1766 

(35) Bötaſtenar  Brocman: Berättelse, om en resa … 1766 

(36) Bötaſtenar Fernow: Beskrifning öfwer Wärmeland… 1773 

(37) Bötaſtenar [thet är Graf 
eller Runeſtenar:]  

Peringskiöld: Hkr (prol.) 1697 

(38) Botastenar Peringskiöld: Hkr (prol.) 1697 

(39) Böta-ſtenar (thet är 
Rune- eller Grafſtenar) 

Peringskiöld: Hkr (Yngl. 8) 1697 

(40) Graff- eller Åminnelſe 
Stenar 

Peringskiöld: Hkr (Yngl. 16) 1697 

(41) Graf-Stenar Peringskiöld: Hkr (Yngl. 19) 1697 

(42) Grafſtenar Peringskiöld: Hkr (Hdg) 1697 

(43) grafſtenar Peringskiöld: Hkr (OT) 1697 

Utöver detta material har åtta ordböcker undersökts, i vilka ordet 
bautasten upptas i en. Inga andra ordbildningar med bauta(-) förekom-
mer i materialet. En fullständig, kronologisk redovisning av materialet 
efter genre och efter text finns i avhandlingens del ii. Där redovisas 
även ordboksmaterialet.  
     Etableringsprocesser på individnivå och samfundsnivå studeras här 
genom en undersökning av kvalitativa och kvantitativa aspekter på 
beläggens form och användning. Emellertid är materialet tämligen 
tunt, varför beläggen endast kan visa på möjliga tendenser rörande 
etableringsgradens utveckling. Utgångpunkten tas i individuella ordfö-
rekomster och deras kvalitet, vilket visar etableringsgraden hos de 



  6. etableringen av ordet bautasten i svenskan. perioden 1664–1790 

               201 

individuella beläggen. Deras kvalitet i kombination med deras kvanti-
tet visar etableringsgradens utveckling på samfundsnivå. 
 

6.1 Etableringsgrad utifrån beläggens 
form och användning 

 
I analysen av etableringsgraden hos bautasten undersöks beläggen ut-
ifrån följande kriterier: förledens fonologi (6.1.1), förledens morfo-
logi (6.1.2), sammansättningsfogens återgivning (6.1.3), förklaringar 
och typografiska markeringar (6.1.4), substitution (6.1.5) texttypers 
representation bland beläggen (6.1.6) och betydelsen hos bautasten 
utifrån kontexten: kollokationsundersökningen (6.1.7). Efter att be-
läggen har undersökts utifrån de enskilda kriterierna förs kriterierna 
ihop i en sammanhållen bedömning av etableringsgraden (6.1.8).    
 

6.1.1  Förledens fonologi 
 
Vid undersökningen av vokalen i ordens första stavelse beaktas faktiska 
belägg, dvs. 12 belägg (nr 28–39). Vokalen återges i 3 former: au, ö 
eller o. Formen ö förekommer i 10 belägg, au i 1 (nr 28) och o i 1 (nr 
38). Formen o får betraktas som en variant av ö i prologens första be-
lägg, eftersom den används i prologens andra belägg i Johan 
Peringskiölds Heimskringla-översättning. Den fonologiska formen ö 
dominerar alltså starkt över au som endast uppträder hos Johan Göstaf 
Hallman 1734. 
     Ordet har alltså analyserats (dvs. delarna har identifierats) på ett 
tidigt stadium, redan i slutet av 1600-talet i Peringskiölds översätt-
ning. Huruvida de senare formerna har analyserats eller inte är omöj-
ligt att avgöra, eftersom man inte vet ifall texterna har haft förlagor 
och vilka former de i så fall har haft.  
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6.1.2  Förledens morfologi 
 
Vid undersökningen av bindevokalen tas hänsyn till de 12 faktiska 
beläggen (nr 28–39). Vokalen uppträder i två former: a och i. Formen 
a uppträder i elva fall och i i ett. Formen bauti- hos Hallman 1734 (nr 
28) är rimligen i stället att betrakta som ett missförstånd. Det kan vara 
ett utslag av att formen har känts främmande, vilket stöds av att 
belägget är förhållandevis tidigt.  
     Samtliga förledsformer är tvåstaviga. Intressant är dock att notera 
att Olof von Dalin – i ett uteslutet belägg164 – använder den enstaviga 
formen böt- i första delen av sin svenska historia: »det war Stenar, 
riſtade med runor (n), ſom kallades Bỏta-ſtenar eller Bỏthllar, af 
Grækerne Bætyler» (von Dalin 1747:196).165 Eftersom stycket är ett 
referat av Biörner (jfr belägg nr 31–32), som använder tvåstavig form, 
är anpassningen till svenska ordbildningsregler ett tecken på att von 
Dalin (i ett fall) har analyserat ordet. Formen böt-, som är den enda 
som är i enlighet med svenska fonologiska och morfologiska regler, 
har endast påträffats en gång i underlaget. De övriga beläggen för 
bautasten i materialet stöder därför Hellbergs undersökning (se avsn. 
3.4.1) som visar att sammansättningar med bibehållet stamslutande -a 
i förleden börjar uppträda på 1600-talet. Han visar att det sker först i 
nya ord, medan de äldre fogetyperna (med foge-e eller utan fogevokal) 
endast uppträder i redan etablerade förleder. Den tvåstaviga förleds-
formen visar alltså att förleden har uppfattats som »ny». 
    

6.1.3  Sammansättningsfogen 
 
Vid undersökningen av sammansättningsfogens återgivning behandlas 
11 belagda sammansättningar med bauta- (inkl. bauti-) och efterleden  
-sten (nr 28–31, 33–39). Sammansättningsfogen sammanskrivs i åtta 

                                                      
164. Belägget har uteslutits ur materialet eftersom det bygger på en förlaga (jfr not 
163), även om just den enstaviga formen, böt-, kan sägas vara unik.  
165. Citatets (n) är en notbeteckning. 
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fall (nr 28, 30, 33–38), medan tre belägg återges antingen särskrivna 
(nr 29, 31) eller med bindestreck (nr 39). Beläggen visar att samman-
sättningen i viss grad har analyserats och har uppnått någon grad av 
etablering, men att sammansättningen som helhet inte har varit etable-
rad.  
     Lös sammansättningsfog uppträder första gången i det tredje beläg-
get i Peringskiölds Heimskringla-översättning (nr 39) från 1697. Beläg-
gen har en förlaga, och de två första förekomsterna i översättningen 
sammanskrivs (nr 37–38), men trots det särskrivs alltså det tredje 
belägget i verket. Ett drygt decennium efter Heimskringla-översätt-
ningen återger Peringskiöld ordet återigen sammanskrivet (nr 30) i 
Then första boken af Swea och Götha minnings-merken (1710). Samman-
sättningen har alltså analyserats av Peringskiöld, men den har sannolikt 
inte uppfattats som en nära sammanfogad enhet.        
     Särskrivningar förekommer även hos Eric Julius Biörner 1738 och 
hos Jacob Henrik Mörk och Anders Törngren 1743 (nr 31 resp. 29). 
Därefter sammanskrivs alla de 4 senaste beläggen (nr 33–36), från 
perioden 1766–1773. Materialet visar alltså en viss tendens att sam-
manskrivning ökar över tid. Det kan tyda på att ordet är bättre etable-
rat, men man måste också ta med i beräkningen att skriftnormen kan 
ha förändrats.  
 

6.1.4  Förklaringar och typografiska markeringar 
 
Här behandlas 12 faktiska belägg (nr 28–39). Förklaringar eller typo-
grafiska markeringar förekommer vid 3 belägg. Av dessa är 2 förklar-
ingar som förekommer i Peringskiölds Heimskringla-översättning, och 
1 är kursivering, hos Nils Reinold Brocman 1766.  
     I prologens första förekomst i Heimskringla-översättningen tillfogar 
Peringskiöld förklaringen »thet är Graf eller Runestenar» (nr 37), men 
inte i prologens andra och tätt följande förekomst (nr 38). Den därpå 
följande ordförekomsten (nr 39), som är den första i Heimskringlas 
Ynglingasaga, har Peringskiöld emellertid tillfogat en liknande för-
klaring: »thet är Rune- eller grafstenar». Peringskiöld har alltså tillfo-
gat förklaringar i inledande partier till två avdelningar i sin Heims-
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kringla-översättning, som är den första svenska översättningen av ver-
ket.166 Det visar att ordet inte är etablerat hos översättaren och/eller 
hos hans läsare. I Then första boken af Swea och Götha minnings-merken 
(1710) återger Peringskiöld ordet (nr 30) utan förklaring, vilket kan 
vara ett tecken på att ordet har fått ett starkare fäste hos Peringskiöld 
under de 10 år som har gått sedan översättningen. Avsaknaden av för-
klaring i detta fall kan också vara ett utslag av målgruppsanpassning, 
dvs. att ordet har ansetts vara känt i verkets tänkta läsekrets. 
     I Berättelse, om en resa till Helsingland (1766) använder Brocman or-
det bautasten tre gånger och gör på liknande sätt som Peringskiöld. 
Första gången ordet förekommer återges det i kursiv stil (nr 33), dvs. 
som citatord, medan de två följande beläggen skrivs med rak stil (nr 
34–35).    
     Förklaringarna är tidigare än kursiveringen och kan sägas vara en 
tydligare markering av ordets främlingskap. Möjligen skulle denna 
utveckling kunna peka mot att etableringsgraden höjs under perioden, 
både på individ- och samfundsnivå. Brocmans kursivering visar emel-
lertid att ordet inte har uppnått en hög etableringsgrad hos honom, 
»assessor i Kgl. Antiquitets-Archivo» (Brocman 1766:551), eller hos 
de antikvariskt orienterade läsarna av hans text i Svenska Magazinet.  
 

6.1.5  Substitution 
 
Vid undersökningen av substitution beaktas samtliga 16 belägg. Full-
ständig eller partiell substitution förekommer i fem fall (nr 32, 40–
43). De fyra äldsta är fullständiga och tidiga och uppträder i 
Peringskiölds Heimskringla-översättning. För de tre första beläggen i 
Heimskringla (nr 37–39), dvs. i prologen och i Ynglingasagans kapitel 
8, väljer Peringskiöld ordet bötasten, men de fyra följande substituerar 
han med grav- eller åminnelsestenar eller gravstenar (nr 40–43). Det visar 
att ordet inte är etablerat hos Peringskiöld, men det visar också – ur 

                                                      
166. Och den första på originalspråk, eftersom den även har text på isländska 
(Jørgensen 2000a:46). 
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ett onomasiologiskt perspektiv – att någon central del av det innehåll 
som följer med formen, enligt Peringskiöld, går att uttrycka med en 
eller flera redan etablerade former i svenskan. Flera former kan alltså 
uttrycka ett liknande innehåll som förlagans bautasteinn. Att olika for-
mer väljs, bautasten och andra, visar också att bautasten har något inne-
håll som skiljer sig från de andra formernas.  
     Efter Peringskiölds Heimskringla-översättning förekommer inte 
någon fullständig substitution. Biörner (1738) återger emellertid ef-
terleden i 3 former: -stenar (nr 31), -hellar och det mer svårtolkade      
-ilar167 (båda i nr 32). Det är tydligt att Biörner har varit mån om att 
använda förleden böta- men inte efterleden -sten. Det kan vara ett ut-
slag av en vilja att återföra forna, »götiska» ord i svenskan, vilket även 
formen -ilar kan tyda på, se not 167 ovan). Det kan också vara ett 
tecken på att Biörner inte har känt till förleden tillräckligt väl för att 
kunna substituera den. Innehållet hos formen -sten har alltså haft flera 
etablerade uttryckssätt i svenskan och kunde därmed substitueras, 
medan Biörner måhända inte kände till innehållet hos formen böta- 
tillräckligt väl för att kunna ersätta formen med en annan. Biörners 
användning kan alltså visa att bauta-/böta- inte varit en känd form, dvs. 
med ett känt innehåll, för honom och därmed att sammansättningen 
som helhet inte varit etablerad hos honom vid denna tidpunkt.       
Användningen av bauta- med -häll (och -ilar) är också viktig att lyfta 
fram eftersom den visar för andra språkbrukare att bauta- kan användas 
som förled i andra sammansättningar än med -sten. 
 

6.1.6  Texttypers representation bland beläggen 
 
Här behandlas samtliga 16 belägg. De första beläggen för bautasten 
efter Verelius’ introduktion finns i en översättning från 1697 (nr 37–

                                                      
167. Efterleden -ilar kan ha ett samband med Bautil, benämningen på Biörners 
rudbeckianska frände Johan Göranssons samlingsverk över svenska runstenar som gavs 
ut 1750. Namnet Bautil kan vara en lärd bildning av baut- och instrumentalsuffixet -il 
utan i-omljud. Jag vill här understryka att jag inte menar att t.ex. bautahäll har samma 
betydelse som bautasten eftersom ord aldrig är fullständigt synonyma. 
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39) och i en sakprosatext från 1710 (nr 30), båda med Peringskiöld 
som upphovsman. År 1734 finns ordet belagt för första gången i skön-
litterärt sammanhang på svenskt originalspråk, i Hallmans dikt Hjeltars 
grönskande lager (nr 28). Efter detta finns ordet belagt ytterligare en 
gång i skönlitteraturen under perioden, i Mörk och Törngrens Adalriks 
och Giöthildas äfventyr från 1743 (nr 29) och sedan ytterligare sex 
gånger i sakprosatexter (nr 31–36). 
     Sakprosatexter är bäst representerade. I dem finns 7 belägg, medan 
endast 2 resp. 3 ord kan beläggas i skönlitteratur och översättningar. 
Efter Verelius förs ordet bautasten alltså inledningsvis vidare i svenska 
texter genom en översättning, men främst genom sakprosatexter. Den 
begynnande användningen i skönlitterära texter, och därmed i fler 
texttyper, visar emellertid att ordet gradvis etableras.  
 

6.1.7  Betydelse hos bautasten utifrån kontexten: 
kollokationsundersökningen 

 
Den kollokationsundersökning som har företagits på materialet från 
perioden 1664–1790 uppvisar ett än magrare resultat än den som 
företogs i föregående kapitel (jfr avsn. 4.5). Endast 2 ord kollokerar 
fler gånger än tre med nodordet bautasten (lemmatiserat och normali-
serat) inom kollokationsspannet 5:5, nämligen prepositionen i och 
konjunktionen och (se avhandlingens del ii). Båda dessa har abstrakt 
betydelse och fyller främst en syntaktisk funktion och kan därför inte 
säga mycket om den semantiska profilen hos ordet bautasten. Det 
knappa materialet i kombination med kollokationsundersökningens 
resultat visar närmast att ordet bautasten antingen inte har haft någon 
semantisk profil eller att den har varit mycket vag.   
 

6.1.8  Sammanhållen bedömning av etableringsgraden 
 
Resultaten av undersökningen utifrån kriterierna är delvis motsägel-
sefulla. Sammantaget visar flera av de individuella beläggen att etable-
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ringsgraden på individnivå varit låg, men vissa tecken finns på att eta-
bleringsgraden ökar något över tid.  
     Samtliga belägg har tvåstavig förled, vilket i enlighet med Hellbergs 
undersökning visar att bauta-/böta-/bauti- har uppfattats som »nytt» i 
svenskan under hela perioden. Inga kortord förekommer och inte 
heller någon bildlig användning. Kollokationsundersökningen visade 
att bautasten har haft svag, eller ingen, semantisk profil under perio-
den. Särskrivningar förekommer så sent som 1738, hos Biörner, och 
1743, hos Mörk och Törngren. Sammansättningen har alltså analyse-
rats och lederna har uppnått någon grad av etablering hos dem, men 
sammansättningen som helhet har inte etablerats i någon högre grad. 
Det stöds också av att Biörner anger alternativ till den välkända efter-
leden, medan han behåller den nyare förleden.  
     Vissa tecken tyder på att etableringsgraden ökar. Dominansen av 
vokalen ö (o) i förledens första vokal visar att förleden bauta- har analy-
serats tidigt. Belägget för diftongen au från 1734 är mest troligt ett 
tecken på att förleden har uppfattats som främmande då ordet har den 
avvikande formen bautistenar. De flesta beläggen återges samman-
skrivna, men en dryg tredjedel återges med lös sammanfogning. Åter-
givningen av sammansättningsfogen visar att sammansättningen i viss 
grad har analyserats och att både delarna och sammansättningen som 
helhet har uppnått någon grad av etablering, men att sammansätt-
ningen som helhet inte har varit i hög grad etablerad.  
     En svag tendens kan skönjas av att sammanskrivning ökar över tid. 
Det är mest sannolikt ett tecken på att relationen mellan sammansätt-
ningens leder har uppfattats som nära av allt fler individer, dvs. att 
sammansättningens etableringsgrad ökar, eftersom det är inte är tro-
ligt att ordet har kommit att uppfattats som ett främmande citatord i 
ökande grad med tiden. Första gångerna som ordet uppträder i mate-
rialet, hos Peringskiöld 1697, är det sammanskrivet i de två första 
fallen. Att det skulle sammanskrivas eftersom Peringskiöld har upp-
fattat ordet som citatord och därmed inte analyserat sammansätt-
ningen, motsägs av att han återger förlagans au med ö eller o och av att 
han återger ordet med lös sammanfogning i andra fall. Ordet har alltså 
uppnått en viss grad av etablering hos Peringskiöld i början av 1700-
talet, med inte en hög grad av etablering. Den vacklande återgivningen 
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är i sig ett tecken på en lägre etableringsgrad, vilket också stöds av att 
Peringskiöld i två fall tillfogar förklaringar till ordet i Heimskringla-
översättningen, och av att han i fyra fall substituerar ordet.   
     De fyra senaste beläggen, från perioden 1766–1773, är samman-
skrivna. Av dessa har ett belägg drag av citatord: Brocman återger 
ordet i kursiv stil. De tre övriga beläggen har alla den fonologiska for-
men ö, återges i rak stil och har inga tillfogade förklaringar. Dessa tre, 
de yngsta beläggen under perioden, tillsammans med Peringskiöld 
1710, är de enda i materialet som återges på detta sätt. Återgivningen 
av de tre senaste beläggen kan således vara tecken på att etablerings-
graden ökar under perioden.  
     Det finns en tydlig koppling mellan flera av upphovsmännen bakom 
de belagda orden under perioden (jfr även de belägg som har uteslu-
tits, se not 163). Det stöder antagandet om att Verelius var den som 
introducerade ordet bautasten i svenskan och att han var den som ligger 
bakom att ordet så småningom etablerades i svenskan. I materialet har 
endast 12 ord med bauta- (inkl. bauti-) kunnat beläggas, varav tre i 
översättningar. Det antyder att ordet bautasten (eller andra ord bildade 
med bauta-) inte har använts i särskilt hög grad under denna tid. Flera 
av de verk där ordet förekommer är emellertid välkända och bör ha 
nått en stor spridning och på så sätt ha nått ett stort antal läsare. Detta 
är gynnsamt för den fortsatta etableringen på individnivå och har san-
nolikt spelat en viktig roll för etableringen på samfundsnivå och för 
upptagandet av ordet i svenska ordböcker.  
 

6.2 J.G.P. Möllers ordbok i den lexiko-
grafiska traditionen och ordbokens 
betydelse för etableringen av bautasten 

 
I kapitlet har åtta ordböcker av sju författare under perioden 1664–
1790 genomgåtts för att finna belägg för ordet bautasten/bötasten eller 
andra ord bildade med bauta-/böta-: Spegel (1712), Serenius (1741), 
Lind (2:a utg. 1749), L. Möller (2:a utg. 1755), Sahlstedt (1757, 
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1773), Widegren (1788) och J.G.P. Möller (1790). Samtliga utom 
Sahlstedt 1757 är tvåspråkiga med svenska som källspråk. Av dessa åtta 
ordböcker upptas ordet bautasten i en, i tredje delen i J.G.P. Möllers 
svensk-tyska ordbok från 1790. Varken bötasten eller andra ordbild-
ningar med bauta-/böta- finns upptagna i de övriga ordböckerna.   
     Vid tidpunkten för J.G.P. Möllers ordbok var en inhemsk, svensk 
lexikografisk tradition under etablering, genom vilken en grammatisk 
beskrivning med utgångspunkt i svenskan utvecklades. I ordböckerna 
från 1500- och 1600-talet var svenskan sekundär i förhållande till lati-
net, även i de ordböcker där svenskan var källspråk. Under perioden 
från ca 1700 till 1850 stärks svenskans ställning i samhället samtidigt 
som intresset att behärska andra europeiska språk ökar på latinets be-
kostnad. Konventioner för svenskans lexikaliska beskrivning utvecklas, 
och därmed en inhemsk lexikografisk tradition med utgångspunkt i 
svenska språket (Hannesdóttir 1998:1–3, 12).  
     Haqvin Spegels svensk-latinska ordbok (1712) var den första ord-
boken som bröt med den latinska traditionen, och den var därför ett 
viktigt steg mot en inhemsk lexikografi (Hannesdóttir 1998:128). 
Spegels ordbok har ett deskriptivt syfte, men ett uttalat mål är också 
att återföra gamla ord i svenskan. Han har därför hämtat en tämligen 
stor mängd ord ur de isländska sagorna (Hannesdóttir 1998:14, 134 f., 
2002:93 f.), men trots det har han inte medtagit ordet bautasten i 
Verelius’ Götriks och Rolfs saga. 
     En av 1700-talets viktigare ordböcker är Jacob Serenius’ svensk-
engelsk-latinska ordbok (1741) (Haugen, E. 1984:10). Lena Rogström 
(1998:12–14, 351) visar att Serenius’ ordbok i hög grad är osjälvstän-
dig.168 Att ordet bautasten inte upptas i Serenius’ ordbok är således 
naturligt, och ett upptagande i ordboken hade därför heller inte kun-
nat säga något om etableringsgraden i svenska språket. 

                                                      
168. Den 1:a upplagan av den engelsk-svenska ordboken (1734) bygger på en engelsk-
fransk förlaga (Abel Boyers The Royal Dictionary, 5:e uppl. 1729), och den senare 
svensk-engelska ordboken (1741), som här har använts, är en vändning av denna 
(Rogtröm 1998:12–14, 351). Enligt Rogström (1988:351) är den svensk-engelska 
delen mer självständig än den engelsk-svenska men ändå starkt påverkad av förlagan.  
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     Olof Linds tysk<>svenska ordbok (1738) är en av 1700-talets stora 
tvåspråkiga ordböcker (Hannesdóttir 1998:181). År 1749 utkom en 
väsentligt utbyggd andra upplaga av Linds ordbok, med en vokabulär 
som bara passeras av Sahlstedts ordbok (1773) till omfånget. Antalet 
lemman i denna utgåva är betydligt större än i någon annan tidigare 
svensk ordbok (Malmgren 1992:204), men ordboken upptar trots det 
inte ordet bautasten.  
     Levin Möllers fransk<>svenska ordbok (1745) var den första ut-
förliga svensk<>franska ordboken (Rogström 1998:79, jfr Hannes-
dóttir 1998:210). År 1755 utkom ordboken i en andra, korrigerad och 
utökad upplaga (Hannesdóttir 1998:208), vilken här har använts. 
Levin Möllers ordbok är emellertid ett osjälvständigt verk (Hannes-
dóttir 1998:210 f.), vilket förklarar frånvaron av bautasten som upp-
slagsord.169  
     Abraham Sahlstedt kom att bli en av de mest inflytelserika ord-
boksförfattarna i Sverige. Hans första ordbok, Swensk ord-bok, utkom 
redan 1757, men sin stora lexikografiska insats gjorde han med den 
svensk-latinska ordboken (1773) (Haugen, E. 1985:574). Den be-
traktades länge som den svenska standardordboken och upptog ett 
representativt urval ur det svenska allmänspråket (Malmgren 1992: 
204, Hannesdóttir 1998:277, jfr Ralph 2001:301). Det leder till 
slutsatsen att ordet bautasten antingen har fallit utanför Sahlstedts urval 
eller inte bedömts tillhöra det svenska allmänspråket. 
     Gustaf Widegrens svensk-engelska ordbok (1788) är den enda vik-
tiga ordboken med svenska som källspråk under perioden mellan 
Sahlstedts och J.G.P. Möllers ordböcker, dvs. mellan 1773 och 1790 
(Malmgren 1992:210). Inte heller denna ordbok upptar ordet bauta-
sten. 

                                                      
169. I den fransk-svenska delen utgår Levin Möller från de franska uppslagsorden i 
Frischs fransk-tyska ordbok och med hjälp av Linds tysk-svenska del översätter han 
och parafraserar till svenska. I den svensk-franska delen utgår han från uppslagsorden 
i Linds svensk-tyska del och anger en fransk ekvivalent med stöd i Frischs tysk-
franska del (Hannesdóttir 1998:210 f.).  
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     J.G.P. Möllers ordbok är en av 1700-talets mest betydelsefulla 
tvåspråkiga ordböcker och tillika en av de viktigaste 1700-talsordböck-
erna med svenska som ett av språken. Han klagade på Linds ordbok 
och menade att den var inkomplett och full av fel, och J.G.P. Möllers 
ordbok anses också vara en avsevärd förbättring av Linds ordbok 
(Malmgren 1992:207).  
     J.G.P. Möllers svensk-tyska ordbok kan bygga på Sahlstedt, men 
Möller letade också aktivt efter nya ord som inte tidigare hade före-
kommit i svenska ordböcker, bl.a. genom att studera terminologisk 
litteratur och annan vetenskaplig litteratur. J.G.P. Möllers vokabulär 
är därför avsevärt större än Sahlstedts. Ordboken innehåller ca 35 000 
lemman, ca 10 000 fler än Sahlstedts ordbok. Möller var också snabb 
på att ta upp nya ord i sin ordbok, dvs. ord som var nya i förhållande 
till tidigare ordböckers vokabulär (Malmgren 1992:209 f.). Sven-
Göran Malmgren (1992) har gjort en mindre undersökning av de nya 
orden i J.G.P. Möllers ordbok, och han visar att 47 lemman i avdel-
ningen D-delaktig med stor sannolikhet aldrig tidigare har förekommit 
i svenska ordböcker. Av dessa förekommer 8 lemman för första 
gången hos J.G.P. Möller, och 9 förekommer för första gången mellan 
1770 och 1789 (Malmgren 1992:210).  
     När J.G.P. Möllers ordbok utkom hade drygt 120 år gått sedan 
Verelius’ introduktion av ordet bautasten. Trots att flera av Möllers 
föregångare hade haft stora ordsamlingar och vissa hade syftat till att 
återföra gamla ord i språket, hade ordet bautasten inte medtagits. Mest 
sannolikt har ordet inte ansetts vara ett allmänt ord, dvs. ett ord som 
har varit etablerat i språksamfundet. Man kan också ställa sig frågande 
till ifall ordet verkligen har varit etablerat i språksamfundet. De belägg 
som har kunnat fångas upp här är tämligen få, även om de är välkända 
och kan ha nått stor spridning (och underlaget som ligger till grund för 
kapitlets material är inte särskilt stort). Man måste därför räkna med 
att ordet har förekommit i fler texter än de som ingår i mitt material, 
oklart hur många och vilken spridning de haft. Dessutom kan natur-
ligtvis talspråksbruket ha påverkat Möllers bedömning.  
     Möller var förvisso skicklig på att spåra upp nya ord och snabb på 
att uppta dem i ordboken, men det finns inte anledning att tro att han 
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har tagit med tillfälliga bildningar. Malmgren menar att han höll sig till 
»well-established Swedish words» (Malmgren 1992:208) för de 
svenska ekvivalenterna. Det tolkar Malmgren (1992:208) som att 
tillfälliga sammansättningar har undvikits. Upptagandet av bautasten i 
J.G.P. Möllers ordbok bör alltså tolkas så att ordet har ansetts vara 
etablerat i språksamfundet vid denna tid.  
     Anmärkningsvärt med uppslagsordet bautasten i J.G.P. Möllers 
ordbok är att det upptas i just denna form. Formen med au förekom-
mer som vi sett endast i undantagsfall i avhandlingens material för 
denna period, men man kan naturligtvis inte utesluta att au-formen 
har förekommit i andra och fler texter än de som ingår i materialet. 
Möjligtvis kan formen au ha framstått som mindre främmande för 
tysken Möller, vars modersmål ju har denna diftong, varför han kan ha 
uppfattat ö-formen som konstlad. Han kan möjligen också ha bedömt 
formen böta- som en felaktig arkaism, eftersom bauta- inte bevisligen 
har funnits i svenskan under den tid då monoftongeringen ägde rum 
(jfr även avsn. 7.2). Det är naturligtvis omöjligt att avgöra varför han 
väljer just denna form, men klart är att hans val hade stor påverkan på 
ordets framtida användning och form.  
     J.G.P. Möllers ordbok var mycket viktig för svensk lexikografi och 
hade ett stort inflytande på svensk lexikografi och det svenska ordför-
rådet (Malmgren 1992:211). Genom att uppta vanliga, etablerade ord 
i ordboken bidrog Möller till den kodifiering av den språkliga normen 
som var en viktig funktion i 1700-talets tvåspråkiga lexikografi 
(Hannesdóttir 1998:11 f, 2000:224).170  
 
 
 
 
 

                                                      
170. Kodifiering inrymmer grafisering, t.ex. val av alfabet och ortografisk norm, 
grammatisering, identifikation och formulering av grammatiska regler, och lexisering, 
»förtecknandet av ett för språket representativt ordförråd» (Hannesdóttir 1998:12, 
2000:226, jfr även Haugen, E. 1987). 
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6.3 Orsaker bakom ordets etablering och 
ordets funktion i svenska språket 

 
I kapitel 5 framkom att Verelius’ användning av bautasten i Götriks och 
Rolfs saga är en oegentlig dubbelöversättning och en medvetet över-
förd ordform. Mycket talar för att Verelius’ motiv bakom använd-
ningen av en isländsk ordform var att i göticistisk anda legitimera 
svenskans rang. Introduktionen var sannolikt en följd av tidens histo-
rieromantik och historiens (’den förflutna verklighetens’ och ’histo-
rieforskningens’) starka ställning i 1600-talets nationsbyggande, och på 
så sätt var ordet bautasten en statusmarkör i Verelius’ text.  
     Under perioden från introduktionen fram till 1790 får ordet bauta-
sten ett tydligare innehåll i och med att det etableras i högre grad. 
Därmed kunde ordets betydelse, och därmed ordet som helhet, också 
fylla en funktion på så sätt att formen betecknade ett innehåll som var 
föremål för beskrivning. Att ordet bautasten fortsatt främst har fyllt 
andra funktioner än sådana betingade av luckor i ordförrådet, stöds av 
Peringskiölds Heimskringla-översättning. Där visar han att formen 
bautasten gick att ersätta med andra former, dvs. att centrala delar av 
det innehåll som formen bautasten har uppfattats bära med sig gick att 
uttrycka med andra, redan etablerade svenska former. Det visar att 
ordet bautasten har haft något innehåll som skiljer sig från de redan 
etablerade formerna.      
     Under den period som här står i fokus förändrades det politiska och 
kulturella klimatet, och därmed förutsättningarna för historiska ytt-
ringar, men historien behöll likväl sin höga status. Jöran Mjöberg 
(1967–1968) behandlar skönlitterära verk med motiv från forntiden 
och lyfter fram motiviska huvudlinjer från 1700-talet fram till vår tid. 
Enligt Mjöberg (1967:48) skapade 1700-talsdiktarna en »fornnordisk 
stämning» genom att använda arkeologiska symboler. De mest fram-
trädande symbolerna var ättehögen och runstenen – eller bautastenen 
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(Mjöberg 1967:48).171 Tack vare tidens stora historieintresse fick 
bautastenen därmed alltså ett starkt och positivt symbolvärde, och 
ordet bautasten betecknade därmed ett innehåll som rönte stor upp-
märksamhet och hade hög status under perioden. Historiens starka 
ställning har sannolikt motiverat användningen av ordet bautasten, vil-
ket vid 1700-talets slut ledde till att ordet etablerades i det svenska 
språksamfundet och upptogs i en svensk ordbok. 
     Från och med 1680-talet gick det svenska studiet av den isländska 
litteraturen och antikviteterna in i ett nytt skede (Schück 1933b:94, jfr 
Lindroth 1975:281). Rúgman dog 1679, Verelius 1682 (Schück 
1933b:94). Dessutom falnade antikvitetsforskningens beskyddare 
Magnus Gabriel De la Gardies stjärna betänkligt kring 1680. Antikvi-
tetskollegiets resultat hade fram till dess varit rätt magert, bl.a. efter-
som Verelius utförde lejonparten av sitt arbete innan kollegiet instifta-
des (Schück 1933b:93). Under seklets sista decennier inträdde emel-
lertid en produktiv period för Antikvitetskollegiet.172 Det lyckades 
förvärva en mängd isländska handskrifter, bland dem en avskrift av den 
isländska litteraturens huvudnummer, Heimskringla (Schück 1933b:94, 
Jørgensen 2000a:72). Avskriften Holm papp 18 fol kom sedan att ligga 
till grund för Peringskiölds Heimskringla-utgåva (1697–1700) som 
markerade en stor framgång i den filologiska kampen mot danskarna 
(Jørgensen 2000a:46, 76 ff.).  
     Den gyllene tiden blev emellertid kort. Vid mitten av 1690-talet 
flyttades Antikvitetskollegiet till Stockholm och ombildades till Antik-
vitetsarkivet för att senare bli ett bihang till Riksantikvarieämbetet 
(Lindroth 1975:323, Frängsmyr 2000a:86). Intresset för isländskan 
mattades, inga nya handskrifter samlades in och inga fler islänningar 
anställdes (Widmark 1954:36, Jørgensen 2000a:82 f.). Peringskiöld 

                                                      
171. Mjöberg gör inte åtskillnad på runstenar och bautastenar (se t.ex. Mjöberg 1967: 
50). Andra motiviska föremål är stendösar, gravkummel, runinskrifter, ättestupor, 
vikingaskepp, dryckeshorn, lurar, harpor, hjälmar, vapen och hednatempel (Mjöberg 
1967:48). 
172. Hanssons undersökning visar också att översättningarna från »götiska» kulmine-
rade under 1690-talet (Hansson 1982:32 f; jfr även ovan not 162).  
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som tidigare hade varit verksam vid Antikvitetskollegiet kunde emel-
lertid fortsätta sitt antikvariska arbete, nu bl.a. som riksantikvarie. 
Han bedrev under denna tid en aktiv antikvarisk verksamhet (se 
Frängsmyr 2000a:86 f.), som bland mycket annat resulterade i Then 
första boken af Swea och Götha minningsmerken 1710. 
     Vid frihetstidens inträde efter Karl xii:s död var Sveriges tid som 
internationell stormakt förbi, och fornforskningen förlorade därmed 
den politiska uppgift som den haft på 1600-talet. Det ideologiska stö-
det för fornforskningen undandrogs eftersom 1700-talets utilism inne-
bar att de ekonomiska och naturvetenskapliga framstegen sattes främst 
(Lindroth 1978:11 f., Baudou 2004:92). 1600-talet hade varit den 
svenska fornforskningens guldålder, men under 1700-talet omvärde-
rades historiens roll, och fornforskningen blev »omodern» (Jensen 
2005:33).  
     Den nya ideologin ledde till att antikvitetsforskningen ändrades 
både till sin organisation och sin inriktning. Under 1700-talet saknade 
fornforskningen det centrum som den hade haft i 1600-talets Antikvi-
tetskollegium. Antikvitetsarkivet förde under hela 1700-talet en ty-
nande tillvaro, och 1786 övertogs uppgifterna av Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien som inte visade någon entusiasm 
för fornforskning (Baudou 2004:93). 1700-talets fornforskning kom i 
stället att bedrivas vid universiteten och på privata initiativ. Det största 
inventeringsarbetet gjordes i samhällsnyttans namn. I syfte att skapa 
ett bättre samhälle strävade statsförvaltningen efter att förbättra kun-
skapen om landets naturresurser, och i samband med topografiska 
undersökningar redovisades även fornlämningsbeståndet. Delvis med 
anledning av dessa faktorer blev också 1700-talet forskningsresandets 
stora århundrade (Jensen 2005:38, 44, 46). Av detta är den här an-
vända Erik Fernows verk Beskrifning öfwer Wärmeland (1773) ett resul-
tat. Forskningsresandet bidrog till att utgrävningsmetoden fick sitt 
stora genombrott under 1700-talet. Främst grävde man i gravar, efter-
som det sedan länge fanns ett etablerat intresse för just denna 
fornlämningstyp. Brocman genomförde en rad utgrävningar av forn-
lämningar i Hälsingland som påstods vara jättars gravar (Jensen 2005: 
54, 56). Några bautastenar tycks han inte ha funnit i detta område 
enligt hans Berättelse, om en resa till Helsingland som utkom 1766.  



från bautasten till bautastor 

                  216 

     Nära förbundet med upplysningens förnuftsideal är det franskklas-
sicistiska estetiska idealet (se t.ex. Olsson & Algulin 1987:219 ff.). 
Franskklassicismen utövade stort inflytande under hela 1700-talet, 
vilket inte uppmuntrade till användning av den fornnordiska poetiken 
eller de nordiska motiven (Clunies Ross & Lönnroth 2001:37). Några 
undantag finns dock, främst från århundradets första hälft. Bland de 
viktigaste är Mörk och Törngrens Adalriks och Giöthildas äfwentyr 
(1742–1744) som utspelar sig i nordisk forntid173 (Blanck 1911:314, 
jfr Göransson 1999:290). Ett annat exempel från denna tid och kate-
gori är Hallmans dikt Hjeltars grönskande lager (1734) som har använts 
här.  
     Inom historieskrivningen slog en vetenskaplig källforskning igenom 
under 1700-talet (Lindroth 1978:611 f.). En huvuduppgift var att ta 
ställning till de rudbeckianska idéerna, som kan sägas vara en ytterlig-
het av göticismen (Lindroth 1978:615, Malm 1996a:15). Den stora 
uppgörelsen mellan den gamla, göticistiskt präglade historieskriv-
ningen och den nya, moderna och kritiska stod i mitten av 1700-talet. 
De mest framträdande rudbeckianerna var Biörner och Göransson. 
Biörner utgav bl.a. Nordiska kämpadater 1737 och Inledning til de yfwer-
borna göters gamla häfder 1738, vilka båda kom att få stort inflytande 
under 1800-talets romantik (Lindroth 1978:643, 649, 655, Frängsmyr 
2000a:324 f.). Sitt dråpslag fick rudbeckianismen genom den mo-
derne, upplyste historikern Olof von Dalins första band av Svea rikes 
historia (1747) (Frängsmyr 2000a:325). Efter von Dalins uppgörelse 
med rudbeckianismen sjönk intresset för den nordiska forntiden 
(Blanck 1911:313), men det bör framhållas att göticismen levde vidare 
även om dess extremform, rudbeckianismen, hade avfärdats, se vidare 
Malm 1996a:15.174 De nordiska motiven inom den litterära estetiken 

                                                      
173. Forskningen är dock oenig om hur det historiska motivet i Adariks och Giöthildas 
äfwentyr ska tolkas, se Blanck 1911:313, 315, Malm 1996b:139, Göransson 1999:290. 
174. von Dalin avvisade Rudbecks idéer om att Sverige var identiskt med Atlantis och 
att »götiska» var urspråket före språkförbistringen efter Babels torn men han accepte-
rade ändå en stor del av det göticistiska tankestoffet (Malm 1996:15, jfr Frängsmyr 
2000a:325, Baudou 2004:93).  
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uppvärderades senare av den schweiziske franskprofessorn Paul-Henri 
Mallet. Han inledde en litterär strömning med motiv ur nordisk litte-
ratur och mytologi som genom den svenske litteraturhistorikern 
Anton Blanck (1911) har blivit känd som den nordiska renässansen. I sina 
publikationer från 1700-talets mitt framförde Mallet en estetik som 
byggde på Burkes och Rousseaus förromantiska föreställningar om 
»det sublima» och »den ädle vilden». Hos Mallet presenterades den 
nordiska poesins och mytologins motiv som ett alternativ till fransk-
klassicismen, och hans böcker nådde stor spridning över hela Västeu-
ropa. Den nordiska forntiden rönte därmed fortsatt stor uppmärksam-
het och fungerade som litterär inspirationskälla under senare delen av 
1700-talet (Clunies Ross & Lönnroth 2001:37–41).  
       Även om det politiska och kulturella klimatet förändrades under 
den här undersökta perioden, behöll historien sin starka ställning. 
Ordet bautasten kunde därmed fylla en viktig funktion både till form 
och betydelse, där formen utgjorde en statusmarkör och där innehållet 
betecknade ett föremål som rönte stor uppmärksamhet och tillika 
åtnjöt hög status.   
 

6.4 Sammanfattning 
 
I kapitlet har 16 belägg i skönlitteratur, sakprosa och översättningar 
undersökts. Dessutom har åtta ordböcker undersökts, av vilka bauta-
sten upptas i en. Vid bedömningen av etableringsgraden hos bautasten 
har följande kriterier rörande beläggens form och användning beaktats: 
förledens fonologi, förledens morfologi, sammansättningsfogens åter-
givning, förklaringar och typografiska markeringar, substitution, 
texttypers representation bland beläggen och betydelsen hos bautasten 
utifrån kontexten – kollokationsundersökningen. Kollokationsunder-
sökningen som har företagits visade att ordet bautasten har haft svag 
eller obefintlig semantisk profil. Inga kortord förekommer i materia-
let, och inte heller någon bildlig användning. Sammantaget visar un-
dersökningen av etableringsgraden att den inte har varit hög, men 
vissa tecken tyder på att den höjs under perioden.  Även om de ord 
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som har kunnat beläggas är få, har de förekommit i flera välkända 
verk, vilket är gynnsamt för den fortsatta etableringen och som sanno-
likt har bidragit till upptagandet i J.G.P. Möllers ordbok 1790. Det 
finns en tydlig koppling mellan beläggens upphovsmän, vilket stöder 
antagandet om att Verelius var den som introducerade ordet bautasten i 
svenskan. 
     J.G.P. Möllers ordbok var en av 1700-talets mest betydelsefulla 
tvåspråkiga ordböcker. Varför Möller väljer att uppta just ordformen 
med au, trots att denna är i klar minoritet i materialet, är omöjligt att 
avgöra, men utan tvivel har hans val stor inverkan på ordets framtida 
form och användning.  
     Under 1700-talet förändrades det politiska och kulturella klimatet, 
men historien rönte fortsatt hög status. Den höjda etableringsgraden 
innebär att formen har fått ett innehåll. Genom historiens starka ställ-
ning kunde användningen av ordet bautasten motiveras genom att det 
tilldelades ett starkt och positivt symbolvärde, både till form och inne-
håll, vilket ledde till ordets etablering i språksamfundet år 1790. 
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Kap itel  7  
 

Etableringsgradens utveckling 
hos ordet bautasten i svenskan. 

Perioden 1791–1973 
 
 
  
Kapitel 7 tar vid år 1791, då ordet kan anses vara etablerat i språk-
samfundet, och behandlar perioden till 1973, då etableringsgraden har 
sjunkit enligt SAOL 10. I kapitlet undersöks hur etableringsgraden 
utvecklas hos bautasten, och orsakerna bakom utvecklingen belyses och 
diskuteras. 
     Kapitlets material består av totalt 138 belägg (nr 44–181): 95 be-
lägg för ord bildade med bauta(-) i skönlitteratur (nr 44–63) och sak-
prosatexter (nr 64–138), 43 belägg (inkl. substituerade ord) i över-
sättningar (nr 139–181), alla utom 1 (nr 181) i fornvästnordisk litte-
ratur. I materialet förekommer bauta(-) 134 gånger:175  
 
Tabell 17. Översikt över materialet till kapitel 7. (Prickade linjer åt-
skiljer texttyperna) 

Belägg Författare och text År 

(44) bauta-sten Geijer: Den siste kämpen 1811 

(45) bautasten Atterbom: Skaldar-mal 1811 

(46) bautastenar Tegnér: Nore 1808–1816 

                                                      
175. Några belägg har uteslutits: Sjöborg 1815:3 och innehållsförteckningen,  
Hildebrand 1872:2 och Holmquist i Wettersten 1901:43 eftersom de inte är unika (de 
har inte producerats utifrån en individs mentala lexikon utan tydliga förlagor; jfr 
avsn. 3.1). Sjöborg 1815:7, Hildebrand 1873:86 och not 1 och Hjelmqvist 1893:42 
har uteslutits eftersom de är metaspråkliga. 
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Belägg Författare och text År 

(47) bautasten Tegnér: Axel 1822–1824 

(48) bautasten Tegnér: N. Bruzelius 1822–1824 

(49) Bautasten Tegnér: Fritiofs saga  1825–1826 

(50) Bautasten Tegnér: Fritiofs saga 1825–1826 

(51) bautasten  Ling: Tirfing eller dödssvärdet 1836 

(52) bautastenar Wetterbergh: Tant Margaretas soaréer  1854 

(53) Bautastenar Gullberg: Runor på bautastenar  1867 

(54) bautasten Lönnberg: Ragnfast Mårsson 1873 

(55) bautasten Topelius: Sånger  1874 

(56) bautastenens Anderson: E.G. Geijer 1889 

(57) bautastenens Anderson: Till N.J. Berlin  1889 

(58) bautastenar Levertin: Magistrarna i Österås  1900 

(59) bautasten Fahlstedt: Mor Sagas skymningsprat  1902 

(60) bautasten Lundegård: Sagan om drottning Filippa  1904 

(61) bautastenar Strindberg: Svarta fanor  1907 

(62) bautasten Sjöberg: Kvartetten som sprängdes 1924 

(63) bautasten H. Bergman: Labyrinten  1931 

(64) Bautaſteinar Tholander: Iduna  1814 

(65) Bautaſteinar Tholander: Iduna 1814 

(66) Bautaſteinar Tholander: Iduna 1814 

(67) Bautastenar Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(68) Bautasten Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(69) Bautastenar Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(70) Bautastenar Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(71) bautasten Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(72) Bautastenar Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 
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Belägg Författare och text År 

(73) Bautastenar Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(74) Bautastenar Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(75) Bautastenar Sjöborg: Försök till en nomenklatur… 1815 

(76) bautasten Ekelund 1790–1838176 

(77) Bautastenar Strinnholm: Svenska folkets historia…  1819–1823 

(78) Bautastenar Fryxell: Berättelser ur svenska historien 1823 

(79) Bauta-bild Berggren: Resor i Europa och Österländerne 1826 

(80) bautahäll Holmberg: Bohusläns historia och beskrifvning 1843 

(81) bautaſten Holmberg: Bohusläns historia och beskrifvning 1843 

(82) bautahällar Holmberg: Bohusläns historia och beskrifvning 1843 

(83) Bautastenar Holmberg: Nordbon under hednatiden 1852 

(84) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(85) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(86) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(87) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(88) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(89) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(90) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(91) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(92) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(93) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(94) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

(95) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1) 1864 

                                                      
176. Årtalen markerar Ekelunds levnad. Både Ekelund och Strinnholm (nr 77) återges 
efter sekundärkälla (Kindblad 1867). För Stinnholm markerar årtalen verkets utgiv-
ningstid.   
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Belägg Författare och text År 

(96) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(97) bautastenarne Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(98) bautastenen Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(99) Bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(100) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(101) Bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(102) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(103) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(104) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(105) Bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(106) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(107) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(108) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(109) bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(110) Bautastenar Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(111) bautasten Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2) 1869 

(112) bötastenar Montelius: Månadsbladet 1873 

(113) bautastenar Borgström: Berättelse öfver en resa… 1875 

(114) bautastenar Montelius: Sveriges historia… 1877 

(115) Bauta-stenar C.J. Bergman: Gotlands Geografi och Historia 1879 

(116) bautastenar Strindberg: Svenska folket 1881 

(117) bötastenar Hofberg: Månadsbladet  1881 

(118) bötahällen Hofberg: Månadsbladet 1881 

(119) bauta Schöldström: iVärjhugg och nålsting 1884 

(120) bautasten Eichhorn: i Nordisk familjebok 1885 

(121) bautastenar Rydberg: Undersökningar i germansk mytologi 1886 

(122) Bautasten Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  1898 
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Belägg Författare och text År 

(123) bautastenarna Lindgren: Uppfinningarnas bok 1898 

(124) Bautasten Hörman: Västra Frölunda och Askims krönika  1929–1932 

(125) bautastenar Hörman: Västra Frölunda och Askims krönika 1929–1932 

(126) bautastenar Hörman: Västra Frölunda och Askims krönika 1929–1932 

(127) bautasten Ullström: Färgelanda… 1940 

(128) bautastenen Ullström: Färgelanda…  1940 

(129) bautastenar Ullström: Färgelanda…  1940 

(130) bautastenarna Ullström: Färgelanda…  1940 

(131) bautastenarna Ullström: Färgelanda…  1940 

(132) bautastenen Ullström: Färgelanda…  1940 

(133) bautastenar Ullström: Färgelanda…  1940 

(134) bautastenen Ullström: Färgelanda…  1940 

(135) bautastenar. Skånes hembygdsförbunds årsbok  1953 

(136) bautastensgrupp Skånes hembygdsförbunds årsbok 1953 

(137) bautastensgravfält Skånes hembygdsförbunds årsbok 1953 

(138) bautastenar Skånes hembygdsförbunds årsbok 1954 

(139) Bautaſtenar 
(Grafſtenar) 

Richert & Guldbrand: Hkr (prol.) 1816 

(140) Bautaſtenar Richert & Guldbrand: Hkr (prol.) 1816 

(141) Bautaſtenar 
(Grafſtenar) 

Richert & Guldbrand: Hkr (Yngl. 8) 1816 

(142) grafſtenar Richert & Guldbrand: Hkr (Yngl. 16) 1816 

(143) grafſtenar Richert & Guldbrand: Hkr (Yngl. 19) 1816 

(144) Bautaſtenar Richert & Guldbrand: Hkr (Hdg) 1816 

(145) Bautaſtenar Richert & Guldbrand: Hkr (OT) 1816 

(146) bötastenar Hildebrand: Hkr (prol.) 1869 

(147) bötastenar Hildebrand: Hkr (prol.) 1869 
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Belägg Författare och text År 

(148) bötastenar Hildebrand: Hkr (Yngl. 8) 1869 

(149) bötastenar Hildebrand: Hkr (Yngl. 16) 1869 

(150) bötastenar Hildebrand: Hkr (Yngl. 19) 1869 

(151) bötastenar Hildebrand: Hkr (Hdg) 1869 

(152) bötastenar Hildebrand: Hkr (OT) 1869 

(153) bautastenar Oseen: Snorre Sturleson om Sverige… (prol.) 1910 

(154) bautastenar Oseen: Snorre Sturleson om Sverige… (prol.) 1910 

(155) bautastenar Oseen: Snorre Sturleson om Sverige… (Yngl. 8) 1910 

(156) bautastenar Oseen: Snorre Sturleson om Sverige… (Yngl. 13) 1910 

(157) bautastenar Oseen: Snorre Sturleson om Sverige… (Yngl. 16) 1910 

(158) bautastenar Olson: Norges konungasagor (prol.) 1919 

(159) bautastenar Olson: Norges konungasagor (prol.) 1919 

(160) bautastenar Olson: Norges konungasagor (Yngl. 8) 1919 

(161) bautastenarna Olson: Norges konungasagor (Yngl. 13) 1919 

(162) bautastenar Olson: Norges konungasagor (Yngl. 16) 1919 

(163) bautastenar Olson: Norges konungasagor (Hdg) 1919 

(164) bautastenar Olson: Norges konungasagor (OT) 1919 

(165) bautastenar Ohlmarks: Hkr (prol.) 1961 

(166) bautastenar Ohlmarks: Hkr (prol.) 1961 

(167) bautastenar Ohlmarks: Hkr (Odins laggivning) 1961 

(168) bautastenar Ohlmarks: Hkr (Om Vanlande) 1961 

(169) bautastenar Ohlmarks: Hkr (Domarrs död) 1961 

(170) bautastenar Ohlmarks: Hkr (Kung Gamles fall) 1961 

(171) bautastenar Ohlmarks: Hkr (Dråpet på Eyvind källa) 1961 

(172) minnesstenar Gödecke: Hávamál 1877 

(173) Minnesstenar Ljungstedt: Hávamál  1904 

(174) bautastenar Thall: Hávamál  1912 
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Belägg Författare och text År 

(175) Bautasten Åkerblom: Hávamál 1920 

(176) bautastenar Brate: Hávamál 1913 

(177) bautasten Collinder: Hávamál  1957 

(178) bautastenar Ohlmarks: Hávamál  1965 

(179) bautastenar Bååth: Egil Skallagrimssons saga 1883 

(180) bautastenar Alving: Egil Skallagrimssons saga 1938 

(181) bautastenar Magnus: Historia om de nordiska folken 1909 

 
Utöver detta material har 22 ordböcker (inkl. 10 utg. av SAOL) under-
sökts, i vilka ordet bautasten upptas i 21. En fullständig, kronologisk 
redovisning av materialet efter genre och efter text finns i avhandling-
ens del ii. Där redovisas även ordboksmaterialet.  
     På samma vis som i föregående kaptiel studeras här etableringspro-
cesser på individnivå och samfundsnivå genom en undersökning av 
kvalitativa och kvantitativa aspekter på beläggens form och använd-
ning. Utgångpunkten tas i individuella ordförekomster och deras kva-
litet, vilket visar etableringsgraden hos de individuella beläggen. De 
individuella beläggens kvalitet i kombination med deras kvantitet visar 
etableringsgradens utveckling på samfundsnivå. Materialet är avsevärt 
fylligare under denna period, varför bedömningen vilar på säkrare 
grunder. 
  

7.1 Etableringsgrad utifrån beläggens 
form och användning 

 
I analysen av utvecklingen hos etableringsgraden hos bautasten under-
söks beläggen utifrån följande kriterier: förledens fonologi (7.1.1), 
förledens morfologi (7.1.2), sammansättningsfogens återgivning 
(7.1.3), förekomst av kortord (7.1.4), förklaringar och typografiska 
markeringar (7.1.5), bildlig användning (7.1.6), substitution (7.1.7), 
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texttypers representation bland beläggen (7.1.8) och betydelsen hos 
bautasten utifrån kontexten: kollokationsundersökningen (7.1.9). Efter 
att beläggen har undersökts utifrån de enskilda kriterierna förs kriteri-
erna ihop i en sammanhållen bedömning av etableringsgraden (7.1.10).    
 

7.1.1  Förledens fonologi 
 
Vid undersökningen av första stavelsens vokal beaktas de 134 faktiska 
beläggen (nr 44–141, 144–171, 174–181).177 Vokalen återges i två 
former, au och ö. För formen au finns 124 belägg, för ö endast 10, 
nämligen i sakprosatexter (nr 112, 117–118) och i översättningar (nr 
146–152). Den används dessutom bara av 3 olika upphovsmän, av 
Hans Hildebrand i Heimskringla-översättningen 1869 (nr 146–152) och 
av Oscar Montelius och Herman Hofberg i Månadsbladet178 1873 resp. 
1881 ( nr 112, 117–118).  
     Hos Hildebrand framträder ett tydligt språkpuristiskt drag. Det 
förklarar att han håller fast vid formen böta- i sin Heimskringla-över-
sättning så sent som 1869, trots att formen au tycks ha dominerat så 
starkt. Man kunde också förvänta sig att översättare skulle vara mer 
benägna att använda källspråkets diftong au än författare till skönlitte-
ratur på originalspråk. I förordet till sin Heimskringla-översättning 
meddelar Hildebrand att han har strävat efter att återge personnamnen 
i en form »som svarar mot vårt nuvarande språkbruk, hvarigenom 
deras frändskap med våra namn och deras härkomst kan någorlunda 
klart framstå» (Hildebrand 1869:iv). Antagligen har hans språkpurism 
orsakats av arbetet med de isländska texterna, vilket har tvingat ho-
nom att reflektera kring och ta ställning till källspråkets diftong.179 

                                                      
177. Alla utom fyra fall av fullständig substitution (nr 142–143, 172–173). 
178. Den fullständiga titeln är Kungl. Vitterhetshistorie- och antikvitetsakademiens månads-
blad. 
179. Detta språkliga arbete kan också ha föranlett Hildebrands notering i Månadsbladet 
(1873:86, not 1): »Bötasten är icke en i nyaste tid påfunnen försvenskning. Denna 
form användes redan under förra århuudradet[!]». Jfr även Hildebrand 1873:86: »Man 
finner mycket ofta namnet bauta- eller med svensk form bötastenar användt». Det är 
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Hildebrands språkpurism har sannolikt också påverkat redaktionen för 
Månadsbladet, där han ingick, om att formen ö bör användas. Det skulle 
förklara varför Montelius använder ö i Månadsbladet (nr 112), men 
formen au i Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar 1877 (nr 114). 
     Från och med 1800-talet dominerar alltså det isländska källspråkets 
diftong au kraftigt. Användningen av au kan inte säga något om huru-
vida ordbildningen har analyserats, men de förhållandevis rikliga be-
läggen talar för att bauta- har varit etablerat i denna form oavsett ifall 
analys har skett eller ej. Det är alltså troligast att formen au har blivit 
norm under 1800-talet. Det kan tydligt exemplifieras av Fernow som i 
utgåvan från 1773 av Beskrifning öfwer Wärmeland (nr 36, se kap. 6) 
använder böta-, medan bauta- används i nyutgåvan från 1898 (s. 84). 
 

7.1.2  Förledens morfologi 
 
Vid undersökningen av bindevokalen tas hänsyn till 132 belägg där 
bauta- ingår i sammansättningar (nr 44–118, 120–141, 144–171, 
174–181).180 Samtliga belägg är tvåstaviga och slutar på a. Den tvåsta-
viga formen kan knappast ha orsakats av att förleden har uppfattats 
som »ny», eftersom det finns tämligen många belägg för samman-
sättningen i underlaget, och så sent som från 1800-talet och första 
hälften av 1900-talet. En tvåstavig form kan vara ett tecken på att för-
leden inte har analyserats, men mest troligt har den tvåstaviga formen 
blivit norm. 
 
 
 

                                                                                                                
tydligt att ordet har orsakat Hildebrand en del huvudbry. Han skriver nämligen att det 
kanske är »lämpligast att kalla de ifrågavarande stenarne helt enkelt resta stenar» 
(Hildebrand 1873:86). 
180. Alla utom fyra fall av fullständig substitution (nr 142–143, 172–173), 2 kortord 
(nr 79, 119) och 2 flerledade sammansättningar (nr 136–137). Jag har alltså valt att 
utesluta även kortordet bauta-bild (nr 79), eftersom förleden där omfattar hela betydel-
sen hos bautasten (se vidare avsn. 7.1.4). Uteslutningen är emellertid inte självklar. 



från bautasten till bautastor 

                  228 

7.1.3  Sammansättningsfogen 
 
Undersökningen omfattar 130 belagda tvåledssammansättningar med 
förleden bauta- (nr 44–118, 120–135, 138–141, 144–171, 174–
181).181 Av dessa sammanskrivs 128 och bara 2 återges med lös sam-
manfogning, båda med bindestreck (nr 44, 115).182 Det första belägget 
med bindestreck är tidigt för perioden och förekommer i Erik Gustaf 
Geijers dikt Den siste kämpen från 1811 (nr 44), och det är alltså tyd-
ligt att återgivning med lös sammanfogning har varit på kraftig tillba-
kagång från och med 1800-talets inträde.    
     Den höga andelen sammanskrivning visar att relationen mellan 
ordets delar har uppfattats som nära. Det kan tolkas som att samman-
sättningen har etablerats som ett eget ord, men man måste också räkna 
med att skriftnormen kan ha påverkat.  
 

7.1.4  Kortord bildade genom ellips 
 
Av alla de 138 beläggen (nr 44–181) är 2 kortord, bauta-bild (nr 79) 
och bauta (nr 119), från 1826 resp. 1884. De båda kortorden inrym-
mer betydelsen hos ellipsbasen, sammansättningen bautasten.183 En 

                                                      
181. Alla utom fyra fall av fullständig substitution (nr 142–143, 172–173), 2 kortord 
(nr 79, 119) och 2 flerledade sammansättningar (nr 136–137).  
182. Belägget i Bergman 1879 (nr 115) är svårbedömt då ordet är radbrutet. Eftersom 
han även skriver minnes-ste-nar (det senare strecket markerar radbrytning) och run-
inskrifter (Bergman 1879:70) har strecket i bauta-sten här bedömts vara ett bindestreck. 
Samma problem finns hos Holmberg 1843 (nr 81). Där har strecket bedömts markera 
radbrytning och markeras således inte i materialredovisningen.    
183. Även SAOB (spalt b522) har tolkat bauta-bild som en (tillfällig) bildning till 
bautasten. Paralleller finns också i danska och i norska, som båda har kortformen bauta i 
betydelsen ’bautasten’ (Ordbog over det danske sprog 1920, Bokmålsordboka 1986, Nynorsk- 
ordboka 1986). Detta bauta har antagligen tillkommit under samma period som det 
svenska, under sent 1700-tal eller första hälften av 1800-talet, då det antas ha använts 
för första gången av Oehlenschläger (Ordbog over det danske sprog 1920, Norsk riks-
målsordbok 1937). Den moderna isländskan har kortformen bauti som även används i 

 



7. etableringsgradens utveckling hos ordet bautasten i svenskan. perioden 1791–1973 

               229 

förutsättning för bildningen av kortorden bauta och bauta-bild, är att 
bauta (och därmed bautasten) har en tydlig betydelse. Därför visar de 
språkliga principerna om ekonomi och ikonicitet, som är förutsätt-
ningar för bildningen av kortorden, att sammansättningen bautasten har 
uppnått en viss grad av etablering.  
     Kortorden fyller också en viktig funktion vad gäller den potentiella 
produktiviteten hos bauta(-), eftersom de visar att bauta kan användas 
självständigt i betydelsen bautasten. Särskilt viktig är klammerformen 
bauta-bild som visar att bauta- kan användas som förled i andra sam-
mansättningar än med -sten.  
 

7.1.5  Förklaringar och typografiska markeringar 
 
Här undersöks de 134 faktiska beläggen (nr 44–141, 144–171, 174–
181).184 Förklaringar eller typografiska markeringar förekommer i fem 
fall: två förklaringar i Richerts och Guldbrands Heimskringla-översätt-
ning från 1816 (nr 139, 141) och fem kursiveringar (nr 76–77, 83, 
128, 131) under en tidsperiod från ca 1800  (se ovan not 176) till 
1940.  
     Richerts och Guldbrands översättning bygger på Peringskiölds 
(Richert & Guldbrand 1816, anmälan), och återgivningen av textparti-
erna liknar därför dennes (jfr nr 37–43). Återgivningen kan vara ett 
tecken på att ordet inte har varit etablerat hos översättarna eller hos de 
presumtiva läsarna men kan också bero på att översättarna har lagt sig 
nära förlagan Peringskiöld. Texterna efter Ekelund (nr 76) och 
Strinnholm (nr 77) från början av 1800-talet är kursiverade eftersom 
de återges ur en sekundärkälla (Kindblad 1867; jfr även avsn. 3.2.2 
under »kritiska synpunkter på metoderna vid kollokationsundersök-
ningarna»). Kursiveringen hos Axel Emanuel Holmberg i Nordbon 

                                                                                                                
betydelsen ’barið nautakjöt’ som ersättning för det danska lånet buff (ÁBM 1989:46, 
Íslensk orðabók 2002). 
184. Alla utom fyra fall av fullständig substitution (nr 142–143, 172–173). 
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under hednatiden 1852 (nr 83) är metautpekning.185 De sena beläggen i 
Nils Ullströms artikel i Färgelanda 1940 har kursiverats eftersom de 
båda är bildtexter (nr 128, 131).  
 

7.1.6  Bildlig användning 
 
Undersökningen omfattar de 134 faktiska beläggen (nr 44–141, 144–
171, 174–181).186 Bildlig användning förekommer fyra gånger bland 
de skönlitterära beläggen, samtliga av bautasten: 
 
(nr 55) Hans tanke lefver, blir hans bautasten. (Topelius 1874) 

(nr 58) Men dikten höjde sig sedan till både nornor och bautaste-
nar. (Levertin 1900) 

(nr 60) […] och näsan steg till väders som en bautasten af röd gra-
nit […] (Lundegård 1904) 

(nr 61) […] och satte några brödkanter som bautastenar på 
ättehögen. (Strindberg 1907) 

 
I två fall (nr 55, 61) framträder betydelsen ’minnessten’ hos källdo-
mänen och i två fall (nr 58, 60) att stenarna är höga och står uppresta. 
I nr 58 är bautasten samordnat nornor vilket ger en referens till nordisk 
forntid samtidigt som betydelsen snarast är ’himlen, skyn’, jfr uttryck 
som »höja till skyarna». Den bildliga användningen visar att ordet 
bautasten har uppnått en viss etableringsgrad, eftersom bildlig använd-
ning förutsätter att ordets konventionella betydelse är så känd att den 
går att överföra på andra områden (jfr även förutsättningar för bil-
dande av kortord).  
 

 

                                                      
185. Se not 32. I detta fall torde metautpekningen vara ett tecken på en lägre 
etableringsgrad. 
186. Alla utom fyra fall av fullständig substitution (nr 142–143, 172–173). 
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7.1.7  Substitution 
 
Vid undersökningen av substitution beaktas samtliga 138 belägg (nr 
44–181). Fullständig eller partiell substitution förekommer i 7 belägg. 
Av dessa är 3 partiella (nr 80, 82, 118) och 4 fullständiga (nr 142–
143, 172–173). De partiella ersättningarna, alla bautahäll, förekom-
mer hos Holmberg 1843 i Bohusläns historia och beskrifvning (nr 80, 82) 
och hos Hofberg 1881 i Månadsbladet (nr 118). Båda använder även 
efterleden -sten i samma texter som efterleden -häll (se nr 81 resp. 
117), vilket visar att varken bautasten eller bautahäll är helt etablerade 
som egna ord hos dessa författare. Användningen av bauta- med -häll 
är också viktig på så sätt att den visar för andra språkbrukare att bauta- 
kan användas som förled i andra sammansättningar än med -sten (jfr 
även ovan om kortord). 
     De fullständiga substitutionerna förekommer i Richerts och 
Guldbrands Heimskringla 1816 och i Gödeckes och Ljungstedts över-
sättningar av Hávamál 1877 resp. 1904. Richert och Guldbrand väljer 
grafstenar i två fall (nr 142–143), på samma sätt som förlagan 
Peringskiöld. Till skillnad mot denne väljer Richert och Guldbrand 
bautastenar (nr 144–145) för Peringskiölds grafstenar (se nr 42–43). 
Substitutionen visar att sammansättningen som helhet inte har uppnått 
en hög etableringsgrad hos Richert och Guldbrand, som är relativt 
tidiga för perioden, men att den har varit högre än hos Peringskiöld ett 
drygt sekel tidigare. Även Gödecke och Ljungstedt väljer så sent som 
1877 resp. 1904 minnesstenar i sina Hávamál-översättningar (nr 172 
resp. 173), och här kan man anta att åtminstone den senare Ljungstedt 
bygger på en föregångare, dvs. Gödecke. Gödeckes och Ljungstedts 
substitutioner är mer svårtolkade än de som förekommer hos de avse-
värt tidigare Guldbrand och Richert. Möjligen har bautasten inte varit 
etablerat hos Gödecke och Ljungstedt, vilket dock förefaller 
osannolikt efter alla ord som har kunnat beläggas. Därför måste man 
räkna med att det finns andra skäl till att de har bytt ut formen bauta-
sten mot en redan etablerad svensk form som uttrycker centrala delar 
av det uppfattade innehållet hos bautasten.     
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7.1.8  Texttypers representation bland beläggen 
 
I undersökningen av texttypers representation ingår de 134 faktiska 
beläggen (nr 44–141, 144–171, 174–181).187 Ord bildade med  
bauta(-) förekommer i sakprosa, skönlitterära texter och över-
sättningar under hela perioden. Sakprosabeläggen är flest, 75 belägg 
(nr 64–138) från 1814 till 1954. De 39 beläggen i översättningar är 
näst flest (nr 139–141, 144–171, 174–181) och förekommer från 
1816 till 1965. Färst är de 20 beläggen i skönlitteratur från 1811 till 
1931 (nr 44–63). 
     Sett till hela perioden visar texttypernas representation att etable-
ringsgraden har uppnått en viss nivå, eftersom ett antal belägg finns i 
flera olika texttyper. Med hänsyn tagen till beläggens fördelning över 
tid blir resultatet mer nyanserat. Beläggen från 1800-talet är nästan 
dubbelt så många som de från 1900-talet. Från 1800-talet finns 14 
belägg i skönlitteratur, 60 i sakprosa och 14 i översättningar; totalt 88 
belägg. Från 1900-talet finns bara 46 belägg: 6 i skönlitteratur, 15 i 
sakprosa och 25 i översättningar.  Av de 6 beläggen i skönlitteratur 
från 1900-talet är 4 tidigare än 1907 och 2 är daterade till 1924 och 
1931.  
     Underlaget till skönlitterära texter är stort: 507 verk av 73 olika 
författare har genomsökts (se tabell 4 i avsn. 1.2.4, även avhandling-
ens del ii) liksom 98 sagor, varför resultatet måste bedömas som sä-
kert. Sannolikt ligger denna minskade användning i skönlitteraturen 
till grund för bruklighetsmarkören i SAOL 8 (1923) som säger att ordet 
bautasten är ålderdomligt (jfr inledningen i kap. 1). Samma tendens, 
fast ännu kraftigare, visar materialet i sakprosatexter. Fördelningen i 
sakprosatexter beror emellertid till stor del på att tillgången till sak-
prosatexter har varit begränsad. De enda sakprosatexter som har un-
dersökts är Antikvarisk tidskrift, av vilken det senaste undersökta num-
ret utgavs 1905. Någon systematisk genomsökning av sakprosatexter 
har alltså inte kunnat göras efter denna tid, och förekomsterna efter 

                                                      
187. Alla utom fyra fall av fullständig substitution (nr 142–143, 172–173). 
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1905 har därför påträffats genom tillfälligheter.  I sakprosa finns 60 
belägg från 1800-talet men bara 15 från 1900-talet, alla från perioden 
1932–1954. Utifrån bruklighetsmarkörerna i SAOL 9 (1950) och 10 
(1973) finns emellertid anledning att tro att ordet har levt kvar i 
historiskt-arkeologiskt fackspråk långt in på 1900-talet (se inledningen 
i kap. 1).  
     Beläggen i översättningar visar en motsatt tendens: de är avsevärt 
fler under 1900-talet än under 1800-talet. Från 1800-talet kan bauta(-) 
endast beläggas i 4 olika översättningar (inkl. substituerade ord), me-
dan ordet kan beläggas i 11 olika översättningar från 1900-talet (inkl. 
substituerade ord). I 1800-talsöversättningarna förekommer bautasten 
14 gånger (och 3 substitueras), och under 1900-talet förekommer 
bautasten 25 gånger i översättningar (och 1 substitueras). De relativt 
talrika beläggen i översättningar visar att det fanns ett stort intresse för 
fornisländsk litteratur under hela perioden, inte minst under 1900-
talet. Detsamma visar Anna Wallettes förteckning över isländska över-
sättningar (2004). Totalt listar hon 129 titlar från perioden 1791–
1973: 60 titlar från 1800-talet, 40 titlar under 1900-talet fram till 
1960 och ytterligare 29 titlar därefter (Wallette 2004:402–410).188  
     En udda fågel bland översättningarna är den första svenska över-
sättningen av Olaus Magnus’ Historia om de nordiska folken från 1909 
(del 1). Där används bautasten i en rubrik: »Om Götarnas bautastenar och 
runstenar» (nr 181). I kommentarbandet från 1951 som tillfogades 
utgåvan noteras emellertid att originalets rubrik »De bellicis Gotho-
rum obeliscis, & erectis saxis» inte är »adekvat översatt» och att den 
hellre borde ha lytt »Monument och resta stenar över gotiska krigare» 
(Granlund 1951:42). Kommentaren kan vara ett tecken på att bety-
delsen hos bautasten har förändrats från 1909 fram till 1951.  

                                                      
188. Inga titlar från 1700-talets sista decennium. Jfr även 1600-talet: från denna tid har 
Wallette endast listat 11 titlar (Wallette 2004:401–402). Peter Hallberg bekräftar 
också den isländska litteraturens stora popularitet. Han berättar att hans farmor, född 
på 1860-talet, i skolan hade lärt sig alla namnen på kungarna i Ynglingaätten och att 
hon kunde dem så väl att hon fortfarande kunde rabbla upp dem på äldre dagar 
(Hallberg 1993:44). 
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     Utifrån textypernas representation bland beläggen kan man dra 
slutsatsen att etableringsgraden hos ordet bautasten har varit hög fram 
till början av 1900-talet men att den sedan har avtagit. Från 1800-talet 
finns 74 belägg i sakprosatexter och skönlitteratur, men bara 21 från 
1900-talet. Fördelningen innebär att 79 belägg i skönlitteratur och 
sakprosatexter kan beläggas under perioden fram t.o.m. 1907, medan 
endast 16 kan dateras under perioden 1908–1973. Dessutom före-
kommer hälften av beläggen under denna period i samma text (Färge-
landa. Tidskrift för Dalslands folkhögskoleförening). Eftersom använd-
ningen av bauta(-) minskade kraftigt i en domän (skönlitteratur) vid 
1900-talets ingång, kan man säga att ordets etableringsgrad har sjun-
kit, även om tämligen många belägg finns andra texter (särskilt över-
sättningar).189      
 

7.1.9 Betydelsen hos bautasten utifrån kontexten: 
kollokationsundersökningen 

 
I kollokationsundersökningen har 129 belägg för bautasten medtagits 
(nr 44–78, 81, 83–117, 120–141, 144–171, 174–181).190 Resultatet 
är avsevärt fylligare än för de tidigare undersökningarna (jfr avsn. 4.5, 
6.1.7), naturligtvis till stor del beroende på det bredare underlaget. 
Resultatet visar att 57 ord (inkl. förkortningar) eller siffror kollokerar 
fler gånger än tre med nodordet bautasten (lemmatiserat och normali-
serat) inom kollokationsspannet 5:5. Totalt förekommer kollokato-
rerna 398 gånger (se avhandlingens del ii). Bland kollokatorerna är 12 
substantiv, verb (utom kopula) eller adjektiv:  
 
 
 
 

                                                      
189. Med reservation gentemot det bristfälliga underlaget i sakprosa. 
190. Alla utom 7 substituerade ord (nr 80, 82, 118, 142–143, 172–173) och 2 kort-
ord (nr 79, 119). 
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Tabell 18. Lemmatiserade substantiv, adjektiv och verb 
som kollokerar med bautasten i materialet från perioden 
1791–1973 uppställda efter antal förekomster 

Kollokatorer Antal förekomster 

hög (adj.) 12 
aln 10 
stå 5 
tum 4 
minne 4 
inskrift 4 
grav 3 
gravfält 3 
runsten 3 
stor 3 
rest 3 
hög (subst.) 2 

Totalt 56 

 
Kollokatorernas betydelse rör två områden: stenarnas funktion som 
minnesstenar (grav, gravfält, runsten, minne, inskrift och subst. hög), 
vilket inbegriper referenser till nordisk forntid (särsk. runsten och 
subst. hög), och stenarnas höjd eller att stenarna står uppresta (aln, 
tum, stå, adj. hög, stor och rest). Kollokatorer som rör stenarnas funk-
tion som minnestenar förekommer 18 gånger (4,5 % av alla kollokato-
rers förekomster) och kollokatorer som rör stenarnas höjd eller att 
stenarnas uppresta ställning förekommer 37 gånger (9,3 % av alla 
kollokatorers förekomster). Tillsammans omfattar dessa kollokatorer 
13,8 % av alla kollokatorer. Det är svårt att säga hur ofta ett ord eller 
ett betydelseområde ska kollokera med ett nodord innan det ger en 
semantisk profil åt nodordet, men det är tydligt att ifall bautasten har 
en semantisk profil, har den att göra antingen med stenarnas funktion 
som minnesten (inbegripet referenser till den nordiska forntiden) eller 
med stenarnas höjd eller med stenarnas uppresta ställning – betydelser  
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som också framträder i det fornvästnordiska materialet (se avsn. 4.5). 
Att dessa betydelser har varit framträdande i någon mån stöds också av 
den bildliga användningen (se avsn. 7.1.6).    
 

7.1.10  Sammanhållen bedömning av etableringsgraden 
 
Isolerade pekar de kriterier som har undersökts tydligt mot att etable-
ringsgraden hos bautasten totalt sett, över hela perioden, har uppnått 
en viss nivå. Undersökningen visar också att etableringsgraden har 
varit högre under perioden 1791–1973 än under perioden 1664–
1790. Under perioden dominerar sammanskrivning över lös sam-
manfogning, au över ö och förleden är uteslutande tvåstavig. Det tyder 
på att dessa skrivsätt har blivit norm. Beläggen uppvisar inte särskilt 
stor variation i återgivningen, vilket i sig är ett tecken på etablering. 
Under perioden förekommer kortord bildade till bautasten, och bauta-
sten har någon form av semantisk profil, vilken stöds av den bildliga 
användningen. Dessutom kan bautasten beläggas som förled i dubbla 
sammansättningar, vilket torde tyda på en viss etableringsgrad. År 
1815 gör historikern N.H. Sjöborg ett uttalande som tillåter slutsatsen 
att ordet bautasten i början av 1800-talet har varit allmänt känt åtmin-
stone i historiskt-arkeologiskt fackspråk: »Bemärkelsen af ordet Bauta-
sten har jag trott vara allmänt bestämd» (Sjöborg 1815:7).191   
     En förändrad inställning till bautasten kan emellertid ha uppträtt på 
1800-talet. Hildebrand föreslog försiktigt termen rest sten redan 1873 
(Hildebrand 1873:86; se ovan not 179), och kanske var det också en 
förändrad inställning till ordet som föranledde Gödecke att substituera 
bautasten i sin Hávamál-översättning 1877 (se avsn. 7.1.7). Använd-
ningen av bautasten i skönlitteratur minskade sedan kraftigt från unge-
fär sekelskriftet 1900, liksom antagligen användningen i historiskt-
arkeologiskt fackspråk. Sannolikt ligger den minskade användningen 
bakom den nämnda noteringen i kommentarbandet (Granlund 

                                                      
191. Sjöborgs reservation avser danska arkeologer, vilka anges »studsa tillbaka vid detta 
ord» (Sjöborg 1815:7). 
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1951:42) till översättningen av Olaus Magnus’ historieverk (se avsn. 
7.1.8). Den minskade användningen visar att etableringsgraden har 
sjunkit i början av 1900-talet. Många av de verk där ordet förekom-
mer är välkända och har nått stor spridning ända in i vår tid, vilket har 
varit gynnsamt för den ökade etableringsgraden fram till 1900-talets 
inledning. Att etableringsgraden likväl avtog under 1900-talet torde 
således bero på att ordets betydelse inte hade samma funktion att fylla 
i språket.192 
 

7.2 Ordet bautasten i ordböckerna 
 
I kapitlet har 22 ordböcker under perioden 1791–1973 genomgåtts 
efter uppslagsordet bautasten/bötasten eller andra ord bildade med 
bauta-/böta-: Weste (1807), Lindfors (1815), Almqvist (1842), Dalin 
(1850), Kindblad (1867), SAOL 1–10 (1874–1973), Cavallin (1875), 
Schulthess (1900), Sundén (1892), Björkman (1889), Lundell (1893), 
Östergren (1919) och Molde (1955). Av dessa är 5 tvåspråkiga med 
svenska som källspråk (Weste, Lindfors, Björkman, Schulthess och 
Cavallin). Ordet bautasten, i denna form, upptas i samtliga utom i en, 
nämligen Cavallins svensk-latinska ordbok. Inga andra ordbildningar 
med bauta-/böta- finns upptagna i ordböckerna.  
     I avsnitt 6.2 konstaterades att ordet bautasten först upptogs i en 
svensk ordbok genom J.P.G. Möllers svensk-tyska ordbok 1790. 
J.G.P. Möllers ordbok har sannolikt varit viktig för upptagandet av 
bautasten i de ordböcker som har undersökts här. Malmgren (1992:210 
f.) har visat att ett stort antal av orden i Dalins viktiga ordbok (1850–
1855), den första enspråkiga svenska ordboken, först upptagits av 
J.G.P. Möller. 

                                                      
192. Även under denna period finns en koppling mellan flera av upphovsmännen bakåt 
mot Verelius, vilket stöder antagandet om att Verelius är introduktören bakom 
bautasten. Detta stöds ytterligare av de belägg som har uteslutits (se not 175); jfr även 
avsn. 6.1.8.   
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     Från och med J.G.P. Möllers ordbok fördes ordet bautasten till att 
börja med vidare i Westes och Lindfors’ tvåspråkiga ordböcker (1807 
resp. 1815) och senare i Almquists enspråkiga ordbok (1842). När så 
den första kompletta enspråkiga ordboken utkom 1850–1855 var 
Dalins avsikt att ta med alla ord »som tillhöra det allmänna tal- och 
skriftspråket» (Dalin 1850:13). Efter Dalins ordbok finns ordet bauta-
sten upptaget i alla viktigare enspråkiga ordböcker, varav den främsta 
är SAOL, där ordet finns i samtliga utgåvor från och med 1874. Sedan 
ordet bautasten kom in i ordböckerna i slutet av 1700-talet har ordet 
uteslutande haft denna form som uppslagsord. Sidoformen bötasten 
förekommer endast i Dalin 1850 och Schulthess 1885. Redan i de 
första 5 utgåvorna av SAOL (1874–1883) rekommenderas att formen 
bötasten bör undvikas, dels eftersom den »är i sig sjelf utan mening» 
(vilket kan ifrågasättas), dels eftersom den försvenskade formen blir en 
»falsk antik» (SAOL 1874). Här kan man se ett intressant samspel mel-
lan språkbruk och norm. Före J.G.P. Möllers ordbok var formen ö 
dominerande i språkbruket, men efter 1790 dominerade i stället au 
starkt. Omdömet av formen bauta- som »falsk antik» kan således vara 
en självständig bedömning hos SAOL:s redaktion, men den kan också 
vila på språkbruket  – som kan vila på Möller – som kan ha gjort 
samma bedömning som SAOL:s redaktion (jfr även avsn. 6.2).193   
 

 

 

 

 

                                                      
193. Ordböckerna kan självfallet också ha påverkat valet av den tvåstaviga förleden och 
skrivsättet med sammanskrivning. SAOL-redaktionens omdöme kan naturligtvis också – 
på något vis – vila direkt på J.G.P. Möllers omdöme. 
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7.3 Orsaker bakom etableringsgradens 
utveckling 

 
Under den största delen av den här undersökta perioden behöll histo-
rien (både ’den förflutna verkligheten’ och ’historieforskningen’) sin 
starka ställning i samhället. Fornnordiska motiv fyller därför en funk-
tion i både skönlitteratur och i sakprosa fram till 1800-talets slut. Vid 
sekelskiftet 1800 ökade historie- och forntidsintresset i Sverige och 
Europa. De förromantiska strömningarna antog en nationalromantisk 
prägel, och den svenska förlusten av Finland 1809 lade grunden för att 
Sverige blev mottagligt för nationalism och den romantiska idébild-
ningen. Vid 1800-talets inledning uppstod ett flertal romantiska rörel-
ser och tidskrifter, varav det mest inflytelserika var Götiska förbundet 
med tidskriften Iduna. Götiska förbundet upphörde med sin verksam-
het 1823, men de göticistiska idéerna levde vidare i oorganiserad 
form. En extrem nationalistisk romantik levde sedan främst vidare i 
Tyskland. Under den senare delen av 1800-talet växte en provinsia-
lism fram vid sidan om nationalismen. Under denna tid blev därmed 
den fornnordiska kulturen populär i Skandinavien och många andra 
länder. Fornforskningen inspirerades av en darwinistisk framstegs-
tanke och den utvecklade ett samarbete med naturvetenskaperna, 
vilket bidrog till att fornforskningen formades till vetenskapen arkeo-
logi (Frängsmyr 2000b:9–11, 15, 18–20, 102, Clunies Ross & Lönn-
roth 2001:42 f., 47 f., Baudou 2004:142, 149).  
     Kring sekelskiftet förändrades det kulturella klimatet och de forn-
nordiska motiven blev »omoderna» eller mindre passande i skönlitte-
raturen. Den nordiska kulturen vann framgång bland massorna i slutet 
av 1800-talet, men många intellektuella inom »det moderna genom-
brottet» vände sig bort från den och anammade i stället en socialrea-
listisk eller naturalistisk estetik. Under 1900-talet vidgades sedan 
klyftan mellan den folkliga och den intellektuella inställningen till den 
fornnordiska kulturen. Den folkliga attityden formades av norra Euro-
pas nationalistiska rörelse, medan de nyskapande modernistiska konst-
närerna och författarna vände sig mot den germanska nationalismen 
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och de fornnordiska motiven (Clunies Ross & Lönnroth 2001:48). 
Clunies Ross och Lönnroth (2001:49) menar att de fornnordiska 
motiven befläckades av den nationalromantiska retoriken, inte minst 
den som framfördes av de tyska nationalsocialisterna, vilket ledde till 
att de blev omöjliga att använda efter andra världskriget. Eftersom ett 
ords betydelse präglas av de kontexter som det tidigare har använts i 
(jfr avsn. 2.3.2–2.3.3)194 kan det förklara att användningen av ordet 
bautasten minskar i skönlitteraturen från och med 1900-talets inträde. 
Nationalromantiken, och senare den destruktiva europeiska 1900-
talsnationalismen, kan alltså ha lett fram till att motiv ur den 
fornnordiska kulturen, däribland ordet bautasten, blev omoderna i 
skönlitteraturen under 1900-talet, för att senare bli oanvändbara.  
     Inom det historisk-arkeologiska fackspråket användes ordet bauta-
sten vidare under seklet enligt SAOL 9–10 (1950 resp. 1973), men det 
synes framförallt gälla det populärvetenskapliga fackspråket. Numera 
är bautasten ersatt av rest sten som arkeologisk term (se NE), en över-
gång som mest sannolikt har skett under 1960-talet, enligt Thomas 
Larsson, professor i arkeologi vid Umeå universitet (Larsson, e-brev 
25/1 2006). De faktorer som ledde fram till att bautasten blev opas-
sande inom skönlitteraturen kan också ligga bakom ordets, dvs. for-
mens, försvinnande inom det historisk-arkeologiska fackspråket, men 
med viss förskjutning i tid. Under 1960-talet förändrades den nordiska 
arkeologiska forskningen i grunden, inte minst vetenskapsteoretiskt 
(se t.ex. Baudou 2004:281–284). En betydande insats för den teore-
tiska debatten gjorde den svenske arkeologen Mats P. Malmer på 
1960-talet. I stället för de tidigare definitionerna krävde han ett enty-
digt och objektivt språk som redskap för bestående resultat inom ar-
keologisk forskning (Baudou 2004:281 f., 290 f.). Enligt Larsson upp-
fyllde inte termen bautasten den nya arkeologins krav på objektivitet 
utan förknippades alltför mycket med den äldre kulturhistoriska 

                                                      
194. Och det är därmed omöjligt att dra en skarp gräns mellan språkbruket och 
språksystemet (jfr avsn. om kollokationsteorier i 2.3.3). 
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arkeologi som man ville lämna (Larsson, e-brev 25/1 2006).195 Inom 
det historisk-arkeologiska fackspråket, där någon del av ordets bety-
delse alltid fyller en funktion, kunde man inte gå samma väg som inom 
det skönlitterära språket. Formen byttes ut, och ett nytt ord (eller 
uttryck) tillkom: ett ord med ny form och delvis ny betydelse, en 
betydelse som inte omfattade vissa, icke önskvärda associationer. 
 

7.4 Sammanfattning 
 
I kapitel 7 har 138 belägg i skönlitteratur, sakprosa och översättningar 
behandlats. Utöver detta har 22 ordböcker genomsökts, av vilka bauta-
sten upptas i alla utom i en. Vid bedömningen av etableringsgraden hos 
bautasten har följande kriterier rörande beläggens form och användning 
beaktats: förledens fonologi, förledens morfologi, sammansättningsfo-
gens återgivning, kortord bildade genom ellips, förklaringar och typo-
grafiska markeringar, bildlig användning, substitution, texttypers re-
presentation bland beläggen och betydelsen hos bautasten utifrån kon-
texten: kollokationsundersökningen.   
     Sammantaget visar undersökningen av etableringsgraden att den har 
uppnått en viss nivå, och det är tydligt att den har ökat under perioden 
1791–1973 jämfört med perioden 1664–1790. Under den här under-
sökta perioden förekommer kortord och ordet bautasten har erhållit en 
semantisk profil som stöds av att ordet bautasten används bildligt. Vari-
ationen i beläggens återgivning har minskat, och dessutom används 
bautasten som förled i dubbla sammansättningar. Allt detta understry-
ker att ordets etableringsgrad har ökat. Undersökningen av texttypers 
representation visar emellertid att antalet belägg i en domän, skönlit-
teratur, minskar dramatiskt vid 1900-talets början. Därför kan man 
säga att etableringsgraden har stigit fram till ca 1900 men att den där-
efter har avtagit.  

                                                      
195. Ungefär samtidigt, och av samma skäl, lämnade man termen älvkvarn, dvs. en 
skålformig hällristning som enligt folktron användes av älvor, för skålgrop, som enligt 
Larsson ansågs mer neutralt och »icke-tolkande» (Larsson, e-brev 25/1 2006).  
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     Många av beläggen förekommer i välkända och väl spridda verk. 
Att etableringsgraden likväl avtog under 1900-talet kan bero på att 
ordets betydelse inte hade samma funktion att fylla i språket. 
     Av de 22 undersökta ordböckerna upptas bautasten i alla utom i en i 
just denna form. Några andra ord bildade med bauta(-) förekommer 
inte i ordböckerna. Med stor säkerhet kan man säga att ordböckernas 
bautasten haft en normerande effekt på ordets återgivning i språkbru-
ket.  
     Under den största delen av perioden behöll historien sin starka 
ställning, och de fornnordiska motiven kunde därigenom motiveras 
fram till 1800-talets slut. Kring sekelskiftet förändrades det kulturella 
klimatet och de fornnordiska motiven blev allt mindre passande i 
skönlitteraturen. Inom det historisk-arkeologiska fackspråket ersattes 
ordet bautasten av uttrycket rest sten, mest troligt under 1960-talet. Vid 
denna tid förändrades arkeologin och de associationer som formen 
bautasten förde med sig var inte längre önskvärda. 
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Kap itel  8  
 

bauta(-) i nutida svenska.  
Perioden 1974–2006 

 
 
 
 
 

  
Kapitel 8 omfattar perioden 1974–2006 och fokuserar uppslagsorden 
bautasten och bauta- i SAOL 13 (2006). Materialet består av 657 belägg 
för ord bildade med bauta(-) (nr 182–838). Materialet har i huvudsak 
hämtats i presstexter, skönlitteratur (romaner) och sakprosa. Detta 
material består av 397 belägg (nr 182–578) och har indelats efter ord-
bildningstyp och texttyp. Därutöver har 260 belägg (nr 579–838) 
excerperats ur Asterix, i album utgivna under perioden 1970–2005. 
Detta material har ordnats i kronologisk ordning utan hänsyn till ord-
bildningstyp. Allt material redovisas i avhandlingens del ii.  
     Kapitlet är indelat i två huvuddelar. Avsnitt 8.1 omfattar åren 
1974–1986, perioden mellan SAOL 10 och SAOL 11. Det behandlar 
form och innehåll hos bautasten och ordets åter höjda etableringsgrad. 
Avsnitt 8.2 omfattar perioden 1985–2006, från första belägget för 
bauta- som förstärkande förled till SAOL 13. Det behandlar utveck-
lingen hos bautasten till form och innehåll, introduktionen av den för-
stärkande betydelsen hos förleden bauta- år 1985 och etableringen av 
denna förled. I avsnittet undersöks också ifall det förekommer andra 
ord i materialet bildade med bauta(-) som (ännu?) inte är etablerade. 
Kapitlet avslutas i avsnitt 8.3 med en sammanfattning. 
 
 
 
 



från bautasten till bautastor 

                           244 

8.1 Återetableringen av bautasten. 
Perioden 1974–1986 

 
Här behandlas återetableringen av ordet bautasten utifrån hypotesen att 
serietidningen Asterix har bidragit till att etableringsgraden väsentligen 
har höjts. Materialunderlaget är relativt stort. Det utgörs av Språkban-
kens skönlitterära korpusar Bonniersromaner i (utg. 1976/1977) och 
Bonniersromaner ii (utg. 1980/1981), presskorpusen Press 76 och Asterix 
nr 1–27 (1970–1983). Därutöver har jag sökt efter texter med belägg 
i Riksantikvarieämbetets katalog Vitalis. Materialet består av 233 be-
lägg ur två källor, 2 sakprosabelägg ur Halland. Årsbok för kulturhistoria 
och hembygdsvård i Hallands län (Johnson-Augustsson 1975) (nr 363–
364) och 231 belägg ur Asterix (nr 579–809).  
 

8.1.1  Spridningen av bautasten  
 
De 231 beläggen i Asterix förekommer i 27 nummer t.o.m. 1983.196 
Till övervägande del förekommer bautasten som eget ord, men det 
förekommer även 13 gånger som förled i flerledade sammansätt-
ningar: -smäll (nr 618), -leverantör (nr 641, 654, 675, 689, 704),          
-bransch (nr 705, 711), -industri (nr 721, 761), -fabrikant (nr 758),       
-kyrkogård (nr 776) och -bärare (nr 807). Som efterled i samman-
sättning förekommer bautasten en gång, i ordbildningen jätte-super-
bautasten (nr 769).  
     Totalt uppträder ordet bautasten i full form 228 gånger och som 
förkortningen bauta till bautasten en gång (nr 612):197 

                                                      
196. Asterix nr 28 utkom först 1987. 
197. Ordet bauta betraktas här som förkortning och inte som kortord bildat genom 
ellips även om de två kategorierna ligger nära varandra. Förkortningar har också 
samma förutsättningar som kortord, dvs. att förkortningens bas måste vara känd för att 
mottagaren ska kunna tolka förkortningen på det sätt som sändaren önskar (jfr avsn. 
3.4.1). Härefter inkluderas förkortningen i det antal belägg för ordet bautasten som 
anges.  
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Bild 4. Förkortning till bautasten.  
(Källa: Tvekampen 1971 i Asterix – Den kompletta samlingen nr 3 2001:51) 

 
Mellan åren 1970–1977 ligger antalet bautasten per album (nr 1–22) 
på 10 eller lägre, utom för album nr 4 (1971) som har 23 ordföre-
komster. Två album (nr 5 1971 och nr 20 1977) har inga förekomster 
av bautasten. Sedan följer en skyhög topp i album nr 23 (1978) med 
hela 115 förekomster och därnäst en djup dal; i de tre följande albu-
men (nr 24–26, 1979–1981) saknas ordet. Först i album nr 27 (1983) 
är ordet bautasten åter i serien, då med 16 förekomster. 
     Seriealbumet Asterix har haft god spridning i Sverige. Fram till 1989 
hade albumen 1–28 av Asterix sålt i 3,8 miljoner exemplar i Sverige 
(Bild & Bubbla nr 3–4 1989:11). Det innebär att albumen 1–28 hade 
sålt i 135 714 exemplar vardera i snitt, och numren 1–27 i 3,66 mil-
joner exemplar t.o.m. 1983. I dessa 27 album förekommer bautasten 
totalt 231 gånger, vilket innebär att ordet hade tryckts 845 miljoner 
gånger i sålda svenska Asterix-utgåvor fram t.o.m. 1983! Sannolikheten 
för att många språkanvändare skulle komma i kontakt med ordet 
måste alltså sägas ha varit mycket stor, liksom sannolikheten för att 
samma språkanvändare skulle komma i kontakt med ordet flera 
gånger.  
     Ordet bautasten nådde alltså stor spridning genom serietidningen 
Asterix, men hur och varför har språkanvändarna lagt märke till ordet? 
Det finns flera rimliga förklaringar. Till att börja med har delar av 
ordet bautasten en ovanlig form. I moderna svenska ord är kombinatio-

 
 
 
Av upphovsrättsliga skäl har bilder ur 
Asterix borttagits ur avhandlingen vid 

den elektroniska publiceringen. 
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nen au ovanlig och förekommer främst i ord av utländsk härkomst (se 
t.ex. Språkbankens presskorpusar). Man kan alltså säga att ordet baut-
asten har en form som läsarna lägger märke till (jfr Trudgills begrepp 
salience ’framträdande drag’, se avsn. 3.3.1). Diftongen kan alltså ha 
spelat en viktig roll för ordets återetablering, på samma sätt som den 
kan ha lett till att Verelius uppmärksammande ordet på 1600-talet (se 
avsn. 5.2). Man kan fråga sig hur ordets etableringsgrad hade utveck-
lats ifall det hade haft den försvenskade formen bötasten? Att ordet 
verkligen har dragit uppmärksamhet till sig är följande citat ett exem-
pel på: 
 
(nr 352) Bautastenarna har i dagens forskarsamhälle döpts om till 

»resta stenar». Snacka om tråkmånsar. Vem kan känna 
historiens susning inför ett begrepp som lika gärna 
kunde handla om trädgårds-tomtar?  

 

(Göteborgs-Posten 4/3 2006) 
 
Hög status eller prestige är en viktig faktor som ökar sannolikheten för 
att ord och uttryck ska nå ut till språkanvändarna. I Asterix’ moderland 
Frankrike har serien varit landets mest sålda (Bild & Bubbla nr 2 
1981:5) och den ges ut i fler än 40 länder och finns översatt till över 
hundra språk och dialekter (Asterix International 28/9 2007). Serien 
om Asterix är, och har varit, omåttligt populär i många länder:  
 

Emile Zola. Jean-Paul Sartre. Honore de Balzac. Listan över 
klassiska franska författare kan göras hur lång som helst. Såvida 
man inte talar med studenter på ett brittiskt universitet. Då lär 
listan börja med Asterix. En undersökning har visat att seriefi-
guren är mer känd än författarna till verk som Madame Bovary 
och Les Miserables, skriver Sunday Times.  

 

(Göteborgs-Posten 9/11 1996) 
 
Serien i helhet kan alltså sägas ha hög status, men ordet bautasten får 
också hög status genom att det intimt förknippas med Obelix, huvud-
figuren Asterix’ ständige vapendragare. Obelix har nämligen visat sig 
vara läsarnas favorit i serien. Enligt Asterix’ officiella hemsida hamnar 
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Obelix i topp bland de galliska byinvånarna och – vad som framstår 
som mer förvånande – Obelix anges i en undersökning bland tonårs-
flickor vara den sexigaste gallern (Asterix. Le Site Officiel 25/4 2007).  
     Det är lätt att förstå att Obelix charmerar seriens läsare. Obelix är 
stor och konstant urstark. Asterix måste dricka trolldryck för att få sin 
styrka, medan Obelix, som har trillat ned i druidens trolldryck som 
barn, varken behöver eller får smaka drycken. Obelix gillar att äta, 
företrädesvis vildsvin, och att slåss, företrädesvis med romare. Han har 
en stensmedja, och p.g.a. sin styrka har han till yrke att leverera bauta-
stenar. Vid sin sida har han den lilla hunden Idefix. Obelix är tjock om 
magen och bär långrandiga kalsongliknande byxor. Han är den ende av 
gallerna som alltid går omkring barbröstad. Han har stor näsa, håret i 
flätor och på huvudet något som liknar en vikingahjälm. Sin storlek 
och styrka till trots är Obelix känslig till sinnet. Han kan ses gråta i 
seriernas avslutning, blir ofta förälskad och lätt förolämpad, i synner-
het med anledning av sin vikt. Obelix kan vara litet trögtänkt, och han 
blir lätt överförfriskad när det serveras alkohol. Men han är också 
egenkär. Enligt honom är alla i omgivningen »knepiga» utom han 
själv.  
     Obelix har hög social status och stort inflytande i den fiktiva byn i 
serien och han signalerar därigenom ett slags socioekonomisk status. 
Men eftersom Obelix är en figur som det är lätt att tycka om och 
identifiera sig med, blir han också medlem i det sociala system där 
inflytandet utövas, dvs. det sociala system som omfattar läsarna av 
Asterix. Genom sin popularitet hos läsarna får Obelix stor uppmärk-
samhet, samtidigt som hans förehavanden ofta står i seriens fokus: 

 
Obelix avancerar raskt från »bifigur» till hjälte i helfigur, ge-
nom att flera album till stor del ställer honom i centrum. Det 
säger väl allt om figurens betydelse.  

 

(Asterix – Den kompletta samlingen nr 12 2003:xix) 
 
En faktor som relaterar till status och prestige är konformism. Genom 
att välja en annan persons ord eller uttryck kan man referera till den 
personen: jfr t.ex. hur ordet spunk refererar till Pippi Långstrump och 
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uttrycket Dra i långbänk till Thorbjörn Fälldin. Vems ord vill man an-
vända? Till vem vill man referera? Med vem vill man förknippas? Rim-
ligen väljer språkanvändare helst att referera till populära personer 
(eller figurer) med hög status. 
     Eftersom Obelix är den som förknippas med bautastenar i serien 
tilldrar sig ordet bautasten läsarnas uppmärksamhet. I seriens begyn-
nelse hade Obelix ingen uppgift i den fiktiva byn, men snart beslutades 
att hans uppgift skulle vara att leverera bautastenar (Asterix – Den 
kompletta samlingen nr 12 2003:xx). Sedermera har bautastenarna blivit 
Obelix’ signum: 198  
 

[…] men vad skulle Obelix vara idag utan sitt bihang på 
ryggen? Har ni tänkt på det?  

 

(Asterix – Den kompletta samlingen nr 12 2003:xxi) 
 
Av alla Asterix-album förekommer ordet bautasten i särklass oftast i nr 
23, Obelix & Co (1978) – hela 115 gånger. Detta album är också det 
album som fram till 1989 var det allra bäst säljande albumet: fram till 
detta år hade Obelix & Co sålt i 165 000 exemplar i Sverige (Bild & 
Bubbla nr 3–4 1989:11). En möjlig förklaring till albumets säljfram-
gång kan vara att det dittills var enda gången som Obelix’ namn nämns 
i titeln och där han t.o.m. framställs som huvudperson.199 I detta al-
bum förekommer inte bara ordet bautasten många gånger – bautastenar 
är också själva temat i albumet. 

                                                      
198. Obelix’ namn kan också tolkas som en omskrivning av ordet obelisk som 
betydelsemässigt kan förbindas med bautasten (för denna betydelse, se t.ex. Fritzner 
1886:119). Obelix kan emellertid även tolkas som en omskrivning av obelisk som be-
nämning på den typografiska markören † (Asterix – Den kompletta samlingen nr 12 
2003:xxi). På samma sätt är också namnet Asterix bildat, dvs. genom en ombildning till 
asterisk. Namnet Asterix är samtidigt sammansatt av det latinska aster ’stjärna’ och det 
keltiska rix ’kung’ (Asterix – Den kompletta samlingen nr 12 2003:xiii). 
199. Vilket han även gör i album nr 30, Obelix på galejan (1996) (ingår i Asterix – Den 
kompletta samlingen nr 11). Den höga försäljningen för just det numret kan möjligen 
också ha ett samband med att seriens författare, René Goscinny, avled 1977. Albumet 
Obelix & Co kom ut 1976 i Frankrike och var därmed den sista historien som kom ut 
under Goscinnys livstid.  
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      »I alla år hade jag trott att begreppet ’bautastenar’ var något som 
uppfanns av mannen som ritade serien Asterix» skriver journalisten 
Gunder Andersson i Göteborgs-Posten (4/3 2006, se belägg nr 350). 
Antalet belägg för ordet bautasten i Asterix i kombination med seriens 
stora spridning och den nära kopplingen till den populäre figuren 
Obelix ger stöd för denna uppfattning. Man kan alltså med stor säker-
het säga att seriealbumet Asterix ligger bakom återetableringen av ordet 
bautasten i det svenska språksamfundet.200  
 

8.1.2  Betydelse hos bautasten utifrån kontexten i 
Asterix nr 1–27: kollokationsundersökningen 

 
Resultatet i kollokationsundersökningen av beläggen i Asterix nr 1–27 
(1970–1983) visar att 75 ord kollokerar fler gånger än tre med nod-
ordet bautasten (lemmatiserat och normaliserat) inom kollokationss-
pannet 5:5. Totalt förekommer dessa kollokatorer 1 273 gånger. 
Bland kollokatorerna är 17 substantiv, verb (utom kopula) eller adjek-
tiv: 

Tabell 19. Lemmatiserade substantiv, adjektiv och verb 
som kollokerar med bautasten i materialet ur Asterix nr 
1–27 (1970–1983) uppställda efter antal förekomster 

Kollokatorer Antal förekomster 

ska 31 
göra 31 
kunna 24 
leverera 23 
Obelix 17 
vilja 11 
köpa 9 

                                                      
200. De 2 beläggen ur Halland… (Johnson-Augustsson 1975, nr 363–364) har således 
knappast påverkat etableringsgradens utveckling och de behandlas därför inte vidare.   
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Kollokatorer Antal förekomster 

ha 9 
färsk 7 
måste 7 
veta 7 
liten 6 
lasta 5 
Asterix 5 
smäll 5 
sestertier 5 
romersk 5 

Totalt 205 

 
Bland kollokatorerna i tabell 19 anknyter ingen, utom möjligen romersk 
och sestertier (romerska mynt), till de två betydelseområden som kän-
netecknade kollokatorerna från perioden 1791–1973, dvs. stenarnas 
funktion som minnesstenar, inbegripet referenser till (den nordiska) 
forntiden, och stenarnas höjd eller stenarnas uppresta ställning. Några 
kollokatorer har en tydlig koppling till Asterix’ värld: Obelix, Asterix, 
romersk och sestertier. Tillsammans förekommer de 32 gånger, vilket 
dock endast utgör 2,5 % av förekomsterna hos alla kollokatorer. Av 
dessa är Obelix tydligast: namnet kollokerar 17 gånger med bautasten 
(1,3 % av förekomsterna hos alla kollokatorer).  
     Övriga kollokatorer är ska, göra, kunna, leverera, vilja, köpa, ha, 
måste, veta, lasta, smäll, färsk och liten som tillsammans förekommer 
173 gånger (13,6 % av alla kollokatorer). Av dessa kan leverera och 
lasta föras samman, liksom köpa och ha i betydelseområden som rör att 
stenarna kan lastas/levereras (2,2 % av alla kollokatorer) respektive 
köpas/ägas (1,4 % av alla kollokatorer). Verben ska, göra, kunna, vilja, 
ha och måste är tämligen abstrakta till betydelsen och fungerar ofta som 
hjälpverb. Övriga kollokatorer är veta, smäll, färsk och liten som före-
kommer 25 gånger (2,0 % av alla kollokatorer). 
     Det stora antalet olika kollokatorer (1 273) i kombination med 
deras olikartade och ofta abstrakta betydelser gör att ordet bautasten 
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inte kan sägas ha någon tydlig semantisk profil i Asterix. Det kan vara 
en följd av den låga etableringsgrad som ordet har haft framförallt 
under den närmast föregående perioden, eftersom den tidigare bety-
delsen inte har kunnat upprätthållas (jfr avsn. 2.3.2). Kollokationsun-
dersökningens resultat måste betraktas med reservation för det 
bristande kontextomfånget för Asterix (se avsn. 3.2.2), men  resultatet 
tyder på att betydelsen i Asterix skiljer sig från den som framträdde i 
materialet från perioden 1791–1973 (se avsn. 7.1.9). Ordet bautasten 
har alltså återetablerats genom Asterix, men det har inte antagit en tyd-
lig semantisk profil utifrån serien. 
 

8.2 Ord bildade med bauta(-) under 
perioden 1985–2006 

 
Här behandlas tre processer: den fortsatta utvecklingen av bautasten till 
form och innehåll under perioden 1985–2006 (8.2.1), introduktionen 
av den förstärkande betydelsen hos förleden bauta- 1985 (8.2.2) och 
dess etablering fram till 2006 (8.2.3). Vidare (8.2.4) fokuseras even-
tuella andra ord i språkbruket bildade med bauta(-) som (ännu?) inte 
har etablerats. Materialet till avsnitt 8.2 består av 424 belägg:201  

 
 

                                                      
201. Totalt 52 belägg har uteslutits eftersom de på olika sätt inte är unika (de har inte 
producerats utifrån en individs mentala lexikon utan tydliga förlagor; jfr avsn. 3.1). 
Av bildningar med bautasten har 30 belägg uteslutits och av bildningar med bauta- i 
sammansättningar med andra efterleder än -sten har 22 belägg uteslutits. De senare är   
-stor, -ångvält och -buddha med 9, 3 resp. 4 förekomster och -spindel, -format, -konsert,    
-hit, -fot och -kyss med 1 förekomst vardera. Alla de uteslutna beläggen finns i presstex-
ter från perioden 1993–2006. På ett alltför sent skede i avhandlingsarbetet har ordet 
bautaområde noterats i John Ajvide Lindqvists novellsamling Pappersväggar (2006:152). 
Det har inte medtagits. 
     Ordet bauta-bauta finns i ett citat som är representerat två gånger i materialsam-
lingen (nr 457 och 576). Anledningen till detta är att nr 457 avser förleden bauta- och 
nr 576 efterleden -bauta.        
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Tabell 20. Översikt över materialet till avsnitt 8.2 

bauta- som förled i sms med efterleden -sten: 193 belägg 

Texttyp Antal belägg Belägg nr 

Presstexter 176 182–357 
Skönlitteratur 5 358–362 
Sakprosa 12 365–376202 

bauta- som förled i sms med andra efterleder än -sten: 198 belägg 

Texttyp Antal belägg Belägg nr 

Presstexter 193 377–569 
Skönlitteratur 4 570–573 
Brev 1 574 

bauta som simplex eller som efterled i sms: 4 belägg 

Texttyp Antal belägg Belägg nr 

Presstexter 3 575–577 
Sakprosa 1 578 

Asterix, alla ordbildningar: 29 belägg 

Album nr Antal belägg Belägg nr 

28–32 (1987–2005) 29 810–838 

 
Underlag för materialeftersökningarna har i huvudsak utgjorts av 
Språkbankens presskorpusar och pressarkiven Mediearkivet och 
PressText, men även ett antal nummer av Historisk Tidskrift, Populär 
Historia och Populär Arkeologi. Den största delen av materialet har 
hämtats i pressarkiven, men ett fåtal ord har kunnat beläggas i sakprosa 
                                                      
202. Beläggen är bl.a. ordnade efter texttyp, och nr 363–364 är därför de två beläggen 
ur Halland. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län (Johnson-Augustsson 
1975) som nämndes i avsn. 8.1. 
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och i skönlitteratur. De sistnämnda har påträffats under arbetets gång. 
De 29 beläggen ur Asterix används endast sekundärt. Primärt material 
utgör de övriga 395 beläggen.  
 

8.2.1  Utvecklingen hos bautasten till form och innehåll 
 
Här behandlas utvecklingen hos bautasten utifrån följande faktorer: 
förledens fonologi och morfologi, förekomst av kortord, sammansätt-
ningsfogens återgivning, förklaringar och typografiska markeringar, 
texttypers representation bland beläggen, bildlig användning och be-
tydelsen utifrån kontexten: kollokationsundersökningen.  
     I materialet finns 193 belägg för bauta- i sammansättning med ef-
terleden -sten (nr 182–362, 365–376), dvs. som ordet bautasten. Vid 
denna tid har ordet en stabil form och återges med få variationer. 
Förledens första stavelse är uteslutande au, förleden är alltid tvåstavig, 
och endast ett kortord bildat genom ellips till bautasten har påträffats: 
nazibauta (nr 578). För återgivning med bindestreck finns endast 4 
belägg (nr 238, 243, 244, 314) och inga med särskrivning. Förklar-
ingar förekommer vid 3 belägg (nr 323, 359, 370), i vilka bautasten 
anges vara en forntida gravsten eller en markerad grav. Citattecken 
förekommer kring 4 belägg (nr 199, 244, 350, 358), av vilka 2 fram-
häver ordet (nr 350, 358). Endast 1 belägg är kursiverat (nr 365), 
men då är hela textavsnittet där ordet ingår kursiverat. Inga fall av 
substitution förekommer. Ordet bautasten har god spridning i olika 
texttyper. I materialet har ordet belagts i 24 källor i fyra texttyper203: i 
17 presskällor (dags- eller veckopress), 2 skönlitterära källor, 4 källor 
inom sakprosa204 och i Asterix. 

                                                      
203. Källangivelserna Expressen/Kvällsposten och Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällspos-
ten har inte räknats som egna källor.  
204. Intressant att notera är att ordet förekommer i populärvetenskapliga tidskrifter, dvs. 
Populär historia (nr 365–369, 371–372) och Populär Arkeologi (nr 376), men inte i den 
vetenskapliga Historisk tidskrift (om användningen i arkeologiskt fackspråk, se avsn. 7.3). 
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     Resultatet i kollokationsundersökningen visar att 49 ord kollokerar 
fler gånger än tre med nodordet bautasten (lemmatiserat och normali-
serat) inom kollokationsspannet 5:5. Totalt förekommer kollokato-
rerna 786 gånger. Bland kollokatorerna är 9 substantiv, verb (utom 
kopula) eller adjektiv: 
 

Tabell 21. Lemmatiserade substantiv, adjektiv och 
verb som kollokerar med bautasten i presstexter, 
skönlitteratur och sakprosa under perioden 1985–
2006 uppställda efter antal förekomster 

Kollokatorer Antal förekomster 

stå 18 
Obelix 15 
finnas 14 
ha 13 
stor 10 
ska 6 
gammal 6 
rest 5 
sten 5 

Totalt 92 

 
Några av kollokatorerna anknyter till de två betydelseområden som 
kännetecknade kollokatorerna från perioden 1791–1973 (se avsn. 
7.1.9), dvs. stenarnas funktion som minnesstenar, inbegripet referen-
ser till (den nordiska) forntiden (gammal), stenarnas höjd eller att ste-
narna står uppresta (stå, rest). Tillsammans förekommer dessa kollo-
katorer 29 gånger (3,7 % av alla kollokatorer). Andelen kollokatorer 
som anknyter till dessa betydelseområden är alltså låg och avsevärt 
lägre än för perioden 1791–1973 (13,8 %).  
     Övriga kollokatorer är finnas, ha, ska, Obelix, sten och stor som till-
sammans förekommer 63 gånger (8,0 % av alla kollokatorer). Verben 
ska, ha och finnas, som förekommer 33 gånger (4,2 % av alla 
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kollokatorer), har abstrakt betydelse, och fungerar ofta som hjälpverb. 
Konkreta är däremot Obelix, sten och stor som tillsammans förekommer 
25 gånger (3,2 % av alla kollokatorer). Av dessa förekommer Obelix 
15 gånger (1,9 % av alla kollokatorer) och namnet är den 16:e vanli-
gaste kollokatorn. Adjektivet stor uppträder i hälften av förekomsterna 
(dvs. 5 ggr) i superlativ.  
     Kollokationsundersökningen visar dels att betydelsen hos bautasten 
har förändrats, dels att betydelsen har blivit vagare i jämförelse med 
perioden 1791–1973. Ordet har inte en tydlig semantisk profil i mate-
rialet från perioden 1985–2006. Emellertid förekommer inte lika 
många olika kollokatorer som i Asterix-materialet (786 mot 1 273), 
vilket tyder på att betydelsen är mer samlad i det material som här har 
undersökts än i Asterix. Ett möjligt tillägg till den betydelse som tidi-
gare har framträtt är en anknytning till Obelix (eller serien Asterix), 
och möjligen även ’stor’ och ’sten’, även om det är tveksamt då de 
bara förekommer fem gånger vardera (0,6 % av alla kollokatorer).205 
Delbetydelsen ’stor’ hos bautasten stöds emellertid även av att ordet 
används bildligt i betydelsen ’stor sten’ i några belägg:   
 
(nr 183)   Att sammanställningen fungerar och har en stark fysisk 

verkan beror mycket på skalan och proportionerna. 
Konformerna är stora nog att provocera men är inga 
bautastenar, inga machobumlingar.  

 

(Dagens Nyheter 24/1 1992) 
 
(nr 286)    Påståendet faller som en förolämpad bautasten i hörn-

rummet på Ängelholmsvägen.  
 

(Helsingborgs Dagblad 22/4 2001) 
 
 
 
 

                                                      
205. Möjligen skulle också stor kunna föras till den betydelse som rör stenarnas höjd 
eller att de står uppresta, jfr kollokatorn adj. hög från perioden 1791–1973 (se avsn. 
7.1.9).  
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(nr 305)   Spjället bör nu vara på plats i ugnen – om du inte köpt 
en bautasten till skinka.  

(Aftonbladet 15/12 2002) 
 
 

(nr 344)   Jag är väl egentligen ingen Lundell-fan i ordets rätta be-
märkelse, för jag läser inte hans bautastenar till 
böcker och jag köper inte alla de hundratals skivor han 
ger ut varje år.  

 

(Nerikes Allehanda Norrupplaga 15/10 2005) 
 
(nr 356)   »Han väljer att spränga in sköna kilar av ömsinta balla-

der i alla dessa bautastenar av boogierock som han 
släpade upp på scenen i Stockholm i höstas», konstaterar 
GP:s recensent.  

(Göteborgs-Posten 31/3 2006) 
 

Alla kriterierna pekar entydigt mot att ordet bautasten är etablerat i det 
svenska språksamfundet vid denna tid, även om ingen tydlig betydelse 
framträder i kollokationsundersökningen. Att bautasten har uppnått en 
viss etableringsgrad stöds ytterligare av att det finns 17 belägg i mate-
rialet för 13 olika flerledade sammansättningar där bautasten är förled 
(till både substantiv och adjektiv): -ås (nr 191), -leverantör (nr 194),     
-storlek (nr 198), -gravfält (nr 229), -fält (nr 230, 327), -bärande (nr 
246, 299, 343), -bärare (nr 254, 261), -artad (nr 255), -huggare (nr 
258), -lyft (nr 268), -skulptör (nr 285), -kastande (nr 346) och                
-monument (nr 365). Av de 13 orden är 11 substantiv och 2 adjektiv     
(-bärande och -kastande).  
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8.2.2 Introduktionen av den förstärkande betydelsen 
hos förleden bauta- 1985  

 
I materialet finns 198 belägg för förleden bauta- i förstärkande bety-
delse med andra efterleder än -sten (nr 377–574).206 Det första beläg-
get är daterat till 1985:  
 
(nr 377)  Och ett bauta-hurra till alla som fyller år.  

 

(Sydsvenska Dagbladet Snällposten 23/6 1985) 
 

Introduktionens förutsättningar 
 
Eftersom språkliga förändringar inte sker i ett tomrum, kan man utgå 
ifrån att den förstärkande förleden bauta- har bildats utifrån ordet 
bautasten. Därför kan man säga att orsakerna bakom och villkoren för 
introduktionen av bauta- till stora delar liknar förutsättningarna för 
återetableringen av ordet bautasten. Genom Asterix har ordet bautasten 
nått stor spridning samtidigt som det har haft en nära koppling till 
Obelix, och genom bautasten har förleden bauta- uppkommit.  
     En faktor som sannolikt har utgjort en viktig förutsättning för in-
troduktionen av den förstärkande förleden bauta- är den låga etable-
ringsgraden hos ordet bautasten under 1900-talets senare del. En låg 
etableringsgrad innebär att många språkanvändare haft vag eller ingen 
kännedom om ordet bautasten vid serien Asterix’ debut i Sverige.207 

                                                      
206. Därutöver kan bauta- förekomma med efterleden -sten i betydelser som kan sägas 
vara förstärkande (se om bildlig användning ovan avsn. 8.2.1 och nedan avsn. 8.2.3).  
     Ett belägg är hämtat ur en översättning, Thereses tillstånd (2000) av Hanne-Vibeke 
Holst. Ordet bautafester (nr 571) är en översättning av den danska förlagans mammutfester 
(Holst 1994:78). På danska används mammut- som förstärkande förled, särskilt för att 
beteckna något som är mycket stort (Ordbog over det danske sprog 8/8 2007).  
207. Lars-Gunnar Andersson skriver i en artikel i Göteborgs-Posten (31/7 2006) om 
bautasten och bauta- att »i bautasten har vi ett första led som inte har en egen betydelse i 
svenskan». Det är enligt min mening ett alltför kategoriskt uttalande. Däremot kan 
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Eftersom den tidigare betydelsen inte kan upprätthållas ökar därmed 
möjligheterna för att ordet ska få en ny eller förändrad betydelse (jfr 
avsn. 2.3.2). Enligt bruklighetsmarkörerna i SAOL har ordet mellan 
1900 (SAOL 7) och 1923 (SAOL 8) varit ålderdomligt och mellan 1923 
och 1973 (SAOL 10) begränsat till historiskt-arkeologiskt fackspråk. 
Avhandlingens kapitel 7 visar också att ordet bautasten förekommer 
mycket sparsamt i skönlitteratur (på originalspråk) efter sekelskiftet. 
Dessutom ersätts ordet av uttrycket rest sten inom historiskt-arkeolo-
giskt fackspråk i mitten av 1900-talet. Kollokationsundersökningen i 
avsnitt 8.2.1 visar också att ordet bautasten har en vagare semantisk 
profil än det hade den närmast föregående perioden. Kollokationsun-
dersökningen visar att betydelsen hos ordet bautasten har en viss an-
knytning till Obelix eller serien Asterix och möjligen även ett tillägg av 
’stor’ (och ’sten’). En låg etableringsgrad hos bautasten, i kombination 
med påverkan från Asterix, kan allstå ha lett till att ordet har antagit 
delbetydelsen ’stor’.   
 

Asterix’ betydelse för tolkningen av förleden bauta- 
 
Kollokationsundersökningen i 8.1.2 visar att ordet bautasten inte har 
en tydlig semantisk profil i Asterix nr 1–27 och att betydelsen har varit 
splittrad. I Asterix framkommer mycket litet eller inget av den bety-
delse som framträder i kollokationsundersökningen för perioden 
1791–1973. Inte heller framträder någon betydelse som skulle kunna 
förklara en förstärkande betydelse hos bauta-. Trots att ordet bautasten 
har en relativt framträdande plats i Asterix framkommer ytterst litet om 
vad bautastenar är eller vilken funktion de fyller. Inte ens i albumet 
Obelix & Co som särskilt handlar om Obelix och hans bautastenar får 
läsaren några tydligare informationer om bautastenar. I albumet är 
bautastenar visserligen berättelsens tema, men de fungerar främst som 
objekt i en berättelse om kapitalismens mekanismer. 

                                                                                                                
man säga att förleden bauta-, liksom sammansättningen bautasten, under 1900-talets 
senare del hos många språkanvändare har saknat betydelse eller haft en vag betydelse.   
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Bild 5. Vad ska en bautasten användas till? 
(Källa: Obelix & Co 1978 i Asterix – Den kompletta samlingen 8 2002:100) 

 
Texten i Asterix ger alltså inga ledtrådar till varför förleden bauta- har 
tolkats i förstärkande betydelse. Däremot är det rimligt att anta att 
bilderna har varit en hjälp vid tolkningen, eftersom bilder är ett cent-
ralt inslag i serietidningar. Serier kännetecknas av främmande eller 
fantastiska inslag, och därför torde de flesta läsare ha lätt för att ac-
ceptera den värld som där framträder, även om den ligger långt ifrån 
den verklighet man känner. Läsarna kan därför acceptera ord som de 
inte förstår, men samtidigt gör en naturlig strävan efter begriplighet 
att läsarna söker tolka orden utifrån tidigare erfarenheter och kunska-
per med stöd i kontexten.  
     I Asterix förekommer ofta bilder på bautastenar. I albumen nr 1–27 
förekommer bautastenar i 236 serierutor.208 Flest (63 rutor) förekom-
mer i Obelix & Co. Bilder på bautastenar är viktiga för tolkningen på 
flera sätt. Mest grundläggande innebär bilderna att ordet bautasten har 
en tydlig referent i Asterix:  
 

 

                                                      
208. Jag har räknat de stenar som till form och utseende liknar den sten som Obelix 
ofta ses bära på. Räknats har även stenar som endast delvis är avbildade. Jag har inte 
räknat »vanliga», rundare, stora stenar, och inte heller de stendösar som tämligen ofta 
förekommer i serien.  

 
 
 
Av upphovsrättsliga skäl har bilder ur 
Asterix borttagits ur avhandlingen vid 

den elektroniska publiceringen. 
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Bild 6. Bautastensreferent.  
(Källa: Obelix & Co 1978 i Asterix – Den kompletta samlingen 8 2002:101) 

 
Bilderna visar tydligt att bautastenarna är stora. Stor är ett relativt be-
grepp, men bautastenarna förekommer ofta tillsammans med Obelix 
som är större än de flesta andra figurer i serien och avsevärt mycket 
större än Asterix, seriens egentliga huvudfigur och hjälte. I det första 
numret av Asterix växlade bautastenarnas storlek men den normalisera-
des sedan till en storlek kring 1,5 gånger Obelix’ storlek (Asterix – Den 
kompletta samlingen nr 12 2003:xix). I relation till seriens övriga figurer 
är alltså både Obelix och bautastenarna stora: 

Bild 7. Stor bautasten. (Källa: Rosen och svärdet 1991 i Asterix – Den 
kompletta samlingen 11 2003:33) 

 

 
 
 
Av upphovsrättsliga skäl har bilder ur 
Asterix borttagits ur avhandlingen vid 

den elektroniska publiceringen. 

 
 
 
Av upphovsrättsliga skäl har bilder ur 
Asterix borttagits ur avhandlingen vid 

den elektroniska publiceringen. 
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I serien betonas tyngden hos stora stenar särskilt. Obelix, »bautastens-
leverantören», är stark av naturen, vilket visar att det krävs en stark 
figur för att orka bära bautastenarna. Men i serien används också ste-
nar i styrkeprov vid flera tillfällen: 

Bild 8. Styrkeprov med stenlyft. (Källa: Asterix & hans tappra galler 1970 
i Asterix – Den kompletta samlingen 1 2001:28) 
 
Det är alltså troligt att ordet bautasten hos vissa språkanvändare har 
antagit en delbetydelse ’stor’ (möjligen även i kombination med 
’tung’) och att denna betydelse har tillkommit genom Asterix. Placer-
ingen av och funktionen hos bauta-, dvs. som determinativ förled, 
leder till att betydelsen ’stor’ knyts till förleden i sammansättningen 
bautasten.   
 

Likhet och närhet 
 
Likhet och närhet är viktiga faktorer bakom betydelseförändringar. I 
medvetandet hos många språkanvändare fanns vid tidpunkten för till-
komsten av bauta- uttryck med liknande strukturer som bautasten. 
Sammansättningsstrukturen är välbekant i svenskan; strukturen sam-
mansättning med determinativ förled är svenskans vanligaste samman-
sättningsform, och strukturen med förstärkande förled är vanligt före-
kommande. 
     Till bautasten, med bauta- i förstärkande betydelse, finns också en 
direkt förebild. En av svenskans vanligaste och mest kända förstär-
kande förleder är jätte-. En sökning på »jättebra» och »jättestor» i 
Språkbankens presskorpusar visar att jätte- i förstärkande betydelse har 

 
 
Av upphovsrättsliga skäl har bilder ur 
Asterix borttagits ur avhandlingen vid 

den elektroniska publiceringen. 
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varit mycket vanligt under de senaste tio åren: i korpusarna från Press 
97 t.o.m. GP 04 förekommer jättebra 2 183 gånger och jättestor 660 
gånger.  
     Under första hälften av 1970-talet, dvs. en period då många Asterix-
nummer utkom, var förleden jätte- emellertid inte lika vanligt i press-
texter: i Press 76 förekommer jättebra endast fyra gånger och jättestor 
en gång. Jätte- har emellertid en lång historia som förstärkande förled i 
svenskan. Ordet jätte har förekommit i överförd betydelse alltsedan 
1500-talet (SAOB spalt j486–487), och som förstärkande förled till 
substantiv upptogs jätte- för första gången i SAOL 7 (1900). Ordets 
långa historia som förstärkande förled tyder på att jätte- i förstärkande 
betydelse har varit välkänt på 1970-talet, även om det inte förekom 
frekvent i presstexter. Ingrid Lüscher har också i en uppsats visat att 
jätte- var ett av de tio mest frekventa förstärkande och modifierande 
uttrycken i slutet av 70-talet (Lüscher 1979:15).  
     Serien om Asterix har en bred läsekrets och en del av läsarna är barn 
och ungdomar (jfr Bild & Bubbla nr 1 1997:20). Det är välkänt att för-
stärkande uttryck är särskilt vanliga i ungdomsspråk, och därför torde 
en tolkning av bauta- som förstärkande förled ligga särskilt nära till 
hands hos yngre personer. Man kan också anta att yngre personer helt 
saknar kännedom om den tidigare användningen och betydelsen hos 
bautasten, varför de kan ha tolkat ordet utifrån sina kunskaper om nä-
raliggande betydelser och strukturer.  
     Det är rimligt att anta att jätte- har fungerat som en viktig förebild 
vid tolkningen av bautasten.209 Ett möjligt jättesten har liknande struktur 
som bautasten och har en betydelse som passar på den referent som 
tydligt framträder på bilderna i Asterix. Samtidigt kan en önskan om att 
förnya språket ha lett till att jätte- ersatts av eller kompletterats med 

                                                      
209. Förledsformen bauta- har naturligtvis även andra tänkbara förebilder än jätte-, 
även om de inte torde vara lika viktiga. En viss roll kan också ord som bautahäll och 
kortord i betydelsen ’bautasten’ ha spelat. I materialet förekommer bauta som kortord 
så tidigt som 1826 och 1884 (nr 79 resp. 119), men eftersom kortorden inte har varit 
särskilt frekventa, har de av allt att döma inte utgjort någon viktig förebild för använd-
ningen av bauta- utan efterleden -sten.   
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bauta- (för likartade företeelser, se t.ex. Johannisson 1958:20 f., 
Kotsinas 2003): 
 

För några år [sedan] var »bauta» ett poppis förstärkningsord. 
Ungdomar sa »bautastort» i stället för »jättestort». Men idag 
verkar ordet ha försvunnit mer eller mindre.  

 

(Sydsvenska Dagbladet Snällposten 8/12 2002) 
 

Sammansättningens delar 
 
Sammansättningens delar är viktiga vid tolkningen av betydelsen hos 
sammansättningen som helhet. Typiskt sett har flermorfemiga ord ett 
flertal möjliga referenter. När en sammansättning används i en kon-
text specificeras sammansättningen och betydelsen kan tolkas på avsett 
vis. Kontexten är själva texten, men även strukturen i ordet, i detta 
fall sammansättningen. Det innebär att förleden bauta- tolkas bl.a. 
med hjälp av efterleden -sten. Förleden kan kännas främmande på flera 
sätt, medan efterleden är mycket välkänd både till form och betydelse. 
Att ordgränserna i sammansättningen är tydliga är viktigt för att förle-
den ska kunna frigöras från sammansättningen. Efterledens höga eta-
bleringsgrad begränsar antalet tolkningsmöjligheter, och på så vis un-
derlättar den en tolkning av förleden och sammansättningen som hel-
het (jfr även avsn. 5.2 beträffande resonemanget ovan).  
 

8.2.3 Etableringen av den förstärkande förleden 
bauta- under perioden 1985–2006 

 

Här behandlas etableringen hos förleden bauta- under perioden 1985–
2006 utifrån följande faktorer: sammansättningsfogen, typografiska 
markeringar, texttypers representation bland beläggen, ordklasser hos 
efterleden, förledens produktivitet med olika ordklasser och utveck-
lingen hos bauta- som förstärkande förled utifrån Bengt Sigurds mo-
dell. Material är de 198 beläggen för bauta- med andra efterleder än    
-sten (nr 377–574), men här berörs även ordet bautasten.  
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Sammansättningsfogen 
 
Sammanskrivning kan ses som ett tecken på etablering (se avsn. 3.4.1, 
jfr även avsn. 6.1.3, 7.1.3). Emellertid måste man också räkna med 
att olika skrivtraditioner kan påverka sammansättningsfogens återgiv-
ning. För det moderna materialet kan lös sammanfogning vara ett 
utslag av »ungdomligt skrivsätt», dvs. att många yngre personer idag 
tenderar att särskriva ord eller foga samman dem med bindestreck. Ett 
sådant skrivsätt kan framförallt kan visa sig i icke-redaktionella texter 
som här förekommer och kan vara särskilt framträdande i en ordtyp 
(dvs. förstärkande uttryck) som är vanlig i ungdomars språk.   
     I materialet förekommer 19 fall av lös sammanfogning mellan för-
leden bauta- och efterleden. Av dessa förbinds 17 med bindestreck:     
-hurra (nr 377), -smörgås (nr 403), -pumpa (nr 406), -hit (nr 428), -stor 
(nr 430, 439), -puss (nr 431), -biff (nr 437), -golv (nr 438), -måne (nr 
443), -bauta (nr 457), - frihet (nr 485), -lätt (nr 497), -afro (nr 510),    
-självförtroende (nr 542), -gurka (nr 559) och -stark (nr 566). Endast 2 
särskrivs: big bauta spindel och Bauta gosedjur (nr 490, 529). Totalt ut-
gör dessa 19 ord 9,6 % av de 198 beläggen. Andelen lös sammansätt-
ningsfog kan sägas vara tämligen hög; i materialet från perioden 1664–
1790 återgavs 25,0 % av beläggen för bautasten med lös sammansätt-
ningsfog, i materialet från perioden 1791–1973 (kap. 7) bara 1,5 % 
och i materialet från 1985–2006 (avsn. 8.2.1) 2,1 %.  
     I materialet med belägg för förleden bauta- skulle den relativt höga 
andelen med lös sammansättningsfog kunna vara ett tecken på att för-
leden inte har varit fullt etablerad. Ett sådant antagande kunde finna 
stöd i att det allra första belägget för bauta- i förstärkande betydelse 
(nr 377) skrivs med bindestreck. Emellertid är den lösa sammansätt-
ningsfogen mest sannolikt ett utslag av ett särskilt skrivsätt, eftersom 
särskrivningar och bindestreck förekommer under hela perioden, från 
1985 (nr 377) t.o.m. 2006 (nr 566) och inga tecken tyder på att de 
minskar eller ökar. 
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Typografiska markeringar 
 
Typografiska markeringar är få, och förklaringarna inga. Endast 3 be-
lägg omges av citattecken: -tjänst, -köttbulle och -tunna (nr 390, 467, 
495) och inget kursiveras. De fåtaliga typografiska markeringarna ty-
der på en hög etableringsgrad, vilket stöder antagandet om att sam-
manfogning med bindestreck eller särskrivning i det moderna materi-
alet hellre är ett särskilt skrivsätt än ett utslag av låg etableringsgrad. 
 

Texttypers representation bland beläggen 
 
Ord med förleden bauta- har god spridning i olika texttyper och bättre 
spridning än ordet bautasten. Ord bildade med den förstärkande förle-
den bauta- har belagts i 36 källor, i 4 texttyper: i 30 presskällor (dags- 
eller veckopress), 4 skönlitterära källor, 1 brev och i Asterix. Den för-
stärkande förleden bauta- synes alltså ha hög etableringsgrad. 
 

Efterledens ordklasser 
 
Fram t.o.m. 1994 är beläggen för förleden bauta- i förstärkande bety-
delse få: endast 1–5 belägg per år finns i materialet under denna tid. 
Likaså redovisas här endast ett fåtal ord under 2006 (6 belägg), främst 
beroende på att endast första kvartalet ingår i undersökningen. Un-
derlaget är alltså tunt och ska därför tolkas med försiktighet. Störst är 
underlaget under perioden 1995–2005 (med 9–25 belägg per år) med 
undantag för åren 1997 och 2000 då relativt få ord har kunnat beläggas 
(9 resp. 10 belägg). 
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Tabell 22. Antal ord ur olika ordklasser per år 

År Ord 
Olika 
ord Subst. 

Olika 
subst. Adj. 

Olika 
adj. Adv. 

Olika 
adv. Övr. 

Olika 
övr. 

1985 1 1 1 1 – – – – – – 

1986 – – – – – – – – – – 

1987 – – – – – – – – – – 

1988 – – – – – – – – – – 

1989 – – – – – – – – – – 

1990 – – – – – – – – – – 

1991 1 1 1 1 – – – – – – 

1992 1 1 1 1 – – – – – – 

1993 5 5 5 5 – – – – – – 

1994 5 5 3 3 2 2 – – – – 

1995 15 12 9 9 5 2 1 1 – – 

1996 13 9 7 7 6 2 – – – – 

1997 9 5 8 5 1 – – – – – 

1998 16 10 11 9 5 1 – – – – 

1999 19 15 13 10 5 4 – – 1 1 

2000 10 8 9 8 1 – – – – – 

2001 25 13 18 11 7 2 – – – – 

2002 21 16 16 13 5 3 – – – – 

2003 16 12 15 12 1 – – – – – 

2004 18 13 14 12 4 1 – – – – 

2005 17 13 15 13 2 – – – – – 

2006 6 4 3 3 3 1 – – – – 

Tot. 198 142 149 122 47 18 1 1 1 1 

 
Bland de 198 beläggen fördelar sig orden på tre ordklasser: substantiv 
(149 ord), adjektiv (47 ord) och adverb (1 ord).210 Substantiven 
dominerar; den totala andelen belägg för substantiv är 75,3 % och 
andelen adjektiv 23,7 %. Denna fördelning förefaller också hålla i sig: 

                                                      
210. Om ordet -bauta (nr 457) av okänd ordklass, se avsn. 8.2.4. 
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Diagram 1. Andel (%) substantiv och adjektiv av alla ord per år 

 

I diagram 1 framträder en svagt nedåtgående tendens för andelen ad-
jektiv. Tendensen för substantiv under samma period är tvärtom svagt 
uppåtgående. 
 

Produktiviteten hos bauta- som förstärkande förled 
 
Diagram 2 nedan illustrerar produktivitetskvoten hos bauta- som för-
stärkande förled till adjektiv respektive substantiv per år jämfört med 
produktivitetskvoten för bauta- med båda ordklasserna. Produktivi-
tetskvoten har beräknats genom att antalet olika ord har dividerats 
med det totala antalet ord bildade med bauta-. Olika ord är här det-
samma som nya ord, eftersom första belägg har använts. Kvoten varie-
rar mellan 0 och 1; en högre siffra motsvarar en högre produktivitet.    
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Diagram 2. Produktivitetskvot hos substantiv och adjektiv per år 

 
Diagram 2 visar att substantiven har haft en högre produktivitet än 
genomsnittet från 1995.211 Substantivens produktivitet minskar under 
åren 1996–1997 men ökar och planar ut under åren 1998–2000. Efter 
en dal år 2001 uppvisar substantivens produktivitet en uppåtgående 
tendens. Adjektivens produktivitet varierar betydligt, vilket sannolikt 
är ett utslag av det tunna underlaget (totalt 47 adjektiv på 22 år). På 
grund av detta är det inte meningsfullt att analysera resultatet för ad-
jektiven.  
     Förleden bauta- är mest produktiv med substantiviska efterleder, 
och i enlighet med detta förstärker bauta- i huvudsak substantiv. I ma-
terialet förekommer 122 olika substantiv: 
 
 
 

                                                      
211. Fram t.o.m. 1993 är summan för adjektiven 0, varför linjen för substantiv och 
linjen för substantiv och adjektiv sammanfaller fram till detta år och adjektivens kurva 
går längs x-axeln. 
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1985 

 -hurra 

1991 

-stafett 

1992 

-kulor 

1993 

-bokhylla 
-konsert 
-grupp 
-skåp 
-flagga 

1994 

-hit 
-volym (’ljudnivå’) 
-glass 

1995 

-tjänst 
-tjur 
-byggnad 
-boll 
-grepp 
-format 
-labyrint 
-båt 
-högtalare 

1996 

-smörgås 
-pumpa 
-place 
-benskydd 
-spindel 
-ångvält 
-bumling 
 

1997 

-cyniker 
-bandage 
-citron 
-komplex 
-fågel 

1998 

-konnässör 
-lunch 
-svåring 
-puss 
-volym (’bok’) 
-spis 
-kliv 
-golv 
-basongas 

1999 

-bild 
-måne 
-rubrik 
-klump 
-diskotek 
-offer 
-kylskåp 
-gig 
-premiär 
-stjärna (’framgångsrik person’) 

2000 

-fest 
-flaska 
-bomb 
-ägg 
-succé 
-kram 
-sopran 
-köttbulle 
 

2001 

-hus 
-skärm 
-trumma 
-hjälte 
-föreställning (’framförande av verk’) 
-roman 
-maskin 
-frihet 
-sax 
-lista 
-show 

2002 

-tunna 
-beat (’takt’) 
-skalle 
-utredning 
-kross 
-påk 
-jympadojor 
-tag (’grepp’) 
-kondom 
-salong 
-läge 
-afro 
-man 
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2003 

-kran 
-bröst 
-buddha (om staty) 
-xylofon 
-semla 
-saxofon 
-kuk 
-bar 
-vattenpelare 
-huvudnyhet 
-kalkon 
-gosedjur 

 

2004 

-trosor 
-pudelkonferens 
-order (’beställning’) 
-skulptur 
-kyss 
-kvinna 
-hane 
-skruvmejsel 
-bil 
-självförtroende 
-fot 
-steg 

 

2005 

-ångest 
-intrig 
-storlek 
-bok 
-båge 
-brillor 
-ballad 
-spelning 
-del 
-gurka 
-bus 
-skiftnyckel 
-gäng 

 

2006 

-projekt 
-refräng 

 

 
Förleder till substantiv är alltid mer eller mindre tydligt motiverade. 
Med substantiviska efterleder har förleden någon egenskap (eller bety-
delse) gemensam med det ord som det förstärker. Här är denna egen-
skap mest rimligt ’stor’ eller möjligen ’tung’ (som också kan sägas 
vara en delbetydelse hos ’stor’). Den höga andelen belägg för bauta- 
som förstärkning till substantiviska efterleder är ett tecken på lägre 
grad av generalitet, dvs. en lägre grad av användbarhet som förstär-
kande förled. Emellertid kan bauta-, som listan ovan visar, förstärka 
många typer av substantiv. Ca 1/3 av de olika substantiven kan be-
traktas som abstrakta, och de förekommer tämligen jämnt fördelade 
över perioden. Särskilt intressant att notera är att abstrakta substanti-
viska efterleder förekommer tidigt, och faktiskt är redan det första 
belägget (bauta-hurra från 1985) abstrakt. Användningen med både 
konkreta och abstrakta substantiviska efterleder, och abstrakta efterle-
der i synnerhet, tyder på att bauta- har nått ett visst mått av generali-
tet.  
     I materialet förekommer 18 olika adjektiv under perioden 1995–
2006: -stor, -lång, -belåten, -tung, -klassisk, -bystad, -mustig, -stark, -fet,   
-feministisk, -fräck, -beväpnad, -cool, -hög, -lätt, -bigg, -töntig och -mystisk. 
För att närmare undersöka användbarheten hos bauta- som förstär-
kande förled till adjektiv har jag använt Bengt Sigurds modell. Model-
len bygger på den semantiska relationen mellan förled och efterled och 
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visar hur generellt förstärkande en förled är. I figur 6 nedan har mate-
rialets adjektiv passats in i Sigurds modell för beskrivning av betydel-
seutvecklingen hos förstärkande förleder (jfr fig. 3 i avsn. 3.2.3), där 
de övre stegen är en förutsättning för de nedre: 
 

Stadium/förled Efterled 
Sigurds 
exempel 

Första belägg 
för bauta- 

1: förstärkande Komparativt/ 
konsekutivt adjektiv 

jättestor bautastor (1994) 

2: förstärkande Adjektiv som är semantiskt 
besläktat med adjektiv på 
stadium 1 

jättestark bautalång (1994) 
bautatung (1995) 
bautastark (1999) 

3: kvantifierande  Värderande adjektiv jättebra bautafräck (1999) 
bautacool (2001) 

4: kvantifierande Värderande adjektiv som är 
antonym till adjektiv på 
stadium 3 

jättedålig bautatöntig (2004) 

5: förstärkande  Adjektiv som är antonym till 
adjektiv på stadium 1 

jätteliten bauta-lätt (2002) 

Figur 6. Uppställning med adjektiv som förstärks av bauta- enligt Bengt 
Sigurds modell (1983:15 f.). 
 
Det första adjektiv som förekommer i materialet är bautastor (1994), 
vilket också är det långt vanligaste adjektivet med sina 28 förekomster 
(jfr även bautabigga, nr 511).212 Den semantiska relationen mellan 
förled och efterled är komparativ/konsekutiv och förleden antingen 
betecknar något som efterleden jämförs med, t.ex. stor som en jätte, 
eller antyder vad ett stort mått av adjektivets egenskaper kan leda till, 
t.ex. så full att man stupar  stupfull. I relation till Sigurds modell kan 
bauta- i bautastor på stadium 1 tolkas som en motiverad förstärkning till 
-stor, dvs. stor som en bautasten (bautasten = stor sten). På stadium 2 

                                                      
212. Dessutom finns flest förekomster (9 st) av just -stor bland de ej unika förekomster 
som har uteslutits (se ovan not 201). 
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uppträder förleden som förstärkning av adjektiven -lång (1994), -tung 
(1995) och -stark (1999) som är semantiskt besläktade med adjektivet  
-stor på stadium 1. På stadium 3 uppträder förleden som förstärkning 
till de värderande adjektiven -fräck213 (1999) och -cool (2001).  
     Eftersom materialet endast omfattar 18 olika adjektiv kan inte alla 
»rätta» ord fångas vid exakt rätt tidpunkt. Ordet bautatöntig (2004) 
som har inplacerats på stadium 4 i uppställningen kan alltså ha uppträtt 
i språket före bauta-lätt (2002) på stadium 5. På stadium 4 uppträder 
förleden som förstärkning till -töntig i motsatt betydelse till adjektiven 
-fräck eller -cool på stadium 3. Enligt Sigurds modell förväntas förleden 
på stadium 5 uppträda som förstärkning till adjektiv som har motsatt 
betydelse till adjektiv på stadium 1. För bauta- och de adjektiv som det 
förstärker blir det motsatta adjektivet liten. Något bautaliten förekom-
mer emellertid inte i materialet, men väl bauta-lätt, dvs. som förstärk-
ning till bautatung på stadium 2. Jag har också funnit 2 belägg för bauta 
liten på Internet, från 2002 respektive 2007:214  
 

 Världens största minsta hårddisk  helt bauta liten 
 

Du, min stad är fan bauta liten! 
 
Uppställningen av de adjektiv som kan förstärkas av förleden bauta- 
stämmer alltså rätt väl överens med Sigurds modell.  
     Materialet visar att bauta- kan förstärka adjektiv av mycket skif-
tande betydelse. Att bauta- kan förstärka motsatsen till stor visar att 
bauta- är en generellt förstärkande förled. Att den totala produktivi-
teten är avtagande samtidigt som produktiviteten för substantiv uppvi-
sar en ökande tendens (liksom andelen substantiv), antyder emellertid 
att användbarheten hos bauta- som förstärkande förled kan vara i avta-
gande.    

                                                      
213. Adjektivet fräck används i materialet i positivt värderande betydelse (se nr 459), 
’med bibetydelse av oförvägenhet’ (NEO). 
214. Citaten hämtade 26/4 2007 resp. 19/9 2006 på adresserna: 
http://loading.se/forum.php?thread_id=9859&page=25 
http://www.sweclockers.com/forum/printthread.php?threadid=102094 
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     I det senaste numret av Asterix, Himlen faller ned över hans huvud 
(2005), förekommer en ordbildning som visar att cirkeln för förleden 
bauta- nu tycks ha slutits: 
 

Bild 9. Bautaboll. (Källa: Himlen faller ned över hans huvud 2005:30) 
 
Asterix-översättaren Ingrid Emond har förklarat ordvalet för mig:  
 

[…] beträffande ’bautaboll’ är förklaringen enkel. Dels bör 
texten till seriebubblor allmänt vara så kort som möjlig, dels 
är ’bautaboll’ ett behändigare ord än ’bautastensboll’.  
 

(Emond, brev oktober 2006)  
 

Ordet bautaboll (nr 835) är bildat till bautastensboll – eller snarare i 
stället för detta – som översättning av förlagans menhir-balle (se Le ciel 
lui tombe sur la tête 2005:30). I bautaboll är bauta- en ellipsbildning till 
bautasten och rymmer därför samma betydelse som detta, men förle-
den har samtidigt använts i förstärkande betydelse:215 
 

Med ’bauta’ uppfattat som förstärkande förled uppstår här 
dessutom en viss dubbeltydighet, eftersom det är just en baut-
asten som kastas.  

(Emond, brev oktober 2006)  
 
 

                                                      
215. Jfr även ordbildningen bautaboll (nr 393) som syftar på Globen i Stockholm. 

 
 
 
Av upphovsrättsliga skäl har bilder ur 
Asterix borttagits ur avhandlingen vid 

den elektroniska publiceringen. 
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Ordet bautaboll är därför en slags ordlek hos översättaren där hon byg-
ger in både den förstärkande betydelsen och (en kortform av) ordet 
bautasten. Således är bautaboll ett tydligt exempel på att förleden bauta- 
har polysem betydelse idag. Att bauta- är polysemt framträder också 
särskilt tydligt i ord där bauta- kan tolkas som förstärkande förled till 
efterleden -sten (jfr även den bildliga betydelsen i belägg nr 183, 286, 
305, 344, 356 i avsn. 8.2.1): 
 
(nr 306)  Och sen som en slägga, en bautasten i skallen och ett 

närmast oöverstigligt lidande.  
(Expressen 10/1 2003) 

 
(nr 348)  Linda Skugge konstaterar i Expressen (24/2) att Maria 

Schottenius – fast förankrad i både kulturetablissemang 
och sosseadel – kastar bautasten i glashus när hon talar 
om risken för lojalitetskonflikter.  

(Resumé 2/3 2006) 
 

(nr 325)  H&M visste troligen inte vilken bautasten de satte i 
rullning när de för första gången 1990 prydde riket med 
en leende underklädesmodell.  

(Borås Tidning 18/5 2004) 
 

På förfrågan, med anledning av användningen av ordet bautasten i ro-
manen Stenhuggaren (2005), har författaren Camilla Läckberg medde-
lat mig följande:  
 

För mig är bautasten helt enkelt ett mycket stort stenblock. Jag 
använder även i mitt tal »bauta» i andra sammanhang, t ex »jag 
fick ett myggbett igår som blev bautastort». Så i mitt huvud har 
jag nog helt enkelt översatt »stort» till »bauta».  

 

(e-brev, Läckberg 9/8 2006) 
 

Läckbergs resonemang understryker att ordet bautasten i Stenhuggaren 
kan tolkas på två sätt, dvs. i förstärkande betydelse eller som ’stor 
sten’ eller ’upprest, naturlig eller grovt tillhuggen minnessten utan 
inskrift’ (NE):  
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(nr 360)  »Jo, det är så att vi fått en order på en stor bautasten 
från Frankrike. Den ska bli staty och vi tänkte sätta dig 
på att hugga ut stenen.»  

(Läckberg 2005:29) 
 

(nr 361)  Han skulle behöva varje öre nu, för villkoren var sådana 
att arbetet med bautastenen betalades i efterskott, när 
allt var klart.  

(Läckberg 2005:30) 
 

(nr 362)  Det surrade så många tankar i hans huvud att det var 
som att försöka sova mitt i en flugsvärm. Mötet om 
bautastenen hade förlöpt väl och det var en av anled-
ningarna till hans många funderingar.  

 

(Läckberg 2005:52)  
        

8.2.4  Ord bildade med bauta(-) som (ännu?) inte 
är etablerade 

 
En naturlig forskningsuppgift vid studier av detta kapitels moderna 
material är att undersöka ifall det förekommer andra ord i materialet 
bildade med bauta(-) som inte är etablerade och finns upptagna i ord-
böcker. Hur har de i så fall bildats? Vilken betydelse och funktion har 
de? 
     Ett par ännu ej etablerade ordbildningar med bauta(-) har visat sig i 
materialet. I presstexterna mellan 1999–2004 finns 3 belägg för 2 ord 
bildade med bauta(-) som är simplex eller sammansättningar där -bauta 
är efterled och alltså potentiellt simplex: bauta (nr 576–577) och 
bauta-bauta (nr 575).216 Orden är mest rimliga att tolka som kortord 
bildade genom ellips till bautastor, där kortordet bauta har antagit hela 
betydelsen hos ellipsbasen, alltså bautastor ’mycket stor’. Flera skäl 

                                                      
216. Uttrycket modell bauta (nr 576) (och antagligen modell bauta-bauta, nr 575) är en 
omskrivning av uttrycket stor modell eller möjligen det idiomatiska uttrycket Modell: 
Stor. En sökning på »Modell stor» ger 1 träff i Språkbankens pressmaterial (Göteborgs-
Posten 2/6 2004) och så många som 847 träffar på Google (20/9 2006). 
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talar för denna tolkning. Användningen utan bestämd artikel pekar 
mot att bauta har adjektivisk betydelse. För att ellispbildningar ska 
fylla en funktion i kommunikationen måste kortordet ha en tydlig 
betydelse, och materialet har visat att det adjektiv som förleden bauta- 
i särklass oftast förstärker är just stor. Även andra förstärkande förleder 
används som simplex, bildade genom ellips till sammansättningar, i 
förstärkande betydelse. Carl-Erik Lundbladh (2002 passim) ger exem-
pel på sådan användning av förlederna jätte-, botten-, kanon-, knall- och 
toppen- i förstärkande betydelse (jfr även Andersson 2006):  
 

Är du trött? Ja, jätte.  
Var det en bra match? Ja, den var kalas/kanon! eller Nej, den var botten.  
Var han full? Ja, knall.  

 
Simplexformen bauta, bildad till bautastor ’mycket stor’, är alltså ett 
ord i materialet som inte (ännu?) är etablerat och upptaget i ord-
böcker. Formen är ny på så sätt att den kan fungera ensam. Inom 
grammatikalieringsteorins ram skulle formen sägas vara ett fall av de-
grammatikalisering, även benämnd lexikalisering (se ovan not 45), dvs. en 
omvänd grammatikalisering, genom vilken lexikala element utvecklas 
ur grammatiska. En av (framförallt den tidiga) grammatikaliseringste-
orins huvudprinciper, den om grammatikaliseringens enkelriktning, 
har på senare tid reviderats och ifrågasatts, både inom och utom 
grammatikaliseringsteorin (se t.ex. Ramat, P. 1992, Ramat, A.G. 1998, 
Cabrera 1998, Newmeyer 2001, Traugott 2001).  
     Betydelsen hos simplexformen bauta kan också vara ny, eller sna-
rare en utveckling av betydelsen hos förleden bauta-, eftersom den 
inrymmer hela betydelsen hos bautastor, dvs. ’mycket stor’. Simplex-
formens betydelse kan alltså sägas skilja sig från betydelsen hos förle-
den bauta- på två sätt: dels genom att den inrymmer ytterligare en 
förstärkning, dels genom att den fungerar som adjektiv. En sökning på 
Google visar att självständigt bauta inte är vanligt, men att det dock 
förekommer: 
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Har precis köpt det. Den ÄR bauta. Förhoppningsvis ska jag 
lära mig att använda det utan att se smutsig ut.217  

 
Även om självständigt bauta inte är vanligt, kan inte en fortsatt och 
ökad användning uteslutas, eftersom många ord av liknande typ finns i 
språkbruket. 
     Jag har också fått information om att förleden bauta- i talspråket 
uppträder i nya former hos barn och ungdomar: banta- och balta-, och 
möjligen har även den mer avlägsna malta- sitt ursprung i bauta-. For-
men banta- har Marianne Nordman, professor i svenska språket vid 
Vasa universitet, underättat mig om (muntlig kommunikation 29/3 
2006).218 Formen förekommer i Vasatrakten i Finland och används 
som förstärkande förled. Sigurd Fries (1983) har utrett behandlingen 
av au-diftongen i lånord i nutida svenska. Han visar hur diftongen har 
ersatts av å, a, av eller an. En relativt vanlig ersättning är just formen 
an i antomobil och antemobil som finns belagda i ett flertal dialekter i 
Sverige, men även i det svenskspråkiga Finland. Denna förändring 
anser Fries kunna bero dels på uttalslättnad, dels på en strävan efter 
anknytning till känt språkmaterial (Fries 1983:115–118). I både finska 
och i de finlandssvenska dialekterna förekommer just diftongen au, 
vilket innebär att diftongen i sig inte känns främmande där på samma 
sätt som i en hel del svenska dialekter (i Sverige). En annan teori som 
Fries anför (1983:118) tror jag kan vara en rimlig förklaring och inte 
alls »djärv» såsom den beskrivs av upphovsmannen, nämligen att u kan 
ha feltolkats som n i skrift.    
     Den andra varianten av bauta- i talspråket, dvs. balta-, har beskrivits 
för mig av Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska språket vid 
Göteborgs universitet (muntlig kommunikation  31/7 2006). Han 
berättar om en kvinna med rötterna i Skåne vars barnbarn använder 
formen balta- som förstärkande förled. Den tredje formen, malta-, har 

                                                      
217. Hämtat 22/9 2006 på adressen: http://mymarkup.net/anna/archives/009766.php 
218. Nordman har i sin tur fått detta rapporterat från en student vars barn använder 
formen. Jag har förgäves sökt få formen bekräftad av studenten. Studenten bedöms av 
Nordman som en pålitlig källa. 
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använts som förstärkande förled av ungdomar i Umeå, ungefär i mit-
ten av 90-talet, och har beskrivits för mig av Ola Wennstedt, arkivchef 
vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (muntlig kom-
munikation 16/11 2006). 
     Måhända är formerna banta-, balta- och malta- tillfälliga former i 
barns och ungdomars talspråk som kan tolkas som vidareutvecklade 
former av bauta- eller vara rena missuppfattningar av detta. 
 

8.3 Sammanfattning 
 
Kapitel 8 behandlar uppslagsorden bautasten och bauta(-) i SAOL 13 
under perioden 1974–2006. Materialet består totalt av 657 belägg för 
ord bildade med bauta(-). Materialet till kapitlets första huvuddel (pe-
rioden 1974–1986) består av 231 belägg ur Asterix nr 1–27 (1970–
1983) och 2 belägg ur Halland. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 
i Hallands län (Johnson-Augustsson 1975). Antalet bautasten per år i 
Asterix-albumen varierar mellan 0–23 utom i nr 23 (1978) som inne-
håller hela 115 förekomster. Serien har haft god spridning i Sverige: 
fram t.o.m. 1983 hade ordet bautasten tryckts 845 miljoner gånger i 
sålda svenska utgåvor av Asterix. Med hänsyn till det stora antalet be-
lägg för ordet bautasten i Asterix i kombination med seriens stora sprid-
ning och den nära kopplingen till den populäre figuren Obelix, kan 
man med säkerhet säga att seriealbumet Asterix ligger bakom återeta-
bleringen av ordet bautasten i det svenska språksamfundet. Kolloka-
tionsundersökningen på materialet i Asterix visar att ett stort antal ord 
kollokerar med bautasten, vilket i kombinationen med deras olikartade 
och ofta abstrakta betydelser gör att ordet bautasten inte kan sägas ha 
någon tydlig semantisk profil i Asterix 
     Materialet till kapitlets andra huvuddel (perioden 1985–2006) 
består primärt av 395 belägg i presstexter, skönlitteratur (romaner), 
sakprosa och brev. För ordet bautasten finns 193 belägg. Avsnitt 8.2.1 
visar att ordet har stabil form, återges med få variationer och har god 
spridning i olika texttyper. Alla kriterier pekar entydigt mot att ordet 
bautasten är etablerat i det svenska språksamfundet. I materialet finns 
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också 17 belägg för 13 olika flerledade sammansättningar där bautasten 
är förled, till både substantiv och adjektiv. Detta stödjer slutsatsen att 
ordet har uppnått en viss etableringsgrad. 
     Kollokationsundersökningen visar att betydelsen är mer samlad i 
detta material än i Asterix. Ordet bautasten har emellertid inte en tydlig 
semantisk profil i materialet från perioden 1985–2006, men utifrån 
resultatet kan man säga att de två betydelseområdena som framträdde i 
materialet under perioden 1791–1973 inte alls är lika tydliga, samti-
digt som ett möjligt tillägg till betydelsen skulle kunna vara en anknyt-
ning till Obelix (eller serien Asterix), och möjligen även ’stor’ och 
’sten’. Det stöds också av att bautasten används bildligt i betydelsen 
’stor’. 
     I avsnitt 8.2.2 behandlas förleden bauta- med andra efterleder än    
-sten i förstärkande betydelse. För sådana ord finns 198 belägg, där det 
första belägget, bauta-hurra, är daterat till 1985. Introduktionen av den 
förstärkande förleden bauta- har till stora delar samma grundläggande 
villkor som återetableringen av bautasten. Ordet bautasten har vid 
1900-talets senare del haft en låg etableringsgrad, vilket är en viktig 
förutsättning för omtolkningen av bauta- till förstärkande förled. Kol-
lokationsundersökningen av beläggen för bautasten i presstexter, sak-
prosa och skönlitteratur (romaner) visar att betydelsen hos ordet bau-
tasten har fått ett möjligt tillägg av en anknytning till Obelix (eller 
serien Asterix), och möjligen även ’stor’. En låg etableringsgrad hos 
bautasten, i kombination med påverkan från Asterix, kan ha lett till att 
förleden har antagit delbetydelsen ’stor’.   
     Texten i Asterix ger inga ledtrådar till varför bauta- har tolkats i 
förstärkande betydelse, vilket även kollokationsundersökningen av 
beläggen i Asterix nr 1–27 visar. Däremot kan bilderna i serien ha varit 
till god hjälp vid läsarnas tolkning. I albumen förekommer talrika bil-
der på bautastenar, och genom bilderna får ordet bautasten en tydlig 
referent, samtidigt som de visar att bautastenar är både stora och 
tunga. Det är därför sannolikt att ordet bautasten har antagit en bety-
delse av ’stor’, och att den har tolkats in i ordet genom bilderna i 
Asterix. 
     I svenskan är sammansättningsstrukturen med determinativ förled 
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och förstärkande förled välbekant, vilket underlättar tolkning av ett 
obekant ord. Sannolikt har den förstärkande förleden jätte- varit en 
tydlig förebild för omtolkningen eftersom ordet har en liknande 
struktur som bautasten samtidigt som ordet har en betydelse som pas-
sar på den referent som så tydligt framträder på bilderna i Asterix. 
Obalansen vad gäller form och betydelse mellan förleden bauta- och 
efterleden -sten, markerar ordgränserna samtidigt som efterledens 
höga etableringsgrad underlättar en tolkning av förleden och hela 
sammansättningen. 
     I avsnitt 8.2.3 behandlas etableringen av förleden bauta-. Av de 198 
beläggen för bauta- som förstärkande förled med andra efterleder än    
-sten är substantiven vanligast bland efterlederna. Även andelen olika 
substantiv i efterleden är högre än andelen adjektiv. Under perioden 
sjunker andelen adjektiv, medan andelen substantiv ökar svagt. Samma 
trend visar produktivitetskvoten. Produktiviteten för ord med adjektiv 
i efterleden minskar under perioden 1985–2006, medan produktivi-
teten för substantiv ökar. Totalt sett avtar produktiviteten för bauta- 
under perioden. Trots att bauta- huvudsakligen förstärker substantiv, 
har förleden uppnått en viss grad av generalitet eftersom den kan för-
stärka många typer av substantiv, både abstrakta och konkreta. 
     Undersökningen av bauta- som förstärkning till adjektiviska efterle-
der med Bengt Sigurds modell visar att bauta- är mycket användbar 
som förstärkande förled och att den kan förstärka efterleder av mycket 
varierande betydelse. Belägg hämtade på Internet visar också att bauta- 
kan förstärka liten, dvs. motsatsen till stor, och alltså har uppnått den 
högsta graden av användningspotential enligt Bengt Sigurds modell. 
Den totala produktivitetens avtagande under perioden, i kombination 
med en ökad produktivitet för substantiv och en ökad andel substantiv, 
kan dock tyda på användbarheten hos bauta- är minskande.    
     Andelen lös sammansättningsfog är tämligen hög, något som rimli-
gen bör tolkas som utslag av ett visst skrivsätt som särskilt tillämpas av 
yngre personer. Lös sammansättningsfog har en jämn spridning under 
perioden, samtidigt som typografiska markeringar är få, och detta 
styrker antagandet om att lös sammanfogning snarare är ett utslag av 
ett visst skrivsätt än ett tecken på låg etableringsgrad. Att förleden 
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bauta- har hög användbarhet framkommer också genom att den har 
stor spridning i olika texttyper. 
     I det senaste numret av Asterix (nr 32 2005) förekommer ordbild-
ningen bautaboll, där bauta- på samma gång är en ellipsbildning till 
bautasten och förstärkande förled. Detta visar tydligt att förleden bauta- 
idag har polysem betydelse, vilket framträder särskilt tydligt i sam-
mansättningar med efterleden -sten, där betydelsen hos bautasten kan 
vara både ’stor sten’ eller ’upprest, naturlig eller grovt tillhuggen 
minnessten utan inskrift’. 
     Avsnitt 8.2.4 fokuserar andra ordbildningar med bauta(-) än de som 
finns upptagna i ordböcker. I presstexterna mellan 1999–2004 finns 3 
belägg för 2 ord bildade med bauta(-) som är simplex eller samman-
sättningar där -bauta är efterled, och alltså potentiellt simplex: bauta, 
och bauta-bauta. Orden bör rimligast tolkas som kortord bildade ge-
nom ellipsbildningar till bautastor, där kortordet bauta har antagit hela 
betydelsen hos ellipsbasen bautastor, dvs. ’mycket stor’. Simplexfor-
men bauta, bildad till bautastor, är ett ord i materialet som inte ännu är 
etablerat. Formen är alltså ny eftersom den kan fungera ensam, men 
betydelsen kan också vara ny (eller förändrad) eftersom den inrymmer 
hela betydelsen hos bautastor, dvs. ’mycket stor’.  
     Under avhandlingsarbetet har jag dessutom funnit att förleden 
bauta- också kan uppträda i nya former i talspråket hos barn och ung-
domar: banta- och balta-, och möjligen även den mer avlägsna malta-. 
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Kap itel  9  
 

Reflektioner kring en 
fallstudie av ord 

 
 
 
 
 
 
 
Jag avslutar avhandlingen med några reflektioner kring ordforskning i 
relation till avhandlingens material, teorier, metoder, resultat och 
övergripande syfte. Med utgångspunkt i de två uppslagsorden bautasten 
och bauta- i SAOL 13 (2006) är avhandlingens övergripande syfte att 
beskriva och förklara lexikala förändringar hos ord bildade med  
bauta(-) i svenskan under perioden 1664–2006 med särskild hänsyn till 
dessa förändringars relation till ordens etableringsgrad. Eftersom 
avhandlingen handlar om språkliga förändringar i ett longitudinellt 
perspektiv och fokuserar ett ord och ett ordbildningselement, kan man 
säga att avhandlingen i sin helhet är en fallstudie, dvs.:  
 

[…] en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en 
enda enhet eller företeelse. Fallstudier är partikularistiska, de-
skriptiva, heuristiska och förlitar sig i hög grad till induktiva 
resonemang när man hanterar mångfasetterade informations-
källor. (Merriam 1994:29) 

 
En fallstudie är en studie av ett fall i förändring och det vi förväntar oss 
är en förklaring av denna förändring (Merriam 1994:25, Kjørup 
1999:148). Genom det långa tidsperspektivet kan fallstudier liknas vid 
historiska studier, och enligt min mening är syftet med historiska för-
klaringar – och humanistisk forskning – att skapa förståelse för skeen-
den rörande mänskligt handlande (jfr Merriam 1994:38, 22, Kjørup 
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1999:156). Liksom i fallstudier i allmänhet, är i avhandlingen det 
övergripande syftet därför inriktat på insikt, upptäckt och tolkning. 
Min strävan har varit att belysa samspelet mellan viktiga faktorer, att 
ge en helhetsbild av avhandlingens objekt och att skapa förståelse för 
hur delarna kan samverka.   
      Avhandlingen består av fem undersökningsområden (i avsn. 4–8) 
som kan betraktas isolerade. Eftersom jag anser att ett överordnat 
syfte med humanistisk forskning är att visa på den komplexitet som 
finns i skeenden där människor är inblandade, är det dock viktigt att 
avhandlingen också ses i sin helhet. Ett sätt att skapa förståelse för 
historiska skeenden är att förklara genom att beskriva, att berätta. 
Filosofen Arthur Danto (1965:251 f.) skiljer mellan atomic och 
molecular narrative, där atomära berättelser består av en början, en mitt 
och ett slut, medan molekylära berättelser består av flera sådana ato-
mer (jfr även Kjørup 1999:156 f.). Jag vill se avhandlingen som en 
sådan molekyl, där summan är mer, och något annat, än de ingående 
delarna. En sådan molekylär berättelse visar på komplexiteten i histo-
riska skeenden och det omöjliga i att förutsäga dem (se även histori-
kern Thorkild Kjærgaards avhandling 1991, särsk. s. 221).  
     En fördel med en fallstudie är alltså att den kan skapa förståelse för 
företeelser. Men metoden har också nackdelar och begränsningar. En 
kritik mot fallstudier är att det är omöjligt att generalisera utifrån dem 
(Merriam 1994:48). Jag anser emellertid inte att det är en brist, efter-
som det allmänt är omöjligt att generalisera och förutsäga mänskligt 
handlande (jfr Kjørup 1999:153, 159). Hur skulle avhandlingens be-
skrivning av utvecklingen av bautasten och bauta(-) i svenskan kunna 
bidra till en förutsägelse av ords utveckling i ett språk, när några av de 
avgörande faktorerna var att Jónas Rúgman blev relegerad från skolan i 
Hólar, att han bestämde sig för att åka till Danmark, att han packade 
kappsäcken med handskrifter – särskilt en viss handskrift – att hans 
skepp blev beslagtaget av svenskarna och att han slutligen hamnade hos 
Olof Verelius i Uppsala? Som har framkommit ovan, anser jag i stället 
det är en vinst att studien kan visa på komplexiteten och oförutsägbar-
heten i mänskligt handlande – och det är i sig en generalisering. Natur-
ligtvis kan vissa generaliseringar göras utifrån en fallstudies enskilda 
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studier. I avhandlingen kan t.ex. avsnitten om introduktion (kap. 5 
och 8) bidra till en förståelse för hur en person kan lägga märke till ett 
ord, kapitlen om etablering (kap. 6–8) kan öka förståelsen för vilka 
uttryck som etablering kan ta sig och kapitel 8 kan visa hur ett ord kan 
tolkas på ett nytt sätt.   
     En risk som har varit ytterst påtaglig under hela avhandlingsarbetet 
är att en fallstudie kan bli alltför lång och detaljerad, vilket kan leda till 
att den inte blir läst. Därför har texten skalats av väsentligt och många 
intressanta aspekter har utelämnats. Det kan ha lett till att de enskilda 
studierna har förenklats, vilket understryker vikten av att studien även 
ses i sin helhet.        
     För att inte helt förbigå de intressanta aspekter som av olika skäl 
har utelämnats, ska några av dem nämnas här. Ord bildade med baut- 
och böt- har behandlats sparsamt i etymologisk forskning. I avhandling-
ens kapitel 4 behandlas beläggen för ord bildade med baut- grundligt, 
men undersökningen kan inte kallas etymologisk eftersom den är en 
snävare studie som fokuserar ett ord och ett ordbildningselement. 
T.ex. har en språkgeografisk undersökning inte företagits. Inte minst 
hade undersökningen kunnat kompletteras med ord bildade till ele-
mentet baut- i nordiska dialekter. Ordet bautasten eller kortformen 
bauta förekommer också i fler språk än de som nämns i avhandlingen, 
t.ex. i färöiska (som lånord via danskan), engelska, nederländska, 
spanska och finska (som lånord via svenskan). 
     Kapitel 5–8 behandlar framförallt introduktions- och etablerings-
processer. Mellan introduktion, perception, produktion och etable-
ring råder ett komplext förhållande. Dessutom råder ett dialektiskt 
förhållande mellan etablering på individnivå och etablering på sam-
fundsnivå.   
     Av praktiska skäl tas i avhandlingen genomgående utgångspunkt i 
den språkliga produkten, och därmed i introduktionens och etable-
ringens produktionssida. Samtidigt är produktion ett villkor för eta-
blering – perception – hos fler språkbrukare. En språklig produkt kan 
därför betraktas som ett mynt med två sidor: textskaparens sida (pro-
dukten) och läsarens sida (perceptionen). De två sidorna är så nära 
förbundna med varandra att det kräver stor ansträngning för ord-
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forskaren att hålla dem isär. Eftersom texter visar den språkliga 
produkten, och inte de psykologiska processer som leder fram till 
perception och produktion, är ordforskarens främsta redskap den in-
formation som produkten kan ge.    
     Avhandlingen spänner över en lång tid, vilket leder till att till-
gången på språkliga produkter varierar, både med avseende på kvalitet 
och kvantitet. I sin tur leder detta till att avhandlingens resultat äger 
säkerhet i varierande grad. Att forska om ord från olika tider med 
olika förutsättningar kräver ett omfattande arbete med att söka upp 
material, härleda det och värdera. Enhetlighet mellan de olika perio-
derna blir ouppnåelig och man tvingas till den enda lösning som är 
möjlig, dvs. att anpassa sig till den materialtillgång och till det material 
som finns.       
     En viktig sekundärkälla i avhandlingen har varit SAOB (inkl. SAOS). 
Ordbokens material är omfattande och av hög kvalitet och torde vara 
representativt för svenskt skriftspråk. Detsamma gäller för ONP, men 
för det fornvästnordiska språket. Ordböckernas selektiva excerpering 
ger ett intressant perspektiv på etablering. Excerperingen vilar på ett 
subjektivt omdöme och särskilt iögonenfallande ord excerperas oftare 
än »vanliga» ord, vilket leder till att de iögonenfallande orden kom-
mer att exponeras ytterligare och därigenom öka sina möjligheter att 
höja sin etableringsgrad, både på individnivå och samfundsnivå. Den 
selektiva excerperingen visar alltså för ordforskaren med intresse för 
etableringsgrad att en viss sådan redan finns, och att ordet har en viss 
potential att etableras ytterligare.       
     Eftersom jag har valt att utgå ifrån den språkliga produkten och 
introduktionens och etableringens produktionssida, har jag strävat 
efter att finna unika belägg för ord. Det har i många fall varit relativt 
enkelt, men i andra fall svårt, för att inte säga omöjligt. Hur kan man 
veta vilket av två förekomster av ord i en text som har tillkommit 
först? Varför har ett visst ord valts i en rubrik eller bildtext? Vilken 
artikel av två identiska, eller nästintill identiska, har tillkommit först? 
Min strävan efter att finna unika belägg har medfört att ords expone-
ring i sig inte har studerats. Exponeringen är viktig både för etablering 
på individnivå och samfundsnivå. Att studera ordens spridning skulle 
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emellertid ha krävt ett alltför omfattande arbete, dels eftersom 
materialet kommer från olika tider och har olika förutsättningar, dels 
eftersom det skulle vara svårt att ge en rimlig bild av hur många 
gånger ett ord i en text har reproducerats – och att ge samma 
information för allt material. I vår tid sprids dessutom massor av in-
formation via datorer och Internet, vilket ytterligare försvårar ett stu-
dium av spridning.     
     Av praktiska skäl har jag enbart studerat skriftspråket. Talspråket 
spelar emellertid en minst lika viktig roll som skriftspråket för per-
ception, introduktion och etablering, och ett studium av talspråksbru-
ket hade varit särskilt intressant innan ett ord uppnår en hög etable-
ringsgrad, dvs. så pass hög att det används i skrift. Pressmaterialet 
torde emellertid i högre grad än det tidigare materialet även uppta ord 
på en lägre stilnivå, dvs. vara mer spontant, varför denna del av mate-
rialet kan sägas representera ett skriftspråk som ligger närmare tal-
språket. 
     Ordleder som bauta- har av flera forskare på olika sätt benämnts 
»problematiska» eftersom de faller utanför de båda morfemens huvud-
grupper och således kan tillhöra både »lexikon» och »grammatik». Jag 
har valt att inte tillämpa grammatikaliseringsteorin eller benämna ord 
eller ordbildningselement lexikala eller grammatiska, framför allt efter-
som jag inte anser att det är meningsfullt att skilja på grammatik och 
lexikon i rådande forskningsläge. Undersökningen i kapitel 8 har stärkt 
min tro på att det är tillräckligt att beskriva ords eller ordbildnings-
elements funktioner och betydelser. Vi måste alltid räkna med att 
form och betydelse hos språkliga element förändras, men det är inte 
nödvändigt att kategorisera dem i två övergripande grupper, och jag 
anser att den traditionella kategoriseringen av morfem snarare har låst 
tanken än hjälpt den. 
     Avslutningsvis vill jag lyfta fram en viktig fördel med en fallstudie 
av ord, nämligen att den kan fungera som ett lackmuspapper för den 
aktuella företeelsen. I detta fall ger undersökningen en bred beskriv-
ning av lexikala förändringar hos ord bildade med bauta(-) och kan på 
så sätt fungera som en indikator för företeelsen lexikal förändring. 
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Kap itel  10  
 

Sammanfattning 
 
 
 
 
 
 
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två uppslagsord i den senaste 
utgåvan av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 13, 2006): bautasten och 
bauta-. Det övergripande syftet är att beskriva och förklara lexikala 
förändringar hos ord bildade med bauta(-) i svenskan under perioden 
1664–2006 med särskild hänsyn till dessa förändringars relation till 
ordens etableringsgrad. 
     Ordet bautasten finns belagt i svenska språket första gången 1664 
då det lånades in i svenskan från isländskan genom Olof Verelius’ 
utgåva av Götriks och Rolfs saga. År 1790 upptogs ordet första gången i 
en svensk ordbok, i J.G.P. Möllers svensk-tyska ordbok, och sedan 
dess har det funnits i de flesta svenska ordböcker. Bruklighetsmarkö-
rerna i SAOL tyder på att etableringsgraden hos ordet bautasten kraftigt 
avtog fram till 1973 (SAOL 10) men att den därefter åter har ökat. I 
den senaste utgåvan av SAOL (2006) finns förutom bautasten även upp-
slagsordet bauta- som förstärkande förled, vilket visar att denna förled 
har etablerats i svenska språket efter 1998 (SAOL 12).  
     Etablering kan avse fastheten i relationen mellan form och innehåll 
hos lexikala enheter. På individnivå innebär etablering att det utveck-
las en fast(are) förbindelse mellan form och innehåll i det mentala 
lexikonet hos individen, och på samfundsnivå att det utvecklas en 
fast(are) förbindelse mellan form och innehåll hos flera individer. När 
relationen mellan form och innehåll har uppnått en tillräcklig grad av 
fasthet hos ett tillräckligt stort antal språkanvändare i en språkgemen-
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skap tas ordet upp i ordböcker och ordet kan sägas vara etablerat i 
språksamfundet. 
     Avhandlingens ämne och syfte har lett till att fem undersöknings-
områden har identifierats. I kapitel 1 ges en bakgrund till ämnet, och 
avhandlingens syfte, disposition och material beskrivs. Kapitel 2 be-
skriver centrala teoretiska perspektiv och kapitel 3 de metoder som 
ligger till grund för avhandlingens undersökningar. Kapitel 4–8 är 
avhandlingens kärna, och där behandlas sammantaget 838 belägg för 
ord bildade med baut- eller böt- och 30 ordböcker undersöks. 
     Kapitel 4 behandlar ord bildade med baut- från allra äldsta tid i 
fornvästnordiskan fram till introduktionen av bautasten i svenskan år 
1664. Syftet är att klarlägga betydelsen hos bautasteinn i det långi-
vande språket, isländska.  
     Materialet består av 26 belägg för 13 olika fornvästnordiska ord 
bildade med baut- från 1200-talet till 1700-talet. Ordet bautasteinn 
uppträder med 3 förledsformer: bautar-, bauta- och bautaðar-. Utöver 
bautasteinn förekommer 6 substantiv eller namn (Fárbauti, meðal-
fárbauti, hylbauti, arinbauti, Bauta hluti och bautaðr), 4 former av verbet 
bauta (bautu, bauta, bautaða och bautat) och 2 perfektparticip 
(sverðbautinn och vápnbautinn). Undersökningen visar att bauta- mest 
sannolikt är förledens ursprungligaste form och att den går tillbaka på 
bauti. Det finns flera säkra och gamla belägg för ordformen 
bautasteinn. Den är den vanligast förekommande och den finns tidigt 
belagd i flera olika verk, och ordbildningar liknande bauti är vanliga i 
isländskan.  
     De belagda orden är alla kopplade till någon av betydelserna ’ut-
dela slag’ och ’dräpa’, dvs. två delbetydelser av ’slå’. Till bauti kan 
båda dessa betydelser knytas. Betydelsen hos bautasteinn kan därmed 
vara ’sten rest över en fallen krigare’ (dvs. någon som ’slår’) eller 
sten som är slagen ned i jorden’, två betydelser som kan sammanföras 
i betydelsen ’minnessten’. Denna betydelse framträder också tydligt i 
samtliga texter.  
     Kapitel 5 behandlar hur och varför ordet bautasten introducerades i 
svenskan år 1664. Utifrån bautasten förs en diskussion kring 
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klassificering och definitioner av lånord. Ordet bautasten finns första 
gången belagt i en not i Olof Verelius’ översättning av Götriks och Rolfs 
saga (1664). Förlagan till ordet i Verelius’ översättning är med största 
sannolikhet Den stora sagan om Olav den helige efter handskriften Holm 
perg 2 4°. Ordet bautasten bör betraktas som ett ord, ett blandlån, dvs. 
en låneprodukt vari betydelsen har importerats och formen både har 
importerats (bauta-) och substituerats (-sten).   
     Vid introduktionen av bautasten har flera orsaker samspelat. Bi-
dragande faktorer till att Verelius uppmärksammade ordet kan vara 
diftongen au, som har varit ovanlig i svenska texter på 1600-talet, och 
den okända betydelsen hos bauta-. I sin ordbok (1691) visar Verelius 
tydligt att han inte har känt till betydelsen hos förleden bauta-. Den 
bekanta ordbildningsstrukturen har sannolikt underlättat för Verelius 
att använda ordet och därmed gjort att det kändes meningsfullt. 
Tolkningen och användningen kan därmed ha underlättats av paral-
lella ordbildningar och den bekanta strukturen i kombination med en 
tydlig ordgräns. 
     Introduktionen av bautasten i svenskan kan inte ha syftat till att fylla 
en semantisk lucka i språket, eftersom Verelius inte kände till bety-
delsen hos bauta-. Ordet bautasten är en oegentlig dubbelöversättning 
(källspråkets ordform överförd till målspråket följd av en förklaring) 
hos Verelius, vilket tyder på att han medvetet har infört en isländsk 
ordform i svenskan. I Götriks och Rolfs saga används en analog översätt-
ningsform, vilket talar för att ett syfte med utgåvan har varit att in-
troducera den isländska litteraturen för svenska läsare. Mest troligt 
har Verelius’ överföring av den isländska ordformen till svenskan 
motiverats av historiens (’den förflutna verklighetens’ och ’historie-
forskningens’) höga status under 1600-talet, vilket i Danmark och 
Sverige bl.a. tog sig uttryck i göticismen. Genom att använda is-
ländska ordformer ur de isländska handskrifterna kunde Verelius be-
fästa svenskan som ett gammalt språk, och i göticistisk anda kunde 
isländska ordformer i svenska texter fungera som statusmarkörer. 
Historieforskningens organisering ledde till att en stor mängd is-
ländskt material insamlades till Sverige och möjliggjorde för Verelius 
att arbeta med materialet, vilket var själva förutsättningen för att han 



från bautasten till bautastor 

             290 

skulle komma i kontakt med den isländska förlagan till bautasten. 
     I kapitel 6 studeras utvecklingen av etableringsgraden under perio-
den från introduktionen 1664 till och med 1790, då ordet upptas i en 
svensk ordbok och kan anses vara etablerat i språksamfundet. Materi-
alet består av 16 belägg i skönlitteratur, sakprosa och översättningar. 
Därutöver har åtta ordböcker undersökts, av vilka bautasten upptas i 
en.  
     Undersökningen visar att etableringsgraden hos bautasten inte har 
varit hög, men vissa tecken tyder på att den höjs under perioden. 
Även om de ord som har kunnat beläggas är få, har de förekommit i 
flera välkända verk. Det är gynnsamt för den fortsatta etableringen 
och har sannolikt bidragit till upptagandet i J.G.P. Möllers ordbok 
1790, en av 1700-talets mest betydelsefulla tvåspråkiga ordböcker. 
Det är omöjligt att avgöra varför ordet upptas med formen au, efter-
som den är i klar minoritet i materialet, men helt säkert påverkar 
detta ordets framtida form och användning.  
     Den höjda etableringsgraden hos bautasten innebär att formen har 
fått ett innehåll. I avhandlingen antas att användningen av ordet kunde 
motiveras genom historiens starka ställning eftersom det tilldelades 
ett starkt och positivt symbolvärde, både till form och innehåll, och 
att det ledde till ordets etablering i språksamfundet år 1790. 
     Kapitel 7 tar vid år 1791 och behandlar den fortsatta utvecklingen 
av etableringsgraden hos bautasten fram till 1973, då ordets etable-
ringsgrad har minskat enligt SAOL 10. Materialet består av 138 belägg 
i skönlitteratur, sakprosa och översättningar. Utöver detta har 22 
ordböcker genomsökts, av vilka bautasten upptas i alla utom i en. 
     Undersökningen visa att etableringsgraden har höjts under perio-
den 1791–1973 jämfört med perioden 1664–1790. Antalet belägg 
minskar emellertid kraftigt i en domän, skönlitteratur, vid 1900-talets 
början. Det tyder på att etableringsgraden har stigit fram till ca 1900, 
men att den sedan har avtagit. Att etableringsgraden avtog under 
1900-talet kan bero på att ordets betydelse inte hade samma funktion 
att fylla i språket. De fornnordiska motiven kunde motiveras genom 
historiens fortsatta starka ställning fram till 1800-talets slut, men 
kring sekelskiftet förändrades det kulturella klimatet och de 
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fornnordiska motiven blev mindre passande i skönlitteraturen. 
Sannolikt har även bruket inom det historisk-arkeologiska fackspråket 
påverkats av det kulturella klimatet. I historisk-arkeologiskt fackspråk 
ersattes bautasten av uttrycket rest sten kring 1960-talet. Vid denna tid 
förändrades arkeologin, och de associationer som formen bautasten 
förde med sig var inte längre önskvärda. 
     Kapitel 8 fokuserar båda uppslagsorden bautasten och bauta- i SAOL 
13 (2006) och omfattar perioden 1974–2006. I kapitlets centrum står 
fyra av varandra beroende processer. Kapitlet är indelat i två delar. 
Den första delen spänner över tidsperioden 1974–1986 och behandlar 
utvecklingen av form och innehåll hos bautasten och den åter ökade 
etableringsgraden hos ordet som kan utläsas i SAOL 11 (1986). Mate-
rialet består av 231 belägg ur Asterix nr 1–27 (1970–1983) och 2 be-
lägg ur Halland. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län 
(1975).  
     Med stor säkerhet kan man säga att seriealbumet Asterix ligger 
bakom återetableringen av ordet bautasten i det svenska språksamfun-
det. I Asterix förekommer ett stort antal belägg för ordet bautasten, 
serien har haft stor spridning och ordet har en nära koppling till den 
populäre figuren Obelix. Kollokationsundersökningen av materialet i 
Asterix visar att många olika ord kollokerar med bautasten. Kollokato-
rernas mängd och deras olikartade och ofta abstrakta betydelser gör 
att ordet bautasten inte kan sägas ha någon tydlig semantisk profil i 
Asterix. 
     Kapitlets andra huvuddel behandlar perioden 1985–2006, från det 
år då det första belägget för förleden bauta- finns belagt till SAOL 13. 
Kapitlet behandlar tre processer. Den första processen är den fort-
satta utvecklingen av bautasten till form och innehåll under perioden 
1985–2006. Materialet består av 195 belägg för ordet bautasten. Alla 
kriterier pekar entydigt mot att ordet är etablerat i det svenska språk-
samfundet. Kollokationsundersökningen visar att betydelsen är mer 
samlad i detta material än i Asterix, men ordet bautasten har inte en 
tydlig semantisk profil, och ett nytt inslag i betydelsen kan vara en 
anknytning till Obelix (eller serien Asterix), och möjligen även ’stor’ 
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och ’sten’. Det stöds också av att bautasten används bildligt i 
betydelsen ’stor’. 
     Den andra processen är introduktionen av den förstärkande bety-
delsen hos förleden bauta- år 1985. För ord med förleden bauta- i 
förstärkande betydelse i kombination med andra efterleder än -sten 
finns 198 belägg, där det första belägget, bauta-hurra, är daterat till 
1985. Introduktionen av den förstärkande förleden bauta- har till 
stora delar samma grundläggande villkor som återetableringen av 
bautasten. Ordet bautasten har vid 1900-talets senare del haft låg eta-
bleringsgrad, vilket är en viktig förutsättning för tolkningen av bauta- 
till förstärkande förled. En låg etableringsgrad i kombination med 
påverkan från Asterix kan ha orsakat att betydelsen hos bautasten (och 
därmed bauta-) har fått en anknytning till Obelix (eller serien Asterix) 
och ’stor’. 
     Texten i Asterix ger inga ledtrådar till varför bauta- har tolkats i 
förstärkande betydelse, men troligen har bilderna i serien varit till 
hjälp för läsarna vid tolkningen. Genom de talrika bilderna på bauta-
stenar får ordet bautasten en tydlig referent, samtidigt som bilderna 
visar att bautastenar är både stora och tunga. Det är därför sannolikt 
att bilderna i Asterix ligger bakom att ordet bautasten har antagit del-
betydelsen ’stor’ och den har tolkats in i ordet. 
     Den förstärkande förleden jätte- kan ha varit en förebild vid tolk-
ningen av bauta- i förstärkande betydelse, eftersom sammansättningar 
med jätte- har en liknande struktur som bautasten. Dessutom har ett 
tänkbart jättesten en betydelse som passar på den referent som fram-
träder på bilderna i Asterix. Obalansen vad gäller form och betydelse 
mellan förleden bauta- och efterleden -sten markerar ordgränserna 
samtidigt som efterledens höga etableringsgrad underlättar en tolk-
ning av förleden och hela sammansättningen. 
     Utgångspunkt för den tredje processen är att förleden bauta- är 
etablerad i det svenska språksamfundet år 2006 i och med upptagan-
det i SAOL 13. Processen som studeras är utvecklingen av form och 
innehåll hos bauta- och ordledens etablering under perioden 1985–
2006.  
     Bland de 198 beläggen förstärker förleden i huvudsak substantiv, 
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och andelen substantiv ökar svagt. Trots att bauta- huvudsakligen 
förstärker substantiv, har förleden uppnått en viss grad av generalitet 
eftersom den kan förstärka många typer av substantiv, både abstrakta 
och konkreta. Totalt sett avtar produktiviteten för bauta- under peri-
oden, men förleden är mycket användbar som förstärkande förled. 
Den kan förstärka efterleder av mycket varierande betydelse och har 
stor spridning i olika texttyper. 
     Till sist undersöks i kapitel 8 ifall det förekommer andra ord i 
materialet bildade med bauta(-) som (ännu?) inte är etablerade och 
upptagna i ordböcker. Hur har de i så fall bildats? Vilken betydelse 
och funktion har de? I presstexterna mellan 1999–2004 finns 3 belägg 
för 2 ord bildade med bauta(-) som är simplex eller sammansättningar 
där -bauta är efterled: bauta, och bauta-bauta. Dessa är kortord bildade 
till bautastor, där kortordet bauta har antagit betydelsen ’mycket stor’. 
Därutöver har jag under avhandlingsarbetet informerats om att förle-
den bauta- uppträder i nya former i talspråket hos barn och ungdo-
mar: banta-, balta- och malta-. 
     Avhandlingen avslutas i kapitel 9 med reflektioner i relation till 
avhandlingens material, teorier, metoder, resultat och övergripande 
syfte. Där betonas bl.a. vikten av att avhandlingen även ses i sin hel-
het, eftersom ett syfte med avhandlingen är att öka förståelsen för en 
aspekt rörande mänskligt handlande, dvs. lexikal förändring. 

 

Bild 10. SLUT. (Källa: Obelix & Co 1978 i Asterix – Den 
kompletta samlingen nr 8 2002:118) 

 
 
 

Av upphovsrättsliga skäl har bilder ur 
Asterix borttagits ur avhandlingen vid 

den elektroniska publiceringen. 
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Summary 
 
 
 
 
 
 

The starting point for the dissertation is two entry words in the latest 
edition of Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 13 2006): bautasten and 
bauta-. The overall purpose is to describe and explain lexical changes 
in words created with bauta(-) in the Swedish language during 1664–
2006, placing particular emphasis on these changes in relation to the 
degree of establishment. 
     The first evidence of the word bautasten (‘menhir’, ‘standing 
stone’) in the Swedish language is from 1664 when it was borrowed 
from Icelandic through Olof Verelius’ edition of Götriks och Rolfs saga. 
In 1790, the word was included in a Swedish dictionary for the first 
time, in J.G.P. Möller’s Swedish-German dictionary, and it has since 
then been included in most Swedish dictionaries. The usage keys in 
SAOL indicate that the degree of establishment of the word bautasten 
decreased rapidly until 1973 (SAOL 10), but that it since then has in-
creased once again. In addition to bautasten, the entry word bauta-, as 
an augmentative prefix, can also be found  in the latest edition of 
SAOL (2006),  which signifies that this prefix has been established in 
the Swedish language since 1998 (SAOL 12).  
     The term Establishment can denote the stability in the relationship 
between form and meaning in lexical items. On an individual level, 
establishment means that a (more) stable relationship between form 
and meaning is developed in the mental lexicon of the individual, and 
on a societal level, that a (more) stable relationship between form and 
meaning is developed in several individuals. When the relationship 
between form and meaning has reached a sufficient degree of stability 
in a great enough number of language users in a community of prac-
tice, the word is included in dictionaries and can be considered estab-
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lished in the language community. 
     The subject and purpose of the dissertation have lead to the identi-
fication of five research areas. Chapter 1 provides a background to the 
subject and describes the purpose, outline and materials of the dis-
sertation.  Chapter 2 describes the central theoretical perspectives 
and chapter 3 describes the methods used for the research. Chapters 
4–8 constitute the core of the dissertation where a total of 838 pieces 
of evidence of words created with baut- or böt- are examined as well 
as 30 dictionaries. 
     Chapter 4 treats words created with baut- from as far back as the 
Old West Norse and until the introduction of bautasten into the 
Swedish language in 1664. The purpose is to demonstrate the mean-
ing of bautasteinn in the loan-giving language, Icelandic.  
     The material consists of 26 instances of 13 different Old West 
Norse words created with baut- during 1200–1700. The word 
bautasteinn appears with 3 prefix forms: bautar-, bauta- and bautaðar-. 
Other than bautasteinn, there are 6 nouns or names (Fárbauti, meðal-
fárbauti, hylbauti, arinbauti, Bauta hluti and bautaðr), 4 forms of the 
verb bauta (bauto, bauta, bautaða and bautat) and 2 perfect participles 
(sverðbautinn and vápnbautinn). The research shows that bauta- most 
likely is the earliest form of the prefix and that it derives from bauti. 
There are several reliable and old pieces of evidence of the word form 
bautasteinn. It is the most common form and there are early instances 
in several different works, and word formations similar to bauti are 
common in Icelandic. 
     The words are all linked to one of the following meanings: ’utdela 
slag’ (‘give blows’) and ’dräpa’ (‘slay’), i.e. two meanings of ’slå’ 
(‘strike’). Both meanings can be connected to bauti. The meaning of 
bautasteinn can, therefore, be ’sten rest över en fallen krigare’ (’stone 
erected over a fallen warrior’) (i.e. someone who ’strikes’) or ’sten 
som är slagen ned i jorden’(’stone beaten into the ground’), two 
meanings which can be brought together in the meaning ‘minnessten’ 
(’memorial monument’). This meaning also clearly appears in all 
texts. 
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     Chapter 5 treats the question of how and why the word bautasten 
was introduced into the Swedish language in 1664. The word 
bautasten serves as the starting point for a discussion regarding the 
classification and definitions of loan words.  
     The first evidence of bautasten is from a footnote in Olof Verelius’ 
translation of Götriks och Rolfs saga (1664). The original of the word is 
most likely Den stora sagan om Olav den helige after the manuscript 
Holm perg 2 4°. The word bautasten should be considered one word, a 
loan-blend, i.e. a loan product where the meaning has been imported 
and the form has been both imported (bauta-) and substituted (-sten). 
     The introduction of bautasten into the Swedish language occurred 
as a result of several different causes. The diphthong au may have 
been a contributing factor to catching Verelius’ attention as it was 
unusual in Swedish texts in the 1600s, and the unknown meaning of 
bauta- may have been another. In his dictionary (1691), Verelius 
clearly shows that he did not know the meaning of the prefix bauta-. 
The familiar word formation structure most likely made it easier for 
Verelius to make use of the word and, therefore, made it seem 
meaningful. The interpretation and use may have been simplified by 
parallel word formations and the familiar structure in combination 
with a clear word border.  
     The introduction of bautasten into the Swedish language cannot 
have come about with an aim to fill a semantic gap in the language as 
Verelius did not know the meaning of bauta-. In Verelius’ edition, the 
word bautasten is an incorrect double translation (the word form of 
the source language transferred to the target language followed by an 
explanation) which signifies that he deliberately introduced an Ice-
landic word form into the Swedish language. In Götriks och Rolfs saga, 
an analogue translation was used which indicates that one of the aims 
with the edition was to introduce Swedish readers to Icelandic litera-
ture. Verelius’ motivation for transferring the Icelandic word form 
into the Swedish language did most likely originate in the high status 
of history (‘the past reality’ and ‘historical research’) in the 1600s, as 
expressed in Denmark and Sweden by the Gothicism movement 
(göticismen). Verelius was able to authorize Swedish as an old language 
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through the use of Icelandic word forms from the Icelandic manu-
scripts, and in true Gothic spirit, Icelandic word forms could work as 
status markers in Swedish texts. Through the organization of 
historical research, a large amount of Icelandic material was collected 
on behalf of Sweden and made it possible for Verelius to work with 
the material, which in turn made possible the very discovery of the 
Icelandic original of bautasten.  
     In chapter 6, the development of the degree of establishment is 
studied, covering the period from the introduction in 1664 to 1790 
when the word was included in a Swedish dictionary and can be con-
sidered established in the language community. The material consists 
of 16 instances in works of fiction, reference books and translations. 
Further more, eight dictionaries have been examined, of which one 
includes bautasten.  
     The research shows that the degree of establishment of bautasten 
has not been high, although certain signs indicate an increase during 
the course of the period. Even though the pieces of evidence are few, 
the words have been found in several well-known works. That is 
beneficial for the continued establishment and it has most likely con-
tributed to the inclusion in J.G.P. Möller’s dictionary in 1790, one of 
the most influential bilingual dictionaries in the 1700s. It is impossible 
to determine why the word is included with the form au since it is in 
clear minority in the material, but this inclusion has most certainly 
affected the future form of the word and its use. 
     The increased degree of establishment of bautasten signifies that the 
form has been given a meaning. In the dissertation it is assumed that 
the use of the word could be justified through the strong position of 
history since it was given a powerful and positive symbolic value, 
both in its form and meaning, which lead to the establishment of the 
word in the language community in 1790. 
     Chapter 7 begins with the year 1791 and treats the continued de-
velopment of the degree of establishment of bautasten until 1973 
when the degree had decreased, according to SAOL 10. The material 
consists of 138 pieces of evidence in works of fiction, reference books 
and translations. In addition, 22 dictionaries were examined of which 
only one did not include bautasten. 
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     The research shows that the degree of establishment increased 
between 1791–1973 compared to 1664–1790. The number of in-
stances, however, decreased severly in one category, fiction, in the 
beginning of the 20th century. That indicates that the degree of es-
tablishment increased until around 1900 and thereafter slowed down. 
That the degree of establishment decreased during the 1900s could be 
because the meaning of the word no longer served the same purpose 
in the language. The Old Norse motifs could be justified through the 
continued strong position of history up until the end of the 19th cen-
tury, but around the turn of the century, the cultural climate changed 
and the Old Norse motifs became less suitable in literature. It is likely 
that also the use within historical archeological terminology was af-
fected by the cultural climate. In historical archeological terminology 
bautasten was substituted by the term rest sten in the 1960s. Around 
this time, archaeology changed and the associations brought by the 
form bautasten were no longer desired. 
     Chapter 8 focuses on both entry words, bautasten and bauta-, in 
SAOL 13 (2006) and comprises the period 1974–2006. At the centre 
of the chapter are four processes, each dependent on the others.  The 
chapter is divided into two parts. The first part covers the period 
1974–1986 and treats the development of form and meaning in 
bautasten and the new increase in the degree of establishment of the 
word which can be found in SAOL 11 (1986). The material consists of 
231 pieces of evidence from Asterix issues 1–27 (1970–1983) and 2 
instances from Halland. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i 
Hallands län (1975).  
     It is safe to say that the cartoon magazine Asterix is responsible for 
the re-establishment of the word bautasten in the Swedish language 
community.  In Asterix, there are a great number of instances of the 
word bautasten, the magazine has been widespread and the word has a 
close connection to the popular character Obelix. The collocation 
study of the material in Asterix shows that many different words collo-
cate with bautasten. The amount of collocators and their different and 
often abstract meanings makes it possible to say that bautasten does 
not have a clear semantic profile in Asterix. 
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     The second part of the chapter treats the period 1985–2006, from 
the year when the first piece of evidence of the prefix bauta- is in-
cluded in SAOL 13. The chapter examines three processes. The first 
process is the continued development of bautasten in form and mean-
ing during 1985–2006. The material consists of 195 instances of the 
word bautasten. All criteria indicate that the word is established in the 
Swedish language community.  The collocation study shows that the 
meaning is more uniform in this material than in Asterix, but the word 
bautasten does not have a clear semantic profile and a new element in 
the meaning may be a connection to Obelix (or the magazine Asterix), 
and possibly even ’stor’ (‘big’) and ’sten’ (‘stone’). This is also sup-
ported by the fact that bautasten is used figuratively as meaning ’stor’ 
(‘big’). 
     The second process is the introduction in 1985 of the augmenta-
tive meaning in the prefix bauta-. There are 198 instances of words 
with bauta- as an augmentative prefix in combination with other roots 
than -sten, where the first instance, bauta-hurra, is dated to 1985. The 
introduction of the augmentative prefix bauta- has in large parts come 
about on the same basic conditions as the re-establishment of 
bautasten. The word bautasten has had a low degree of establishment 
during the latter part of the 20th century, which is an important pre-
requisite for the interpretation of bauta- as an augmentative prefix. 
The possible addition to the meaning in connection to Obelix (or the 
magazine Asterix) and ’stor’ (‘big’) may have come about because of a 
low degree of establishment in bautasten in combination with the in-
fluence of Asterix. 
     The text in Asterix does not provide any clues as to why bauta- is 
interpreted as an augmentative, but it is likely that the pictures in the 
magazine have aided the readers in their interpretation. Through the 
numerous pictures of bautastenar (i.e. menhirs, standing stones), the 
word bautasten is given an apparent referent, at the same time as the 
pictures show that bautastenar are both large and heavy. It is, there-
fore, likely that the pictures in Asterix are responsible for the word 
bautasten having assumed the meaning ’stor’ (‘big’) and that the 
meaning has been interpreted into the word. 
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     The augmentative prefix jätte- (‘giant’) may have been a role 
model for the interpretaion of bauta- as an augmentative since com-
pounds with jätte- have a similar structure to bautasten. Moreover, the 
possible compound jättesten (‘giant stone’, ‘big stone’) has a meaning 
that fits with the referent appearing in the pictures of Asterix. The 
imbalance in form and meaning between the prefix bauta- and the 
root -sten denotes the morpheme borders at the same time as the 
root’s high degree of establishment facilitates the interpretation of the 
prefix and of the compound as a whole. 
     The starting point for the third process is that the prefix bauta- is 
established in the Swedish language community starting in 2006 with 
the inclusion in SAOL 13. The studied process is the development of 
form and meaning in bauta- and its establishment during 1985–2006.  
     In the 198 instances, the prefix mainly augments nouns, and the 
number of nouns is slowly increasing.  In spite of the fact that bauta- 
mainly augments nouns, the prefix has reached a certain degree of 
generality since it can augment many types of nouns, abstract as well 
as concrete ones. On the whole, the productivity in bauta- decreases 
during this period. However, the prefix bauta- is highly usable as an 
augmentative. It can augment roots of varied meanings and it is wide-
spread in different types of texts, which shows that bauta- has reached 
a high usability potential.   
     Finally, in chapter 8 it is examined whether or not there are other 
words in the material created with  bauta(-) that have not (yet?) been 
established and included in dictionaries. If so, how have they been 
created? What do they mean and what is their function? In the media 
texts from 1999–2004, there are 3 instances of 2 words created with 
bauta(-) that are simplexes or compounds where -bauta is the root: 
bauta, and bauta-bauta. These are short forms of bautastor, where the 
short form bauta has assumed the meaning ’mycket stor’ (‘very big’). 
Further more, I have, during the course of writing the dissertation, 
been informed that the prefix bauta- is appearing in new forms in the 
spoken language of children and youths: banta-, balta- and malta-. 
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   The dissertation is concluded in chapter 9 with reflections in rela-
tion to the dissertation and its material, theories, methods, results 
and overall purpose. In the final chapter, the importance of viewing 
the dissertation in its entirety is stressed as one aim of the dissertation 
is to increase the understanding of one aspect of human interaction, 
i.e. lexical change.  
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Samantekt 
 
 
 
 
 
 
Í ritgerðinni eru tekin fyrir tvö uppflettiorð í nýjustu útgáfu Svenska 
Akademiens ordlista (SAOL 13 2006): bautasten og bauta-. Tilgangurinn 
er að lýsa og skýra breytingar á orðmerkingum í sænskum orðum sem 
byrja á bauta(-) á tímabilinu 1664–2006 og með tilliti til þess hvernig 
þær haldast í hendur við breytilega stöðu orðanna í málinu á mis-
munandi tímum.  
     Fyrsta dæmið um orðið bautasten í sænsku er að finna árið 1664 
þegar Olof Verelius fær það að láni úr íslensku í útgáfu sinni á Hrólfs 
sögu Gautrekssonar. Árið 1790 birtist orðið í fyrsta sinn í sænskri 
orðabók, í sænsk-þýskri orðabók J.G.P. Möllers, og hefur allar götur 
síðan verið í flestum sænskum orðabókum. Upplýsingar um málsnið í 
SAOL benda til þess að notkunarsvið orðsins hafi þrengst allt til 1973 
(SAOL 10) en að það hafi aukist aftur eftir það. Í síðustu útgáfu SAOL 
(2006) er fyrir utan bautasten einnig uppflettiorðið bauta-. Það er no-
tað sem áhersluforliður og þar sem forliðinn var ekki að finna  í SAOL 
12 (1998) er svo að sjá að hann hafi unnið sér hefð í sænsku eftir 
1998. 
     Þegar talað eru um að orð hafi áunnið sér hefð í tilteknu máli er átt 
við hversu fast samband er milli forms og merkingar tiltekins orðs. 
Annars vegar getur þróast fast(ara) samband milli forms og merkingar 
í hinu huglæga orðasafni hjá einstaklingnum, og hins vegar í málsam-
félaginu þar sem fast(ara) samband milli forms og merkingar þróast 
hjá fleiri einstaklingum. Þegar samband forms og merkingar hefur náð 
að verða nógu fast hjá nægjanlegum fjölda einstaklinga í málsamfélagi 
er orðið tekið upp í orðabækur og þar með má segja að orðið hafi fest 
rætur í málsamfélaginu.  
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     Efni og tilgangur ritgerðarinnar hafa leitt til þess að fimm rann-
sóknarefnum eru gerð skil. Í fyrsta kafla er fjallað almennt um efni 
ritgerðarinnar og tilgangi, uppbyggingu og efniviðinum lýst. Í öðrum 
kafla er lýst helstu fræðikenningum sem stuðst er við og í þriðja kafla 
þeirri aðferðafræði sem fylgt er. Kaflar 4–8 mynda kjarna verksins og 
þar eru til umfjöllunar 838 dæmi um orð sem mynduð eru með baut- 
eða böt- og 30 orðabækur athugaðar. 
     Í fjórða kafla eru athuguð orð með forliðinn baut- frá elsta tíma 
vesturnorrænu og allt þangað till orðið bautasten birtist í sænsku árið 
1664. Tilgangurinn er að athuga merkingu orðsins bautasteinn í  upp-
runamálinu, íslensku. 
     Efniviðurinn samanstendur af 26 dæmum um 13 mismunandi orð 
mynduð með baut- í vesturnorrænu á tímabilinu frá 13. til 18. aldar. 
Þrjár hliðarmyndir forliðarins koma fyrir í orðinu bautasteinn: bautar-, 
bauta- og bautaðar-. Fyrir utan bautasteinn er um að ræða sex nafnorð 
eða nöfn (Fárbauti, meðalfárbauti, hylbauti, arinabauti, Bauta hluti og 
bautaðr), fjórar myndir sagnarinnar bauta (bauto, bauta, bautaða og 
bautat) og tvo lýsingarhætti þátíðar notaða sem lýsingarorð (sverð-
bautinn og vápnbautinn). Athugunin sýnir að bauta- er að líkindum 
upprunalegasta mynd forliðarins og að baki hennar liggur orðið bauti. 
Allnokkur örugg og gömul dæmi um orðmyndina bautasteinn fundust. 
Sú orðmynd er langalgengust og gömul dæmi um hana er að finna í 
ýmsum verkum og sams konar orðmyndun og í nafnorðinu bauta er 
algeng í íslensku. 
     Orðadæmin tengjast öll merkingarsviðunum ‘gefa högg’ og 
‘drepa’, en hér er um að ræða tvær merkingar sem sögnin slá hefur. 
Tengja má báðar merkingarnar nafnorðinu bauta. Merking orðsins 
bautasteinn getur þar með verið ’steinn reistur yfir fallinn bardaga-
mann’ (þ.e. einhvern sem slær) eða ‘steinn sem sleginn er niður í 
jörð’, tvær merkingar sem draga má saman í merkinguna ‘minnis-
steinn’. Þessi merking kemur greinilega fram í öllum textum. 
     Í fimmta kafla er fjallað um hvernig og hvers vegna orðið bautasten 
kemur upp í sænsku árið 1664. Í tengslum við orðið bautasten er rætt 
almennt um flokkun og skilgreiningar á tökuorðum. 
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     Fyrsta dæmi um orðið bautasten er að finna í neðanmálsgrein við 
þýðingu eftir Olof Verelius (1664) á Hrólfs sögu Gautrekssonar. 
Fyrirmynd Vereliusar að orðinu er að öllum líkindum að finna í Ólafs 
sögu helga eins og hún er í handritinu Holm perg 2 4°. Líta ber á orðið 
bautasten sem eitt orð. Það er tökuorð, nánar tiltekið blendingur, þar 
sem merking hefur verið fengin að láni og orðmyndin hefur að hluta 
til verið fengin að láni (bauta-) og að nokkru verið bætt við hana úr 
innlendum orðaforða (-sten). 
     Ýmsar ástæður eru fyrir því að bautasten var innleitt í sænsku. Þe-
gar Verelius vekur athygli á orðinu er það bæði vegna tvíhljóðsins au, 
sem hefur verið óvenjulegt í 17. aldar sænsku, og að merking orðsins 
hefur verið óþekkt. Í orðabók Vereliusar (1691) sést greinilega að 
hann hefur ekki þekkt til merkingar forliðarins bauta-. Verelius hefur 
þekkt orðmyndunina sem auðveldar honum að nota orðið. Það hefur 
hjálpað honum við túlkun og notkun orðsins að hann þekkti hliðstæða 
orðmyndun og bygging orðsins var honum kunnugleg ásamt því að í 
orðinu eru orðhlutaskilin greinileg. 
     Þegar orðið bautasten er fengið að láni í sænsku getur ástæðan ekki 
hafa verið að fylla í merkingarlega eyðu í málinu því að Vereliusi var 
ekki kunn merkingin í bauta-. Orðið bautasten er óeiginleg tvöföld 
þýðing (orðmynd frummálsins yfirfærð á markmálið ásamt 
útskýringu) hjá Vereliusi sem er vísbending um að hann hafi meðvitað 
innleitt íslensku orðmyndina í sænsku. Í þýðingunni á Hrólfs sögu 
Gautrekssonar heldur þýðandinn bragarháttum frummálsins sem bendir 
til þess að tilgangurinn með útgáfunni hafi verið að kynna norrænar 
miðaldabókmenntir fyrir sænskum lesendum. Trúlegast er að ástæða 
þess að Verelius innleiðir íslenska orðmynd í sænsku beri að leita í 
þeirri auknu virðingu sem sagnfræðin naut á 17. öld, sem átti þátt í 
uppgangi hinnar svokölluðu gausku þjóðernishreyfingar (göticismen) í 
Danmörku og Svíþjóð. Með því að notast við íslenskar orðmyndir úr 
íslenskum miðaldahandritum gat Verelius styrkt stöðu sænskunnar 
sem fornrar tungu, og í gauskum anda færðu íslensk orð sænskunni 
eftirsóttan, fornan blæ. Uppgangur sagnfræðirannsókna varð til þess 
að aðilar í Svíþjóð fóru að viða að sér gömlum handritum frá Íslandi. 
Sú söfnun gerði Vereliusi kleift að nálgast íslenskt efni sem var for-
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senda þess að hann komst í kynni við íslenskt handrit með hinni 
íslensku fyrirmynd að orðinu bautasten.    
     Í sjötta kafla er athugað hvernig orðinu bautasten gengur að festa 
rætur í sænsku á tímabilinu 1664 til ársins 1790 þegar orðið er tekið 
upp í sænskri orðabók og segja má að það vinni sér fastan sess í sænska 
málsamfélaginu. Efniviður þessa tímabils samanstendur af 16 dæmum 
úr fagurbókmenntum, fræðitextum og þýðingum. Þar að auki voru 
átta orðabækur athugaðar en í einni þeirra fannst orðið bautasten. 
     Athugunin sýnir að bautasten hefur ekki náð sterkri stöðu í sænsku 
en ýmislegt bendir þó til þess að staða þess styrkist þegar líður á tíma-
bilið. Jafnvel þótt dæmin um orðið séu fá þá koma þau fyrir í nokk-
rum velþekktum verkum sem hefur ýtt undir að orðið festir rætur og 
er svo tekið upp í orðabók J.G.P. Möllers árið 1790, einni merkustu 
tvímála orðabók sænskri frá 18. öld. Ómögulegt er að segja hvers 
vegna orðið er skrifað með au þar sem fæst dæmin frá þessum tíma 
eru skrifuð þannig, en rithátturinn í orðabók Möllers hefur vafalaust 
átt þátt í að au verður ofan á í sænsku. 
     Þegar orðið bautasten hefur áunnið sér hefð í málinu þýðir það að 
orðmyndin hefur fengið merkingu. Í ritgerðinni er gengið út frá því 
að orðið hafi verið réttlætt með sterkri stöðu sagnfræðinnar. Orðið 
hlýtur sterkt og jákvætt tákngildi, bæði að mynd og merkingu, og það 
á sinn þátt í að orðið festir rætur í málsamfélaginu árið 1790. 
     Sjöundi kafli hefst árið 1791 og þar er fjallað um hvernig orðinu 
bautasten vegnar í málinu allt til ársins 1973, þegar tíðni þess virðist 
hafa dalað samkvæmt SAOL 10. Efniviðurinn samanstendur af 138 
dæmum úr fagurbókmenntum, fræðitextum og þýðingum. Þar að 
auki voru 22 orðabækur athugaðar og var orðið bautasten í þeim öllum 
að einni undanskilinni. 
     Rannsóknin sýnir að tíðni orðsins er meiri á tímabilinu 1791–1973 
samanborið við tímann fram til 1790. Fjöldi dæma minnkar hinsvegar 
töluvert á einu sviði, fagurbókmenntum, í upphafi 20. aldar sem ben-
dir til að orðið haldi áfram að festast í sessi fram að aldamótunum 
1900 en tapi svolítið fótfestu eftir það. Ástæðan fyrir minnkandi not-
kun orðsins í upphafi 20. aldar á líklega rætur að rekja til þess að 
merking orðsins hafði ekki lengur jafnmikilvægu hlutverki að gegna. 
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Hin norrænu minni var hægt að réttlæta með sterkri stöðu sagn-
fræðinnar fram að lokum 19. aldar, en í takt við tímann valda nýir 
menningarstraumar um aldamótin 1900 því að hin norrænu minni 
verða nánast óviðeigandi í fagurbókmenntum. Líklega hefur breytt 
menningarlegt andrúmsloft haft áhrif á notkun orðsins innan sagn-
fræði og fornleifafræði. Í sagn- og fornleifafræði er orðinu bautasten 
skipt út fyrir rest sten á sjöunda áratug 20. aldar. Á þessum tíma urðu 
breytingar innan fornleifafræði og þau hugrenningatengsl, sem 
orðmyndin bautasten vakti, voru ekki lengur talin æskileg. 
     Í áttunda kafla er tímabilið 1974–2006 kannað og athyglinni beint 
að uppflettiorðunum bautasten og bauta- í SAOL 13 (2006). Í kaflanum 
eru athuguð fjögur þróunarferli hjá orðunum sem samtvinnast að 
hluta. Kaflinn skiptist í tvennt þar sem fyrri hlutinn spannar tímabilið 
1974–1986 og fjallar um form og merkingu orðsins bautasten og þá 
auknu notkun orðsins sem lesa má út úr SAOL 11 (1986). Efniviðurinn 
samanstendur af 231 dæmi úr 27 bókum um teiknimyndahetjuna 
Ástrík (1970–1983) og tveimur dæmum úr Halland. Årsbok för kultur-
historia och hembygdsvård i Hallands län (1975). 
     Segja má með nokkurri vissu að teiknimyndaserían Ástríkur liggi að 
baki endurvakningu orðsins bautasten í sænska málsamfélaginu. Bæ-
kurnar um Ástrík nutu mikilla vinsælda en í þeim kemur orðið bauta-
sten, sem tengist náið Steinríki hinni vinsælu persónu bókanna, mjög 
oft fyrir. Athugun á orðum, sem notuð eru með orðinu bautasten, 
sýnir að þau eru af ýmsu tagi. Fjöldi, fjölbreytileiki og oft á tíðum 
huglæg merking þeirra orða sem standa með bautasten gefa enga 
einhlíta niðurstöðu um merkingarlega sérstöðu orðsins bautasten í 
Ástríksbókunum. 
     Seinni hluti áttunda kafla fjallar um tímabilið 1985–2006, frá því 
ári þegar forliðurinn bauta- skýtur upp kollinum fyrsta sinni í SAOL. 
Þrjú ferli er tekin til umfjöllunar í þessum seinni hluta. Hið fyrsta er 
áframhaldandi þróun forms og merkingar orðsins bautasten á árabilinu 
1985–2006. Efniviðurinn samanstendur af 195 dæmum um orðið 
bautasten. Orðið uppfyllir öll skilyrði til þess að geta talist hafa áunnið 
sér hefð í sænskri tungu. Athugun á orðum, sem standa með bauta-
sten, gefur til kynna að merkingin er orðin þrengri en hún var í Ástríki, 
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en að bautasten hafi ekki neina greinilega merkingarlega sérstöðu. 
Merkingin virðist þó hafa tengst meir Steinríki (eða teiknimynda-
seríunni Ástríki), og hugsanlega einnig orðunum stór og steinn. Það fær 
frekari stuðning í því að orðið bautasten er notað myndrænt í mer-
kingunni ‘stór’. 
     Annað ferlið er þegar forliðurinn bauta- fer að fá áherslumerkingu 
frá og með árinu 1985. Það fundust 198 dæmi um orð sem höfðu 
áhersluforliðinn bauta- þar sem seinni liðurinn var eitthvert annað orð 
en -sten. Elsta dæmið er bauta-hurra og er það frá árinu 1985. Ski-
lyrðin fyrir upptöku áhersluforliðarins bauta- eru að miklu leyti þau 
hin sömu og þegar bautasten fær þegnrétt að nýju. Þegar notkun 
orðsins bautasten á seinni helmingi 20. aldar fer minnkandi skapast 
grundvöllur til endurtúlkunar á bauta- sem forlið. Minnkandi notkun 
ásamt áhrifum frá Ástríki getur hafa valdið því að merking orðsins 
bautasten (og þar með forliðarins bauta-) hafi tengst Steinríki (eða te-
iknimyndaseríunni Ástríki) og hugtakinu stór. 
     Texti Ástríks gefur engar vísbendingur um hvers vegna bauta- hefur 
verið gefin sú áherslumerking sem forliðurinn fær, en líklega hafa 
myndirnar í bókunum auðveldað lesendum að ráða í merkinguna. 
Með þeim fjölda mynda af bautasteinum í Ástríksbókunum fær orðið 
bautasten greinilega vísun í eitthvað stórt og þungt. Þannig er líklegt 
að myndirnar í Ástríki hafi haft þau áhrif að við orðið bautasten bætist 
merkingin ‘stór’. 
     Verið getur að áhersluforliðurinn jätte- hafi þjónað sem fyrirmynd 
að notkun bauta- sem áhersluforliðar þar eð samsetningar með jätte- 
hafa svipaða uppbyggingu og bautasten. Þar að auki hefur hin hugsan-
lega samsetning jättesten merkingu sem á vel við það sem fram kemur 
á myndunum í Ástríki. Ójafnvægið í formi og merkingu forliðarins 
bauta- og seinni liðarins -sten markar skilin milli orðhlutanna, og þar 
sem seinni liðurinn er alþekkt orð auðveldar það túlkun forliðarins og 
samsetta orðsins í heild. 
     Þriðja ferlið sem tekið er til athugunar er þegar forliðurinn bauta- 
festir rætur í sænsku og er tekinn upp í SAOL 13 árið 2006. Athuguð 
er þróun forms og merkingar í forliðnum bauta- á árabilinu 1985–
2006 þegar hann nær að ávinna sér hefð í sænsku máli.  
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     Á meðal hinna 198 dæma um áhersluforliðinn bauta- stendur hann 
í langflestum tilvikum með nafnorðum, og hlutfall nafnorða eykst 
lítillega á tímabilinu. Þótt bauta- standi fyrst og fremst með naf-
norðum hefur forliðurinn verið alhæfður og getur staðið með alls 
kyns nafnorðum, bæði huglægum og hlutlægum. Talsvert dregur úr 
virkni forliðarins bauta- á umræddu tímabili, þótt vissulega sé hann 
nothæfur sem áhersluforliður allan þennan tíma. Hann er notaður 
sem áhersluforliður nafnorða af margvíslegu tagi og útbreiðsla hans er 
mikill í mismunandi textagerðum, sem sýnir að notkunarmöguleikar 
bauta- eru fjölbreytilegir. 
     Að lokum er í kafla átta kannað hvort önnur orð er að finna með 
bauta(-) sem ekki hafa enn náð fótfestu og ekki komist í orðabækur. 
Hvernig er myndun þeirra háttað? Hvaða merkingu og hlutverki 
gegna þau? Í fjölmiðlatextum frá árunum 1999–2004 fundust þrjú 
dæmi um tvö orð mynduð með bauta(-), annað ósamsett og hitt sam-
sett með -bauta sem seinni lið: bauta og bauta-bauta. Þetta eru styt-
tingar á bautastor, þar sem bauta hefur fengið merkinguna ‘mjög stór’. 
Þar að auki hef ég, á meðan á rannsókninni stóð, frétt af því að nýjar 
myndir forliðarins bauta- hafa komið upp í talmáli hjá börnum og 
unglingum: banta-, balta- og malta-. 
     Í níunda kafla er endapunkturinn rekinn á ritgerðina með hugle-
iðingum varðandi orðarannsóknir í tengslum við efnivið, aðferðir, 
niðurstöður og tilgang ritgerðarinnar. Þar er áhersla lögð á að mikil-
vægt sé að líta á ritgerðina í heild sinni, því markmiðið með henni er 
að auka skilning á einni hlið mannlegrar breytni, sem er breyting á 
orðmerkingu. 
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MATERIAL TILL KAPITEL 4:  
FORNVÄSTNORDISKA BAUTASTEINN (– 1664) 
 
VERBFORMERNA BAUTU, BAUTA, BAUTAÐA OCH BAUTAT 
 

Den stora sagan om Olav den helige 
  

(1) Konungr męlti til Biarnar stallara berþv hvndiɴ er eigi bita iarnin. Biorn 
sneri ǫxiɴi i hendi ser oc lst með hamrinom com þat a xl Þori oc varþ 
allmikit hɢ oc hrataþi Þorir vidr. En þvi iafnsciótt sneri konungr moti þeim
Calfi fręndvm oc veitti banasár Olafi fręnda Calfs. þa lagþi Þorir hvndr
spioti til Biarnar stallara a honom miþiom veitti honom banasár. þa męlti
Þorir. Sva bto ver biǫrnvna. 

(Johnsen & Helgason 1941:574) 
Efter Holm perg 2 4° 

ca 1250–1300 
 

 Kungen sade till Björn hovmarskalk: »Slå hunden ifall järnen inte biter.» 
Björn vände yxan i sin hand och slog ett kraftfullt slag med hammaren som 
träffade Þorirs axel, och han föll ned. I samma ögonblick vände sig kungen 
mot Calfur och hans frände och tillfogade Olafur ett dödligt sår. Då högg 
Þorir hund Björn hovmarskalk mitt i kroppen med spjutet och tillfogade 
honom ett dödligt sår. Då sade Þorir: Så dödar vi björnarna. 

(Min översättning)*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
* I formen biǫrnvna mask. pl. ack. (best.) framträder stamvokalen -u-. Efter 1600-
talet blir den ovanligare och u-stammarna antar den i-stamsböjning de har idag (pl. 
ack. birni) (jfr t.ex. Þórólfsson 1925:84, Iversen 1990[1973]:61). Det är emellertid 
inte klart varför ordet står i pluralis. Inte heller är det tydligt varför pronomenet ver 
(vér) (pl.) har valts.   
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Den stora sagan om Olav den helige 

 
 
 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
 

Beornn stallari hio þa til Þoris hunds bitru suerde ok bæit ecki a. hann 
spurde konung þa. huat skal at gera vid þa menn er æigi bita jarnn. Konungr 
suarar. beria skal þa er æigi bita iarnnin. Beornn gek þa j brot ok fek ser 
æinn staur ok aftr til Þoris ok mællti suo. bydr konungr oss at beria hunda 
þa er æigi bita jarnn. Hann laust þa til Þoris suo mikit hgg at hann uar nærr 
i ouiti. en er Þorir raknar vid greip hann spiot sitt ok leggr til Biarnar ok j 
gegnum hann ok mællti þa. skulu ver bauta biornnuna ef þer berit hundana. 
Beornn gek a lagit at hondum honum ok laust hann suo mikit hgg at hann 
bar æ hallt hofut sidan. Þorir mællti þa. hælumzst ek um uæidar uid adra 
bændr þuiat ek bautada þann biornninn er beysti vid kampinn. 

 

(Unger & Vigfússon 1862:356 f.) 
Efter Flateyjarbók (GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395 
  

Björn stallari hjó þá til Þóris hunds bitru sverði, ok beit ekki á. Hann spurði 
konung þá: »Hvat skal at gera við þá menn, er eigi bíta járn?» Konungr 
svarar: »Berja skal þá, er eigi bíta járnin.» Björn gekk þá í brott ok fékk sér 
einn staur ok aftr til Þóris ok mælti svá: »Býðr konungr oss at berja hunda 
þá, er eigi bíta járn». Hann laust þá til Þóris svá mikit högg, at hann var nær 
í óviti. En er Þórir raknar við, greip hann spjót sitt ok leggr til Bjarnar ok í 
gegnum hann ok mælti þá: »Skulu vér bauta björnuna, ef þér berið hun-
dana.» Björn gekk á lagit at höndum honum ok laust hann svá mikit högg, at 
hann bar æ hallt höfuð síðan. Þórir mælti þá: »Hælumst ek um veiðar við 
aðra bændr, því at ek bautaða þann björninn, er beysti við kampinn.» 

(Nordal, S. 1945:469)* 

 Björn hovmarskalk högg då Þorir hund med det vassa svärdet, men det bet 
inte. Han frågade då kungen: »Vad ska man göra med de män varpå järnen 
inte biter?» Kungen svarade: »Man ska slå dem varpå järnen inte biter.» 
Björn gick då bort och fick sig en käpp och gick tillbaka till Þorir och sade: 
»Kungen säger att vi ska slå de hundar varpå järnen inte biter». Han utdelade 
då ett så kraftigt hugg mot Þorir att han nästan svimmade. När Þorir kvick-
nade till grep han sitt spjut och högg igenom Björn och sade: »Vi ska döda
björnarna ifall ni slår hundarna». Björn tog honom på orden och utdelade ett 
så kraftfullt hugg mot hans armar att han sedan bar huvudet snett. Þorir sade 
då: »Jag skryter för andra bönder om jakt eftersom jag dödade den björn 
som hånlog». 

(Min översättning)

 

                                                      
* Jfr Halldórssons återgivning (1992[1814]:63) »Ég bautada þeim birninum» där bauta 
styr dativ. 
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Jarlmanns saga ok Hermanns 
 

(4) Enn huersu sem stungit uar edur stappat. stautat edur bautat. sat Jarlmann 
sem adur þo ath adrer hrycke fra.  

 (Loth 1963:11) 
Efter AM 556 b 4°  

ca 1475–1500 
  

Men hur man än stack eller stötte, krossade eller slog, satt Jarlmann kvar, 
trots att andra gick därifrån. 

 (Min översättning) 

PERFEKTPARTICIPEN SVERÐBAUTINN OCH VÁPNBAUTINN 
 

Dikt om Erik blodyx (strof 2) 
 

(5) Hafþi fǫr til ferio 
froðr scaneyiar goða 
blacriðandi backa 
barnungr þaðan farna 
rógeiso vaɴ ræsir 
raðvandr a Scotlandi 
sendi seɢia kindar 
sverð btinn her gti. 
 

(Jónsson 1912a:75) 
Efter AM 35 fol 

1690-talet 

Hafði fr til ferio 
froðr Skaneyiar goða 
blikriðanndi blacka 
barnvngr þaðan farna. 
rógeiso vann rsir 
randvllr a Skótlandi 
sendi seggia kinndar 
sverþbtinn her Gti. 
 

(Unger 1871:67) 
Efter Codex Frisianus (AM 45 fol) 

ca 1300–1325 
   

Den kyndige søkriger 
havde endnu i barne-
alderen gjort et godt tog 
derfra (hjemmefra) til 
Skåne; den retskafne 
kriger fik i Skotland sendt 
en sværdbidt skare af 
krigere til Odin. 

  Hafði fǫr til ferju 
fróðr Skáneyjar góða 
blakkríðandi bakka 
barnungr þaðan farna; 
rógeisu vann ræsir 
ráðvandr á Skotlandi 
sendan seggja kindar 
sverðbautinn her Gauti.
 

(Jónsson 1912b:65 f.) 

Krigaren på havet, 
som känner skeppen, 
hade som barn farit 
därifrån i skånefärd. 
Kungen, stridsmannen,
spred eld i Skottland, 
han sände härens män 
svärdbitna till Göte. 
 

(Johansson 1991:134) 
 

(Jónsson 1912b:65 f., 
notapparaten)
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Ólafs drápa Tryggvasonar (er Hallfreðr orti vandræðaskáld) (strof 7) 
 

(6) Brvnnv ból en rvnnv 
bl vann gnogr til skogar 
lyda sveit adr léti 
limgarmr skotar armir 
ok hrynslodar heidinn  
herr firi ellda þverri  
vogno vitt vm eignad  
vapn btin fell gti. 

  
(Jónsson 1912a:575)  

Efter Bergsbók (Holm perg 1 fol)  
ca 1400–1460 

  
 Brunnu ból, en runnu, 

bǫl vann gnógr, til skógar, 
lýða sveit áðr létti 
limgarmr, Skotar armir; 
ok hrynslóðar heiðinn 
herr fyr elda þverri 
vǫgnu vítt of eignaðr 
vápnbautinn fell Gauti. 
 

(Jónsson 1912b:569) 

Boliger brændte og de elendige Skotter 
flygtede til skoven; den overalt rasende ild 
tilföjede mændene ulykke, för man holdt 
op, og den hedenske hær faldt våbenbidt, 
givet Odin, overalt for den gavmilde mand. 

 
(Jónsson 1912b:569, notapparaten)

 
NAMN OCH SUBSTANTIV 
 
Namnet Fárbauti och ordet meðalfárbauti 
 

Skáldskaparmál i Snorres Edda 
 

(7) Hvernig skal keɴa Loka? Sva, at kalla hann son Fárbta ok Lfeyiar, Nalar, 
broþvr Byleistz ok Hęlblinda, fþvr Vanargaɴdz […] 

  (Jónsson 1931:100) 
Efter Codex Regius (GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350
   

Hvernig skal kenna Loka? Svo að kalla hann son Fárbauta og Laufeyjar, 
Nálar, bróður Býleists og Helblinda, föður Vonargands […] 

 

(Pálsson 1996:102) 
 

Hur skall man känneteckna Loke? Genom att kalla honom Farbautes och 
Laufeys son, Nals son, Byleists och Helblindes bror, Vånargands […] 

 

(Johansson & Malm 1997:115) 
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Húsdrápa (strof 2) i Skáldskaparmál i Snorres Edda  
 

(8) Raðgegnin bregðr ragna 
rein at singasteini 
frægr við firna slægivm 
fárbta mgr vari 
moðflvgr ræðr mæðra 
mgr hafnyra fgrv, 
kyɴi ec aðr en eiɴar 
atta, mærþar þattvm. 
 

Jónsson (1912a:136 f.)  
Efter Codex Regius (GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 
 

 

  Ráðgegninn bregðr ragna 
rein- að Singasteini 
frægr við firna slægjan 
Fárbauta mög -vári. 
Móðöflugr ræðr mæðra 
mögr hafnýra fögru, 
kynni eg, áðr og einnar 
átta, mærðar þáttum. 
 

(Pálsson 1996:102) 

Gudavägens [Bifrosts] 
berömda och rådsnara 
vakt [Heimdal] kämpar 
med Farbautes ytterligt 
falske son vid Singa-
stein. De åtta och en 
mödrarnas humör-
starke son råder 
först över den vackra 
havsnjuren [Brisinga-
smycket], jag kan fram-
föra lovprisdikter. 
 

(Johansson & Malm 
1997:115 f.)

Den rådsnilde, berömte 
gudevejsvogter begiver sig 
med Fårbøtes meget listige 
sön til Singasten; den 
modkraftige sön af 9 
mødre kommer først i 
besiddelse af den strålende 
sten; det gör  jeg bekendt i 
et digtafsnit. 
 

(Jónsson 1912b:128, 
notapparaten)

 
Haustlöng (strof 5) i Skáldskaparmál i Snorres Edda  
 

(9) Fliot bað foldar drottiɴ 
farbata mǫg vǫro 
þeckiligr með þegnvm 
þrym seilar hval deila 
eɴ af breiðo bioðe 
bragðviss at þat lagðe 
osvifrande asa  
vp þior hlifi ora. 

            
 (Jónsson 1912a:17) 

Efter Codex Regius (GKS 2367 4°) 
ca 1300–1350 
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  Fljótt bað foldar dróttinn 
Fárbauta mög Várar 
þekkilegr með þegnum 
þrymseilar hval deila. 
En af breiðu bjóði 
bragðvís að það lagði 
ósvífrandi ása 
upp þjórhluti fjóra. 
 

(Pálsson 1996:115)

Jordens gode härskare 
[Oden] bad snabbt 
Farbautes son [Loke] 
att dela bågsträngens 
Vårs [Skades] val [oxen] 
med männen, men 
asarnas listige trotsare 
[Tjatse] lade då upp fyra 
oxdelar från det breda 
bordet. 
 

(Johansson & Malm 
1997:128) 

Jordens tækkelige herre 
bød hurtig Fårbötes sön 
at dele oksen mellem 
mændene, men 
gudernes listige trodser
hev derpå fire dele af 
oksen op af det brede 
bord. 
 

(Jónsson 1912b:15, 
notapparaten) 

Gylfaginning i Snorres Edda 
 

(10) sa er nefndr Loki e(ða) Loptr, s(onr) Farbta iotvns; moþir hans heitir 
Lfey e(ða) Nal […] 

(Jónsson 1931:34) 
Efter Codex Regius (GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350
   

Sá er nefndur Loki eða Loftur, sonur Fárbauta jötuns. Móðir hans er Lau-
fey eða Nál […] 

(Pálsson 1996:42)
   

Han heter Loke eller Lopt och är son till jätten Farbaute. Hans mor är 
Laufey eller Nal. 

(Johansson & Malm 1997:56)
 

Sörla þáttur 
 

(11) Madr het Farbauti. hann var kall einn ok atti ser kellingu þa er Laufey er 
nefnd. […] Þau attu ser æinn son barnna sa uar Loki nefnndr. 

 

  (Unger & Vigfússon 1860:275) 
Efter Flateyjarbók (GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395
 
  Maðr hét Fárbauti. Hann var karl 

einn ok átti sér kerlingu þá, er Lau-
fey er nefnd. […] Þau átti sér einn 
son barna. Sá var Loki nefndr. 

En man hette Farbaute. Han var en 
man som hade den kvinna som kallas 
Laufey. De hade en son bland barnen 
som kallades Loke. 

   

(Nordal, S. 1944:304) (Min översättning) 
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Jómsvíkinga saga 
 

(12) Ok hggr sidan til hans ok eptir þat hlaupa menn at honum ok vinna a 
honum ok særa hann til þess er hann deyr. ok er þetta var unnit fara þeir til 
landz ok segia jalli huernn þeir hofdu drepit ok kuodu hann þo eigi 
medalfarbauta vera. sgduzst þat æitt heyrt hafua af hans ordalage ok 
kuoduzst þat hyggia at eigi munde skaplynde vm bæta. 

(Unger & Vigfússon 1860:196) 
Efter Flateyjarbók (GKS 1005 fol) 

ca 1387–1395
  

ok höggr síðan til hans, ok eftir þat hlaupa menn at honum ok vinna á 
honum ok særa hann, til þess er han deyr. Ok þetta var unnit, fara þeir til 
lands ok segja jarli, hvern þeir höfðu drepit, ok kváðu hann þó eigi 
meðalfárbauta vera, sögðust þat eitt heyrt hafa af hans orðalagi ok kváðust 
þat hyggja, at eigi mundi skaplyndi um bæta. 

(Nordal, S. 1944:215 f.)
  

Derpå hugger han til ham, og straks er der andre, der løber til og angriber 
ham med deres våben og hakker ham i stykker, indtil han er død. De havde 
forinden spurgt om hans navn, og det havde han givet dem rigtige 
oplysninger om. 
     Og da de nu havde fået gjort dette, sejlede de ind til land og aflagde 
beretning for jarlen og fortalte, hvem de havde dræbt. De sagde, at det ikke 
havde været nogen helt almindelig djævel, og at de havde kunnet mærke af 
hans ord, at hans sindelag ikke stod til at ændre. 
 

(Degnbol & Jensen 1978:127 f.)
Ordet hylbauti 
 

Þulur (’skipa heiti’) i Snorres Edda 
 

(13) Hringr gnoð freki 
hravð moþroe 
hemlir barþe 
ok hylbti 
vgla leþia  
ok ask vitvll 
kona ketla 
kati reið ok skalpr. 
 

(Jónsson 1912a:672 f.) 
Efter Codex Regius (GKS 2367 4°) 

ca 1300–1350 
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Ordet arinbauti 
 

Þórsdrápa (strof 19) i Skáldskaparmál i Snorres Edda 
 

(14) Glaums niðium | for giorua gramr með dræyrgum hamrí of saluanið synía 
sigr laut aren bautí komað tuíuiðar tyui tollur karms sa er harmí brautar 
liðs of beití bekkfall iotun(s re)kka […] 

(Jónsson 1924:68) 
efter Codex Wormanius (AM 242 fol)  

ca 1350
 

  Glaums niðjum fór gjörva 
gramr með dreyrgum hamri, 
of salvanið- -Synjar 
sigr hlaut arin- -bauti. 
Kom-at tvíviðar, tívi, 
tollur, karms, sá er harmi, 
brautarliðs, of beitti 
bekk-, fall, jötuns -rekka. 
 

(Pálsson 1996:113) 

I sin vrede tilintetgjorde han ganske 
jætteynglen med sin bloddryppende 
hammer; jættens banemand vandt [en 
fuldstændig] sejr; heller ikke manglede 
han, vognens gud, som voldte jætterne 
sorg, bistand af sin rejsefælle. 
 

(Jónsson 1912b:143, notapparaten) 

   
Den kraftigt vredgade slog med 
blodig hammare Glaums släktingar [jättarna].  
Eldstads-Syns [jättinnans]  
halls besökares [jättens] dråpare [Tor] 
vann seger. Den uteblivna hjälpen 
från färdvännen var inget besvär för 
bågstaven [krigaren], vagnens gud 
[Tor], som vållade sorg för jättens 
bänkvänner.  
 

(Johansson & Malm 1997:126) 
 
Ordet Bauta hluti 
 

Gottskalks Annaler 
 

(15) buin knor til Grænlands og var formadr Sigurdr af Bauta hlutanum. 
 

(Storm 1888:361) 
Efter Holm perg 5 8º 

ca 1550–1600 
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Ordet bautaðr 
 

Heiti för ’oxe’: (16) 
Eɴ skal segia 
xna heiti. 
rvacr drioni 
ok iormvnrekr. 
simi freyr regiɴ 
smiðr eyþvari 
ravðr ok rekningr 
ok ravckvi hliðr. 
viɢi brvðr [btaðr] 
vingnis stiori. 
 

(Jónsson 1912a:675, notapparaten) 
Strofen ur Codex Regius, belägget inom hakparentes efter AM 748 i b 4° 
från ca 1300–1325 

 

Ordet bautasteinn 
 

Hávamál 
 

(17) Sonr er betrı þott ſe ſıþ o alıɴ eptır gengıɴ gvma. ſìalan btar ſteınar
ſtana brto ạnęr nema reıſı nıþr at nıð. 

  (Konungsbók Eddukvæða 2001:108) 
Efter Konungsbók Eddukvæða (GKS 2365 4°) 

ca 1270
   

Sonur er betri þótt sé síð of alinn eftir genginn guma. Sjaldan 
bautarsteinar standa brautu nær nema reisi niður að nið. 

 

(Konungsbók Eddukvæða 2001:109) 

  En son är bättre  
fast han sent blev född,  
när mannen ej längre levde; 
sällan står där  
vid stigen en bautasten, 
om ej frände har rest den över frände. 
 

(Collinder 1957:47) 
 

 

Egil Skallagrimssons saga 
 

(18) Bjuggu þeir vm lík Þórólfs epter siðuenju, suá sem títt var at búa vm lík 
gofugra manna, settu epter hann bautasteina. Þeir létu græða sjúka menn.

(Jónsson 1886–1888:66) 
Efter Möðruvallabók (AM 132 fol) 

ca 1330–1370
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Bjuggu þeir um lík Þórólfs eftir siðvenju svo sem títt var að búa um lík 
göfugra manna, settu eftir hann bautasteina. Þeir létu græða sjúka menn. 

(Kristjánsdóttir & Óskarsdóttir 1992:42) 

  De lät ta hand om de fallna och tog hand om Torulfs lik enligt seden för 
mäktiga mäns lik. De satte upp bautastenar efter honom. De lät ta hand 
om de skadade männen. 

  (Johansson 1992:57) 

Olav Tryggvasons saga av Oddr Snorrason munk 
 

(19) ok lykr sva at þar falla þeir T. konungr ok hans menn ok er hann þar 
reyrðr a nesino ok standa þar hia bavtasteinar at hfðe ok ftum. ok 
heitir þar Tryggva reyr. 

  (Jónsson 1932a:6) 
Efter Holm perg 18 4° 

ca 1300–1400 
   

Det gick så att Tryggve och hans män stupade. Han lades där i ett röse på 
näset, och där står bautastenar vid huvudet och fötterna. Stället heter 
Tryggveröset. 

  (Min översättning) 
 

Heimskringla: Prologen 

(20) 

(21) 

Þa skylldi brenna alla dða menn ok reisa eftir btasteina. Enn siðan er 
Freyr hafði heygðr verit at Vppslum þa gerdo margir hofðinngiar eigi 
siðr hga enn btasteina til minningar vm frndr sina. 

  (Unger 1871:1) 
Efter Codex Frisianus (AM 45 fol) 

ca 1300–1325 
 

  Þá skyldi brenna alla dauða menn og reisa eftir bautasteina en síðan er 
Freyr hafði heygður verið að Uppsölum þá gerðu margir höfðingjar ei 
síður hauga en bautasteina til minningar eftir frændur sína. 

(Netútgáfan) 

  Då skulle man bränna alla döda män och resa bautastenar efter dem, men 
sedan Frey hade blivit lagd i hög i Uppsala gjorde många hövdingar lika 
ofta högar som bautastenar till minne av sina döda släktingar. 

 

(Johansson 1991:21) 
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Heimskringla: Ynglingasagan, kap. 8 
 

(22) En epter gǫfga menn ſcylde hg | gera til miɴingar.  Eɴ eptir alla | þa 
menn er nokot mannz mót var at. | ſcylde reiſa bta ſteina. oc | hellz ſia 
ſiðr lenge ſiþan. 

(Jørgensen 2000b:10)  
Efter AM 35 fol 

1690-talet
 

Enn eftir gofga menn skylldi hg gera til minningar. enn eftir alla þa 
menn er nokkot mannmót var at skylldi reisa btasteina. ok hellz sia siðr 
lengi siðan. 

(Unger 1871:7) 
Efter Codex Frisianus (AM 45 fol) 

ca 1300–1325 
   

En öskuna skyldi bera út á sjá eða grafa niður í jörð en eftir göfga menn 
skyldi haug gera til minningar en eftir alla þá menn er nokkuð mannsmót 
var að skyldi reisa bautasteina og hélst sjá siður lengi síðan. 

(Netútgáfan) 
   

Över ädla män skulle man göra en hög till minne och efter alla de män 
som utmärktes av något skulle man resa bautastenar och den seden levde 
sedan länge. 

(Johansson 1991:31) 

Heimskringla: Ynglingasagan, kap. 13 
 

(23) Suíar toco líc hans oc var hann| breɴdr við a þá er Scuta hét. þar| váro ſettir 
bta ſteinar hans. Sva ſegir| þioðolfr.| 
Eɴ á vit | 

(Jørgensen 2000b:17) 
Efter AM 35 fol 

1690-talet
  

Sviar toko lik hans. ok var hann brendr við a þa er Skvta heitir. þar voro 
settir btasteinar hans. Sva segir Þioðolfr. 
Enn a vit […] 

(Unger 1871:10) 
Efter Codex Frisianus (AM 45 fol) 

ca 1300–1325
  

Svíar tóku lík hans og var hann brenndur við á þá er Skúta heitir. Þar voru 
settir bautasteinar hans. Svo segir Þjóðólfur:  
En á vit […] 

(Netútgáfan)
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Svearna tog hans lik och han blev bränd vid den å som heter Skutå. Där 
restes hans bautastenar. Så här berättar Tjodulf: 
En á vit […] 

(Johansson 1991:35)

Heimskringla: Ynglingasagan, kap. 16 
 

(24) fra honom er| ecke ſagt aɴat eɴ hann varð ſottd- | ðr at upſǫlom oc var 
førðr a| fyris vǫllo. oc breɴdr þar a ar| backanom, oc ero þar btaſteinar |
hans. Sva ſegir þióðólfr| 
Oc ec þess opt | | 

(Jørgensen 2000b:21) 
Efter AM 35 fol 

1690-talet
  

Fra honom er ekki sagt annat. enn hann varþ sottdðr at Vppslom. ok 
var frþr a Fyrisvollu ok brendr þar [| |] a árbakkanom. ok ero þar 
btasteinar hans. Sva segir Þioðolfr. 
Ok ek þess opt […] 

(Unger 1871:12) 
Efter Codex Frisianus (AM 45 fol) 

ca 1300–1325
  

Frá honum er ekki sagt annað en hann varð sóttdauður að Uppsölum og 
var færður á Fýrisvöllu og brenndur þar á árbakkanum og eru þar 
bautasteinar hans.  
Svo segir Þjóðólfur:  
Og eg þess oft […] 

(Netútgáfan)
  

Om honom sägs inte mer än att han dog av sjukdom i Uppsala och fördes 
ut på Fyrisvallen och brändes på åstranden. Och där står hans 
bautastenar. Så här berättar Tjodulf: 
Ok ek þess opt […] 

(Johansson 1991:38)
 

Heimskringla: Hakon den godes saga 
 
(25) […] þás óstirfinn arfa 

Eiríks of rak (geira  
nú tregr gætigauta  
grams fall) á sæ alla. 
Háfir bautasteinar standa hjá 
haugi Egils ullserks. 

þa er vstirfinn arfa 
Eiriks of rak geira 
nv trøgr gtigta 
grams fall a sia alla. 
Háfir btasteinar standa hia hgi Egils 
vllserks. 

 

  (Jónsson 1893–1900 i:207 f.) 
Efter AM 35 fol 

1690-talet 

(Unger 1871:79) 
Efter Codex Frisianus (AM 45 fol) 

ca 1300–1325 
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  […] þá er óstirfinn arfa  
Eiríks of rak, geira  
nú tregr gæti-Gauta  
grams fall, á sjá alla.  
Hávir bautasteinar standa hjá 
haugi Egils ullserks.  

(Netútgáfan) 

[…] när han tappert drev 
alla Eriks söner 
i havet, nu smärtar 
kungens kämpars fall. 
Vid Egil ullsärks grav står det höga 
bautastenar.  
 

(Johansson 1991:153)
 

Fagrskinna: Hakon den godes saga 
 

(26) i þau skip var lagðr valrinn. oc orpner þar haugar utan at. þar stænndr oc 
bautaðar stæinn harr sem Eigill fell.  
Nu flyia synir Eiriks suðr aptr. 

(Jónsson 1902–1903:34) 
Efter AM 303 4° 

1688–1705
   

í þau skip var lagðr valrinn ok orpnir þar haugar útan at. Þar stendr ok 
bautaðarsteinn hár, sem Egill fell. Synir Eiríks konungs er þeir kómusk á 
skip sín, flýja aptr suðr til Danmarkar […] 

(Einarsson 1985:82)
   

De döda lades i skeppen och högar restes över dem. Det står även en hög 
bautasten där Egil stupade. Eriks söner flydde åter söderut till Danmark 
på sina skepp. 

(Min översättning)
 
MATERIAL TILL KAPITEL 5:  
INTRODUKTIONEN I SVENSKAN (1664) 
 
Olof Verelius: Götriks och Rolfs saga (1664) 

(27) Plebejorū ſepulcra lapidum ſepto munita fuerunt, qui lapides bauta ſtener 
dii, quod locum illum manibus mortuorum ſacrum, ab externa vi muni-
rent ac defenderent. 

(Verelius 1664:80) 
 

Folkets gravar blev omgivna av en ring med stenar som kallas bautastenar
för att de skulle värna och försvara denna plats, helgad genom de dödas 
egna händers verk. 

(Översättning av Ingegerd Fries)
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MATERIAL TILL KAPITEL 6: PERIODEN 1664–1790 
 
SKÖNLITTERATUR 
 

Johan Göstaf Hallman: Hjeltars grönskande lager… (1734)  

(28) Then ena ätten sprids i blad och vida grenar, 
Then andra höstas bort, betäcks med Bautistenar. 
Nu nyss i fyri juhl, sen solen kommit fram […] 

  

(i Hanselli 1875:169) 
 

Jacob Mörk & Anders Törngren: Adalriks och Giöthildas äfventyr (1743) 

(29) Deras krukor satte han uti en hög tilhopa, och lät hugga deras Namn i en 
Böta Sten, af hwilken efterwerlden kunde ſe, at på det ſtället lågo nio 
Herbrands Söner […] 

 (Mörk & Törngren 1743:381) 
 
SAKPROSA 
 
Johan Peringskiöld: Then första boken af Swea och Götha 
minningsmerken… (1710) 
 

(30) Theße få Minnings merken och Bötaſtenar med the gamlas Skiöldar och 
Wapn/  

(Peringskiöld 1710, inledning)
 

Eric Julius Biörner: Inledning til de yfwerborna göters gamla häfder… (1738) 

 
(31–32) 
 

Jag har i mitt Exam. Run. § II. och den därtill höriga Mantiſſa beviſat / at 
deßa wåra BÖTA STENAR/ eljeſt BÖTA ILAR eller hellar kallade/ 
warit enahanda med de ſå af Grækerna namngifna Bætyli och Amazoner-
nas Batyæ.  

 (Biörner 1738:44) 
 

Nils Reinhold Brocman: Berättelse, om en resa till Helsingland… (1766) 

(33) 
 
(34) 
(35) 
 
 

Men i hela Helſingland har jag icke funnit en Bötaſten eller ſådan Sten, 
ſom utan ſkrift til Åminnelſe efter någon Död blifvit upreſt. […] ſom 
bredevid ſin Ko fik både Hög och Bötaſten efter ſig, ſåſom i Sturleſons 
Saga […] Men at Bötaſtenar länge därefter under Hedendomen icke bru-
kats […] 

(Brocman 1766:558)
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Erik Fernow: Beskrifning öfwer Wärmeland… (1773) 

(36) På de 2ne, i ſöder af dem, hafwa långa Bötaſtenar waret upreſte (m). (i) I 
synnerhet det mycket brukeliga och gångbara […] 
 

(Fernow 1773:123)
 
ÖVERSÄTTNINGAR 
 

Peringskiöld: Heimskringla, prologen (1697) 

 
(37) 
 
 
(38) 

Then förſta tiden är kallat Bruna olld (eller Brännetid) uti hwilken alle 
döde mäns kroppar ſkulle i eld brännas/ och uppreſa ſedan Bötaſtenar
[thet är Graf eller Runeſtenar:] men ſedan ſom Freyr blef ſatter i en hög 
wid Upſala/ tå giorde många höfdingar wäl ſå giärna högar ſom 
Botastenar/ til en ewig åminnelſe efter ſine fränder och ſlächt. 

  (Peringskiöld 1697, prolog)* 
 

Peringskiöld: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 8 (1697) 

(39) Och efter alla de Männ ſom någon manlig Giärning hade uträttat/ eller 
kunde giöra/ ſkulle man opreſa Böta-ſtenar (thet är Rune- eller 
Grafſtenar) och hölts thenna Sedwanan ſedan en lång tijd. 

  

(Peringskiöld 1697:10)* 
 

Peringskiöld: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 16 (1697) 

(40) Sedan toge the Swenſka hans Lif/ och blef han bränder wid then Åån ſom 
kallas Skuta: Thär ſammaſtädes blefwo hans Graff- eller Åminnelſe 
Stenar upreſta. Så ſäger Thiodolwer: Enn Then […] 

 

(Peringskiöld 1697:16)
 

Peringskiöld: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 19 (1697) 

(41) och bränder ther ſammaſtädes på Å-backan: hwareſt hans Graf-Stenar
ännu ſtå. Så ſäger Thiodolfer. 

(Peringskiöld 1697:19)
 
 
 
 

                                                      
* Belägg 37–38: av allt att döma står just »tå» i partiet »wid Upſala/ tå giorde många 
höfdingar» för förlagans þa (’då’). 
* Belägg 39: förlagans hellſt (’hölls, behölls’) har i utgåvan den underliga formen 
»hölts». 
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Peringskiöld: Heimskringla, Hakon den gode saga (1697) 

(42) Hos Egil Ullſärks Hög äre höga Grafſtenar upreſta/ hwilka ännu thenna 
dag ſtå thär ſammeſtädes. 

(Peringskiöld 1697:155) 
 

Peringskiöld: Heimskringla, Olav Tryggvasons saga (1697) 

(43) och wart i hög ſatter här ſtrax wid byen; och ſå upſattes the grafſtenar/ 
ſom här ännu ſtå. Men på et annat ſtälle/ 

 (Peringskiöld 1697:288) 
 
MATERIAL TILL KAPITEL 7: PERIODEN 1791–1973 
 
SKÖNLITTERATUR 
 
Erik Gustaf Geijer: Den siste kämpen (1811) 

(44) I lågan mull, 
Der ingen hög, 
Ingen bauta-sten 
Skall stå upp på hans stoft […] 

 

(Geijer 1875:218) 
 

P.D.A. Atterbom: Skaldar-mal (1811) 

(45) I urnan de samlade halfgudens ben, 
Och reste på höjden en bautasten.  
Vid nålen satt, tyst, i sin bur mellertid […] 

 
 (Atterbom 1863:75) 
 

Esaias Tegnér: Nore (1808–1816) 

(46) Till slut vi stodo der, i skygd af lundens grenar, 
på Nordens graf förfallna bautastenar.  
Förgäfves än en gång steg Balder opp på jorden […] 
 

(Tegnér 1919:155 f.) 
 

Esaias Tegnér: Axel (1822–1824) 

(47) Från hundraårig hjessa sken 
allt silfver, som den gamle hade,  
och ärren på hans panna sade  
hvad runor på en bautasten.  
Väl var han fattig, men förtrogen […] 

 

(Tegnér 1920:7) 
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Esaias Tegnér: N. Bruzelius (1822–1824) 

(48) Derför gömmas ock med rätta 
i en ättehög hans ben, 
och med fog hans söner sätta 
deruppå en bautasten.  
Kommer då med pilgrimsstafven 
till hans hög en vandringsman […] 
 

(Tegnér 1920:57) 
 

Esaias Tegnér: Fritiofs saga (1825–1826) 

(49) När månen strör kring bergen sitt bleka sken 
och midnattsdaggen faller på Bautasten, 
då sitta vi, o Thorsten, på högar runda […] 
 

(Tegnér 1921:18) 
 

Esaias Tegnér: Fritiofs saga (1825–1826) 

(50) Och som en blodig skugga sjönk hans vikingslif 
med alla sina strider, sina äfventyr, 
i natten neder, och han tyckte sjelf sig stå, 
en blomsterkransad Bautasten, på deras graf.  
Och allt som sången växte, höjde sig hans själ […] 

 

(Tegnér 1921:151) 
 

Per Henrik Ling: Tirfing eller dödssvärdet (1836) 

(51) […] fast ingen sluter mitt öga till, 
och ingen reser min bautasten. 
Men om dödens svärd du finner […] 

  

(Ling 1866:251) 

Carl Anton Wetterbergh: Tant Margaretas soaréer (1854) 

(52) »Hvad är detta för ett fält?» afbröt jag tvärt min munvige skjutsbonde, 
»här har troligen stått ett stort slag.» Fältet var öfversålladt med 
bautastenar i så stor mängd, att man icke behöfde vara antiqvarie för att 
fästa sin uppmärksamhet på dessa stumma vittnen från en långt försvun-
nen tid. 

 (Wetterbergh 1889:720) 
 

Margareta Sofia Gullberg: Runor på bautastenar (1867) 

(53) Runor på Bautastenar.  
(Gullberg 1867, titelbladet) 
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Matilda Lovisa Lönnberg: Ragnfast Mårsson (1873) 

(54) Vid Alstad backe, nära Risinge nya kyrka, finnes Ottar Dunderhakes graf, 
prydd med en hög bautasten, och i den gamla kyrkan, som ännu står qvar […] 

  

(Lönnberg 1873:211) 

Zacharias Topelius: Sånger (1874) 

(55) Det bästa af en konstnär är idén. 
Hans svaghet dör, hans brister skola glömmas, 
Hans tanke lefver, blir hans bautasten.  
Och derför må vi lifvets kamp ej sörja […] 

  

          (Topelius 1889:183) 
 

Anders Anderson: E.G. Geijer (1889) 

(56) Och på ättehögens hvälfda rund 
Syntes bautastenens runor glimma.  
Der förut låg vildmark, ouppröjd […] 
 

(Anderson 1889:56) 
 

Anders Anderson: Till N.J. Berlin (1889) 

(57) Det var en fosterländsk bedrift, 
I bautastenens runoinskrift 
Tar hon sin hedersplats bestämdt […] 

 

(Anderson 1889:93) 
 

Oscar Levertin: Magistrarna i Österås (1900) 

(58) Men dikten höjde sig sedan till både nornor och bautastenar. Konungen 
höll ett kort invigningstal, hvilkets poetiskt spända språk stod i strid mot 
den fullkomliga flärdlösheten i framsägandet.  

(Levertin 1900:36 f.)

Amelia Fahlstedt: Mor Sagas skymningsprat (1902) 

(59) Men under flera veckor var Svegder sysselsatt med att rista bautasten
öfver den fallne, med följande runinskrift: »Här hvilar den gode Gude.
Fosterbrodern, som slog honom, reste i sorg stenen.»  

(Fahlstedt 1902:106)

Axel Lundegård: Sagan om drottning Filippa (1904) 

(60) Tofvigt och svart grodde håret rundt om hans blåbleka ansikte, däri ögo-
nen glittrade som mörka tjärn djupt under de buskiga brynen, och näsan 
steg till väders som en bautasten af röd granit. De ludna armarne lågo som 
klubbor i taklöken […] 

 (Lundegård 1904:15) 
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August Strindberg: Svarta fanor (1907) 

(61) Ostronen begrof han under kökkenmöddingen och satte några brödkanter 
som bautastenar på ättehögen. Vid sjunde rätten, som utgjordes af jätte-
sparris […] 

 (Strindberg 1907:15) 

Birger Sjöberg: Kvartetten som sprängdes (1924) 

(62) I förbigående varsnade den tankfulle begravningsreferenten herr 
Backlund, som stod till hälften dold av en grå bautasten, och herr Stoltz, 
vars gestalt skymtade intill en mindre gravvård med en liten duva. 

 

(Sjöberg 1924:254 f.)
Hjalmar Bergman: Labyrinten (1931) 

(63) En kvart senare står herr ordföranden på kyrkogården framför en hög 
bautasten, ännu svept i sitt hölje. Det är vackert att han står här […] 

  

(Bergman 1931:190) 
SAKPROSA 
 

P.W. Tholander: Iduna (1814) 
 
(64) 
(65) 
(66) 
 

[…] lika ſå litet antaga alla från Hedendomen uppkaſtade Högar för Ätte-
högar, ſom de uppreſte ſtenarne för Bautaſteinar: De förre äro ofta 
Tingshögar […] Men at återkomma till wåra Bautaſteinar, ſå will man 
blott anmärka […] och det är troligt att deße Bautaſteinar ſtundom blifwir 
ſatte till de aflidnas minne […] 

 (Tholander 1814:59 f.) 

N.H. Sjöborg: Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar (1815) 

(67) […] företalet till Heims Kringla Bruna Aulld, då liken brändes och 
Bautastenar restes, och Haugs Aulld, då ätthögar uppkastades […] 

(68) Det hörer på intet sätt till egenskapen af en Bautasten, att den skall vara 
utmärkt hög […] 

(69) […] som skola finnas reste i Norrige, för Bautastenar, utan tror att de haft 
en helt annan och 

(70) högre bestämmelse hvarom mera bättre fram. Våre Bautastenar befinnas 
nästan alltid 2 à 3, sällan 4 à 5  

(71) alnar högre. En bautasten måste således I:o vara eller hafva varit upprest […]
(72) Ja, våra Runstenar äro visserligen Bautastenar, ehuru man ej vill gifva dem 

detta namn […] 
(73) […] och Halfdan Svarte 4 särskilta, men inga Bautastenar nämnas; ty 

stenarne på Harald Hårfagres hög […]  
(74) […] omtalas hafva fått på högen Bautastenar reste. Slutligen kan härvid 

tilläggas […] 
(75) Cimbr. Heiden Relig. D. 2 s. 234 gifver våra Bautastenar namn av Pyra-

mider och Segerstenar. 
(Sjöborg 1815:5, 8–10)



från bautasten till bautastor 

330 

Johan Ekelund (levnad 1790–1838) 

(76) Svearne brände Vanlands lik vid Skutå och uppreste der en bautasten
öfver honom […] 

(i Kindblad 1867:332)
 

Anders Magnus Strinnholm: Svenska folkets historia… (1819–1823) 

(77) Bautastenar skulle resas till minne af dem, som gjort sig namnkunniga 
genom manliga bedrifter […] 

(i Kindblad 1867:332)

Anders Fryxell: Berättelser ur svenska historien (1823) 

(78) men efter dem, som bedrifvit stora bragder, skulle Bautastenar resas till 
åminnelse. Han lärde ock, att de, som fallit i strid eller på våldsamt sätt 
aflidit […] 

 (Fryxell 1823:15) 

Jacob Berggren: Resor i Europa och Österländerne (1826) 

(79) […] att hvarje föremål tycktes mig heligt och en urtidens Bauta-bild. –
Den 9, i dagbräckningen, kastades ankaret ett långt stycke från Nilens 
mynning […] 

 (Berggren 1826:240) 
 

Axel Emanuel Holmberg: Bohusläns historia och beskrifvning (1843) 

(80) 
 
(81) 
(82) 

[…] bildad af 6 ſtenar med centralſten, och derinwid en kullſlagen bautahäll
af 9 alnars längd.  
[…] af 8 alnars twärmått, derur en prydlig bautaſten af 4 ¼ alns höjd reſer 
ſig. en liten nedſjunken ſten, och twenne resliga bautahällar, ſom ſtått nära 
hwarandra, äro omkullſtörtade. 

(Holmberg 1843:194 f.)
 

Axel Emanuel Holmberg: Nordbon under hednatiden (1852) 

(83) […] en eller flere stenvårdar, benämnda Bautastenar. Högen utstyrdes 
dessutom med andra stensättningar. 

(Holmberg 1852:177)

Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 1, 1864) 

(84) I Enhagen, under Ringsta, en bautasten, utan inskrift, 2 alnar hög. Vid 
Hults bruk skulle finnas hällristningar, som dock voro endast bergsrem-
nor. 
 

(85) Vid Ån väga sades vara 3 höga bautastenar, af hvilka v. Pastorn Cnatting-
ius och Skolläraren Petterson lofvade att meddela teckningar. Wikenstad.
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(86) Den nämnde jordegaren samt Nils Ersson i mellangärden, hvilka fingo 
afskrift af runalfabetet, lofvade taga vara på stenarne och resa dem samt 
lemna underrättelse om runor finnas på undersidan. En bautasten, af 
svart-gråblå gråsten, 3 alnar 3 tum lång […] 
 

(87) Sedan lade Per Persson en stengärdesgård deromkring, med ledgrind, 
hvilken handling af fornvård vore värd någon utmärkelse. En bautasten, 
minst Ii aln hög ofvan jord, stod, enligt berättelse, förr vid Gillberga, men 
borttogs omkring år 1855 och lades i Bokhandlaren Sahlströms fähus-
grund på Gillberga. 
 

(88) I en grafhög å Malma gärde hade man 1854 funnit en trekantig sten, 1\ aln 
hög, stående på en flat häll, 3 alnar lång, 1\ aln bred, 6 tum tjock, hvilande 
på 4 sten-knubbar, samt derunder i strid sand ett helt, 3 alnar långt, men-
niskoskelett, allt under grästorfvan, omgifvet af kolstybbe, blandad med 
bitar af brända graf krukor; enligt uppgift af Musikdirektör J. F. 
Törnvall. (*) En bautasten, kallad »Skäckten», 3 alnar 19 tum hög, 1 aln 16 
tum bred, utan inskrift, står vid Smedstorp. 
 

(89) I tornet förvaras 2 större och 2 mindre crucifix, en gammal predikstol, 4 
värjor, af hvilka 3 äro afbrutna, 2 med parerkorgar, en hjelm med visir, 2 
stålhandskar, 2 vapensköldar (Gripenschöld † 1696) samt många trä-
snidade ornamentsstycken. En bautasten, utan inskrift, i en åker vester 
om kyrkan, blef 1856 upprest vid vägen. 
 

(90) En runsten, 1 aln 12 tum hög, 2 alnar bred, står tätt vid vägkanten, söder 
om Häggestad, der ock flera vackra kullar och höga bautastenar finnas. Af
stenens inskrift, som icke fullt öfverensstämmer med Liljegrens uppgift 
(n.  1198) efter Bautil, var nu åtkomligt att läsa: 
 

(91) Ett stycke derifrån, vid qvarnarne, på åkergärdet »Hög'ra» (Högarne) står 
en bautasten, omkring 7 alnar hög, 4 alnar vid kring roten, utan runor.  
 

(92) På en kulle nära vester om kyrkan står en mer än  3 alnar hög bautasten, 
på hvilken i senare tid blifvit inhugget å ena sidan ett 7 tum högt H och på 
den andra ett 6 tum högt O.  
 

(93) Skur-traf, n. = fullt traf. 
Skakten, namn på en bautasten i Vestra Eneby.155 
Skäljen, ortnamn - en skog sydvest om Nässja kyrka, fordom kronopark. 
 

(94) Omsider, sistlidne sommar, berättade mig bonden i Myrby, under det han 
var sysselsatt med att resa en der befintlig vacker bautasten, att en stor 
runsten länge legat å marken vid Furby ättehög, till dess en bonde, som 
ännu lefver, tagit och lagt honom i grunden till en byggnad i byn.    
 

 



från bautasten till bautastor 

332 

(95) Dessutom är hela trakten norr och söder om Nässia kyrka full af märk-
värdiga minnesvårdar, bautastenar,  stenkretsar, smärre kullar m. m. Om-
kring 54 steg i öster från ofvan anförda tingsställe är en stensättning, nära 
fyrkantig, 9 steg lång och ungefär lika bred, med 20 stenar, de 4 hörns-
terøxne störst (omkring 2 alnar höga) och i midten en grop.  

 

Antikvarisk tidskrift för Sverige (del 2, 1869) 

(96) Särskild uppmärksamhet förtjena de sistnämnda, upptagande tvänne stora 
blad, hvaraf det ena lemnar en öfversigt af de på Winöns södra udde 
befintliga stensättningar och grafhögar, och det andra upptager de söder 
om norra gården derstädes belägna grafkullar, bautastenar, stensättningar 
samt den s. k. Stora Galten, ett större stenblock (blothäll?), kring hvilken 
Winingarne fordom samlats på Valborgs-messo- och möjligen äfven andra 
aftnar vid upptända eldar. 
 

(97) Många ättekullar på »Hättekullebacken» vid Klefsta å ömse sidor om 
vägen. — De två stora bautastenarne på Klefsta gärde, i fall några minnes-
stenar der fordom funnits, hafva troligen blifvit inlagda i den nyligen 
omlagda bron derstädes. 
 

(98) Runstenen är 4 alnar 3 tum lång, 1 aln bredast och 22 tum tjock, 
bautastenen 2 alnar 8 tum hög och 1 aln 3 tum bred. 
 

(99) En annan å insidan af muren å södra sidan, vester om porten. Lilj. 1095. —
En Bautasten(^) af röd gråsten, 2 alnar 15 tum hög, 1 aln 12 tum bredast, 
öster om kyrkan på en hög gräsbacke, full af stensättningar och rundlar. 
 

(100) Många stensättningar, rundlar m. m. samt en bautasten, 1 aln 12 tum hög, 
stående i kanten af en stenring i Hagbacken öfver Hjertrums gård. 
 

(101) Bautasten(*) nära landsvägen vid Skamby och Carl Botvidssons laduhörn, 
utan inskrift (åtminstone ofvan jord), 3 alnar lång, 2 alnar bred (vid roten), 
lutande och brusten. En 88-årig qvinna sade sig aldrig vetat af något annat 
minnesmärke vid Skamby. 
 

(102) Bråvalla slagfält finner man nu föga eller intet af de fordom så mycket 
omtalade och aftecknade bautastenar, ättekullar, fotanglar m. m. (Se 
Sjöborg I. pag 54, 103—7, Pl. 12, fig. 40), hvilka skulle finnas vid Varby, 
Var-ån och Lönö bro. Var-ån är nu blott en rännil, öfver hvilken Lönö bro 
är lagd.     
 

(103) I trädgården å Trilleholm står en bautasten (*), 4V2 ain hög, 1 aln 4 tum 
bred. Derunder skall, enligt sägen, en Folkunge vara begrafven. 
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(104) Kyrkan modern. Dåliga takmålningar. — Ett vackert crucifix af trä; figu-
ren 14 V2 tum lång. — Dopfunt af sandsten (*) i »bak-kyrkan». Grimste-
nen (*), bautasten, 2 alnar 18 tum hög, 1 aln 12 tum bred och 18 tum tjock, 
på en backkulle vid Lilla-Rör, Matsagården;  
 

(105) Storklockan, genomskuren af en 8V2 tums lång skara, har inskriften: 
an(n)o domini Mdxxxiii fusa e(st) hec ca(m)-pana p(er) magnu(m) torkilli 
fusore(m). Längre ned: .t: I. pgta A.137  
 

Bautasten å Moholmsskogen vid Hjelmsängen, »Tubbesten» kallad, 2 
alnar 12 tum hög, 4 alnar 12 tum i omkrets. På södra Rudsskogen finnes 
ock många, mer och mindre skadade, mindre betydliga stensättningar, 
kretsar och rundlar. 
 

(106) Runsten, (*) 2 alnar 12 tum hög, 15 tum bred och 12 tum tjock med rist-
ningar å två sidor, i Säby park, dit stenen flyttats från skogen, der den 
blifvit förstörd af skogseld1). Tre bautastenar i närheten af samma Säby-
park, af hvilka en liggande är 5 alnar lång, en stående är 3 alnar 2 tum hög 
samt den tredje, stående, är 2 alnar 8 tum hög. 
 

(107) Tre stenar, stående i en krets i Fållbergs-gärde. — Två större bautastenar
stående i närheten vid vägen, en dito större ligger inne i gärdet dervid. 
 

(108) Det förtjenar kanske anmärkas att i äldre antiqvariska arbeten användes 
icke sällan runsten i betydelse af bautasten.                                                     
 

(109) De fasta fornlemningarne i landskapet, som icke äro af kyrklig art, äro 
grafhögar, rosen, borgar, runstenar samt några få bautastenar och sten-
sättningar. Grafhögarne äro oftast mycket steniga och ej sällan kantade 
med stenar rundt om foten, för öfrigt lika de Ångermanländska. 
 

(110) finnas likaledes å ett berg några små enkla stenrader utan märkbar inbör-
des ordning. Bautastenar finnas å tre ställen. På tvenne finnas obetydliga 
ristningar. Den ene af dessa stenar, 10 fot lång, 10-12 tum bred och 4–10 
tum tjock, restes å en hög, der han ursprungligen stått, vid Horsilje gård i 
Timrå socken. 
 

(111) Högarne, hvilkas antal uppgår till 68, äro fördelade i flera grupper; inom 
en grupp förekommer äfven en bautasten. Uti en hög invid gården har 
hittats öfre delen af en korsarmad bågfibula af bronz, 1,4 dec-tum lång. 
 

Oscar Montelius: Månadsbladet (1873) 

(112) Å Greby egor i Tanums socken, norra Bohuslän, ser man ett med talrika 
bötastenar prydt graffält, som är ett af de vackraste i Sverige.  

  

(Montelius 1873:146) 
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Ludvig Borgström: Berättelse öfver en resa i Wermland, anställd sommaren 
1845 (1875) 
 

(113) På de 2 hafva fordom höga bautastenar varit uppreste. Sommaren 1945 
träffades i Nors s:n 2 skyttelformiga stenar […] 

(Borgström 1875:31)
 

Oscar Montelius: Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar (1877) 

(114) Ofta äro de prydda med bautastenar, resta stenar, ej sällan af ansenlig 
höjd.  
 

(Montelius 1877:210)
 

Carl Johan Bergman: Gotlands Geografi och Historia (1879) 

(115) Äfven märkas fyrkantiga och, ehuru mera sällan, tre-uddiga stensätt-
ningar. – Bauta-stenar, såsom man kallar de ofta flera alnar höga stenar, 
som restes på ryktbara kämpars grafvar […] 

 (Bergman 1879:70) 

August Strindberg: Svenska folket (1881) 

(116) […] der de först resa korset mellan några kullslagna bautastenar och sedan 
anträffa en öfvergifven vikingaborg.  

 (Strindberg 1881:26) 
 

Herman Hofberg: Månadsbladet (1881) 

(117) 
 
(118) 
 

Några af Hallands talrika bötastenar hafva en ganska betydlig höjd, såsom 
stenen på Köleryds hed i Skällinge (18 fot), Slummerstenen i Gödestad 
(19,5 fot), bötahällen vid Stafsinge kyrka (13 fot), Frodestenen på Fjärås 
bräcka […] 

 (Hofberg 1881:87) 
 

Birger Schöldström: biografi över J.G. Schultz i Värjhugg och nålsting (1884) 
 

(119) Vänner hafva deröfver rest en väldig bauta; i deras hjertan lefver hans 
minne, lefver kärt och aktadt.  

(Schöldström 1884:28) 
 

Christoffer Eichhorn: Artikel om P.H. Ling i Nordisk familjebok (1885) 
 

(120) På en kulle i Ljunga pastorsboställes närhet invigdes d. 15 Nov. 1876 en 
med inskrift försedd bautasten till L:s minne. Hans Samlade arbeten 
utgåfvos 1859–66 i 3 band […] 

 (Eichhorn 1885:1395) 
 

Viktor Rydberg: Undersökningar i germansk mytologi (1886) 
 

(121) Bland seder, som han i Norden införde, var att bränna lik, uppkasta hög 
till minne af stormän, sätta bautastenar till minne af andra, samt att offra 
de tre stora årsoffren för lyckligt år.  

(Rydberg 1886:27)
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Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1898) 

(122) Grafmonument billigt. 1 stor, hög Bautasten med slipad medaljong och 
vacker fot, samt större och mindre såväl ljus som svart granit, säljas till 
hälften mot annorstädes. 

 (GHT nr 41 A 19/2 1898, s. 3) 

G. Lindgren: Uppfinningarnas bok (1898) 

(123) Till dessa första minnesmärken eller byggnadsförsök för allmänna ända-
mål kunna vi äfven räkna de i norra Europa förekommande bautastenarna
eller »menhirs» och de skotska »cromlechs», stensättningar, hvilka antagits 
vara ett slags domare- eller offerringar.  

 (Lindgren 1898:11) 
 

Ernst Hörman: Västra Frölunda och Askims krönika (1929–1932) 

 
 
(124) 
 
(125) 
(126) 
 

[…] ligger vid foten av grusåsen vid Askimsvikens forna strand söder om 
Askims station. 
Fig. 30. Bautasten på Kobbegården, Askim.  
Från samma tid förekomma även skeppssättningar, domarringar och 
bautastenar. De förra beteckna alltid gravställen, de senare i de flesta fall. 
[…] Askims socken äger också två bautastenar. Den ena står på en åker 
tillhörande Hylte Övergård […] 

 (Hörman 1984[1932]:50, 52) 

Nils Ullström: Färgelanda. Tidskrift för Dalslands folkhögskoleförening (1940) 

(127) […] med å sid. 30 avbildade bautasten, som troligen kan dateras till folk-
vandringstiden […] 

(128) Vid ett studium av dessa båda kartor är det lätt för var och en att konsta-
tera det bety- Den flyttade bautastenen på Håvestens gravfält. 

(129) delsefulla faktum, att någon gång mellan år 1850 och år 1993 har en av tre 
bautastenar, som äro upptagna å Lignells karta av år 1850, försvunnit […] 

(130) Till trappsten bestämde han sig då för den av bautastenarna å kullen, som 
fanns närmast inom räckhåll för honom.  

(131) […] fått stå »ensam och sörjande». »Änklingen» har den Den största av 
bautastenarna på Håvestenskullen, den med hacket i sidan. nämligen 
allmänt kallats under de senare decennierna.  

(132) […] beslöt man sig för att lägga beslag på den största bautastenen å Hå-
vestens närbelägna hedna gravfält […] 

(133) […] blivit känt i fornminnesintresserade kretsar, att det verkligen stått tre 
bautastenar å Håvestenskullen, tog man också allmänt för givet […] 

(134) (Eller hur, min käre N.I.?) Och nu står alltså bautastenen där igen, så stolt 
och rak […] 

(Ullström 1940:29–34)
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Skånes hembygdsförbunds årsbok (1953) 

 
(135) 
 
(136) 
(137) 
 

Inom Höörs köping finnas ännu några få fasta fornlämningar bevarade, 
däribland en domarring samt två små grupper av bautastenar. En av dessa 
grupper med tre stenar finns i den vackra ekskogsdunge […] Arbetet 
utfördes av stenhuggare E. Johansson, Dalby. Ifrågavarande bautastens-
grupp liksom en andra grupp öster om Höörs kyrka torde med största 
sannolikhet utgöra rester av tvenne större bautastensgravfält av samma art 
som de, som finnas i Vetteryd.  

  

(Skånes hembygdsförbunds årsbok 1953:131) 
 

Skånes hembygdsförbunds årsbok (1954) 

(138) Vid samma gravfält har jordägaren Otto Larsson upprest ett trettiotal 
bautastenar, vilka tidigare stått å den till grusgrav förvandlade platsen […] 

  

(Skånes hembygdsförbunds årsbok 1954:129) 
 
ÖVERSÄTTNINGAR 
 

Richert & Guldbrand: Heimskringla, prologen (1816) 

 
(139) 

(140) 

Den förſta tiden är kallad Brunaolld (eller Brännetid); då ſkulle alle döde 
mäns kroppar brännas, och Bautaſtenar (Grafſtenar) efteråt uppreſas; men 
ſedan Frey blef ſatt i hög wid Upſala, gjorde många höfdingar wäl ſå gerna 
högar, ſom Bautaſtenar, til åminnelſe efter ſine fränder.  

  
 (Richert & Guldbrand 1816, företal) 

Richert & Guldbrand: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 8 (1816) 

(141) Och efter alla de män, ſom någon manlig gerning hade uträttat, ſkulle man 
uppreſa Bautaſtenar (Grafſtenar); och hölls denna ſedwana ſedan en lång 
tid. 

 (Richert & Guldbrand 1816:14) 
 

Richert & Guldbrand: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 16 (1816) 

(142) De swenſska togo hans lik; och blef han bränd wid den ån, ſom kallas 
Skuta: der blefwo hans grafſtenar uppreſta.  

  

(Richert & Guldbrand 1816:21) 
 

Richert & Guldbrand: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 19 (1816) 

(143) […] och bränd der på Åbacken, hwareſt hans grafſtenar ännu ſtå.  
 

(Richert & Guldbrand 1816:24)
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Richert & Guldbrand: Heimskringla, Hakon den godes saga (1816) 

(144) Nu jag kraftlös minnes 
Göta konungens fall 
Höga Bautaſtenar ſtå wid Egil ullſärks hög.  

  

(Richert & Guldbrand 1816:166) 
 

Richert & Guldbrand: Heimskringla, Olav Tryggvasons saga (1816) 

(145) Uti det kriget föll Konung Ögwald, och wardt högſatt ſtraxt wid gården; 
då uppſattes de Bautaſtenar, ſom här ännu ſtå. 

  

(Richert & Guldbrand 1816:294) 
 

Hildebrand: Heimskringla, prologen (1869) 

 
(146) 
(147) 
 

Den första tiden kallas bränneåldern, ty då skulle man bränna alle döde 
och resa bötastenar till deras minne. Men sedan Frö blifvit höglagd i 
Uppsala, gjorde månge höfdingar lika väl högar som bötastenar efter sina 
fränder. Sedan Danakonungen Dan storsinte låtit göra sig och befallt […] 

 (Hildebrand 1869:1) 
 

Hildebrand: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 8 (1869) 

(148) […] men efter alla de män, hos hvilka något mannavärde var, skulle man 
resa bötastenar, och hölls denna sed länge. 

 (Hildebrand 1869:14) 
 

Hildebrand: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 16 (1869) 

(149) Svearne togo hans lik och brände det vid Skuta-ån, hvarest hans bötastenar 
restes. Tjodulf säger: Vättars vätt […] 

 (Hildebrand 1869:20) 
 

Hildebrand: Heimskringla, Ynglingasagan, kap. 19 (1869) 

(150) Om honom är intet annat sagdt, än att han sotdog i Uppsala och fördes ut 
på Föresvallarne, der han brändes på åstranden. Der äro hans bötastenar. 
Tjodulf säger: Med frågor vittre män jag frestat […] 

(Hildebrand 1869:23)
 

Hildebrand: Heimskringla, Hakon den godes saga (1869) 

(151) […] gömme-götar trycker 
gramens fall – dref ut på hafvet 
Höga bötastenar stå vid Egil ullsärks graf. Håkan Etelstansfostre hade nu 
varit konung i Norge […] 

(Hildebrand 1869:130)
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Hildebrand: Heimskringla, Olav Tryggvasons saga (1869) 

(152) I den kampen föll Agvald och höglades han här helt nära byn och hans 
bötastenar restes der de ännu stå. Kon höglades på ett annat ställe kort 
härifrån. 

(Hildebrand 1869:230)

Oseen: Snorre Sturleson om Sverige. Urval ur kungasagorna, prologen (1910) 

(153) 
 
(154) 

då skulle man bränna alla döda män och resa bautastenar efter dem, men 
sedan Frej blivit höglagd i Uppsala, gjorde många hövdingar högar och 
bautastenar till minne av sina fränder. 

 (Oseen 1910) 
Oseen: Snorre Sturleson om Sverige. Urval ur kungasagorna, 
Ynglingasagan, kap. 8 (1910) 
 

(155) […] och efter alla män, som där var någon manlighet i, skulle man resa 
bautastenar, och den seden höll sig länge sedan. 

 (Oseen 1910:13) 
Oseen: Snorre Sturleson om Sverige. Urval ur kungasagorna, 
Ynglingasagan, kap. 13 (1910) 
 

(156) […] vid den å, som hette Skuta; där blevo hans bautastenar satta. Så säger 
Tjodolf: Men på väg […] 

(Oseen 1910:20)
 

Oseen: Snorre Sturleson om Sverige. Urval ur kungasagorna, 
Ynglingasagan, kap. 16 (1910) 
 

(157) […] blev förd till Fyrisvallarna och bränd där på åstranden; där äro hans 
bautastenar. Så säger Tjodolf: Ofta om Yngveättlingens […] 

  

(Oseen 1910:22) 

Olson: Norges konungasagor, prologen (1919) 

(158) 
 
(159) 

då skulle man bränna alla döda och resa bautastenar efter dem; men sedan 
Frö hade blivit höglagd vid Uppsala, restes många hövdingar såväl högar 
som bautastenar till minne av sina fränder. 

 (Olson 1919:4) 

Olson: Norges konungasagor, Ynglingasagan, kap. 8 (1919) 

(160) […] och efter alla män som visat någon manlighet skulle man resa 
bautastenar. Denna sed bibehöll sig sedan länge. 

 (Olson 1919:21) 

Olson: Norges konungasagor, Ynglingasagan, kap. 13 (1919) 

(161) Svearna togo hans lik och brände det vid en å, som heter Skuta; där restes 
bautastenarna över honom. Så säger Thjodolv: Vanlande till Viles broder […] 

 

(Olson 1919:28)
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Olson: Norges konungasagor, Ynglingasagan, kap. 16 (1919) 

(162) Om honom förtäljes icke något annat, än att han dog sotdöden i Uppsala 
och fördes till Fyrisvallarna och brändes där på åbrinken; och där stå hans 
bautastenar. Så säger Thjodolv: Jag ofta sport […] 

(Olson 1919:31)

Olson: Norges konungasagor, Hakon den gode saga (1919) 

(163) ut på havet de drevos. 
Nu sörjer hären den fallne. 
Höga bautastenar stå vid Egil ullsärks hög. 

  

(Olson 1919:192) 
 

Olson: Norges konungasagor, Olav Tryggvasons saga (1919) 

(164) Han blev högsatt här icke långt från gården, och de bautastenar restes 
efter honom, som stå här ännu i dag. 

 (Olson 1919:337) 

Ohlmarks: Heimskringla, prologen (1961) 

 
(165) 
(166) 
 

Den första tidsåldern kallades brännåldern. Då skulle man bränna alla 
döda och resa bautastenar efter dem, men efter att Frej vart lagd i hög i 
Uppsala, reste många hövdingar lika ofta högar som bautastenar efter sina 
fränder. Men sedan förordnade danakonungen Dan den storvulne att en 
hög skulle byggas åt honom […] 

 (Ohlmarks 1961:17) 

Ohlmarks: Heimskringla, Odins laggivning (1961) 

(167) […] och efter alla män som var karlar som de borde skulle man resa 
bautastenar, och den seden höll sig länge sedan. 

 (Ohlmarks 1961:26) 

Ohlmarks: Heimskringla, Om Vanlande (1961) 

(168) Svearna tog hans lik och han brändes vid en å som heter Skuta, och där 
restes hans bautastenar. Så säger Tjodolf: På vägen till Viles bror […] 

 

(Ohlmarks 1961:30)

Ohlmarks: Heimskringla, Domarrs död (1961) 

(169) Om honom är icke sagt annat än att han vart sotdöd i Uppsala och förd till 
Fyrisvallarna och bränd där på åbrinken, och där står hans bautastenar. Så 
säger Tjodolf: Ofta om yngvens grav […] 

 (Ohlmarks 1961:33) 

Ohlmarks: Heimskringla, Kung Gamles fall (1961) 

(170) slungspjuts slaktgudar kungens 
sorgdöd hjärtligt smärtar. 
Det ståndar höga bautastenar vid Egil ullsärks hög. 
 

(Ohlmarks 1961:127)
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Ohlmarks: Heimskringla, Dråpet på Eyvind källa (1961) 

(171) Han vart höglagd strax invid gården och där sattes bautastenar, samma 
som står här än idag.  

(Ohlmarks 1961:213)

Gödecke: Hávamál (1877) 

(172) […] se’n hans faders lefnad är liden;  
minnesstenar sällan 
stånda vid vägen, 
om ej frände öfver frände  
rest dem.  

 (Gödecke 1877:80) 
 

Ljungstedt: Hávamál (1904) 

(173) Minnesstenar 
stå sällan vid vägen, 
om frände ej rest dem 
åt frände.  

 (Ljungstedt 1904:34) 
 

Thall: Hávamál (1912) 

(174) En son är god, / fast sent han är boren 
först efter faderns död; 
sällan bautastenar / man såg vid vägen, 
om ej frände över frände dem rest.  
 

(Thall 1912:33) 
Åkerblom: Hávamál (1920) 

(175) Bättre en son,  
om sent han ock födes, 
först efter fadrens död. 
Bautasten 
ej stode vid vägen,  
om ej frände åt frände den 
rest.  

 (Åkerblom 1920:49) 
 

Brate: Hávamál (1913) 

(176) En son är bättre, 
fastän sent född, 
sedan faderns levnad är liden. 
Sällan bautastenar 
man ser vid vägen, 
om ej frände över frände 
dem rest.  

 (Brate 1913:18) 
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Collinder: Hávamál (1957) 

(177) En son är bättre 
fast han sent blev född, 
när mannen ej längre levde; 
sällan står där  
vid stigen en bautasten, 
om ej frände har rest den över frände.  

  

 (Collinder 1957:47) 
 

Ohlmarks: Hávamál (1965) 
(178) En son är bättre 

om sent ock född, 
först efter faderns fall; 
ej bautastenar  
vid byväg står 
om ej frände åt frände dem rest.  

  
 (Ohlmarks 1965:31) 
 

Bååth: Egil Skallagrimssons saga (1883) 
 

(179) De skötte om Torolfs lik efter gammalt skick vid gäf mans död och satte 
bautastenar till hans minne. De sjuke läto de hela. 

 (Bååth 1883:41) 

Alving: Egil Skallagrimssons saga (1938) 

(180) Torolvs lik gravsatte de så som sed var med högättade män och reste 
bautastenar efter honom. De sårade läto de få sina sår läkta […] 

  

(Alving 1938:47) 

Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken (1909) 

(181) Om Götarnas bautastenar och runstenar. Hos de gamla götar och svear 
var det sedan urminnes tid […] 

(Magnus 1909:64)
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MATERIAL TILL KAPITEL 8: PERIODEN 1974–2006 
 
bauta- i sammansättning med efterleden -sten 
 
PRESSTEXTER 
 
(182) Här vimlar av historiska minnen, gravfält, bautastenar, märkliga kyrkor. 

Här har folk varit civiliserade sedan tusentals år. (Expressen 7/4 1990) 
 

(183) Att sammanställningen fungerar och har en stark fysisk verkan beror mycket 
på skalan och proportionerna. Konformerna är stora nog att provocera men 
är inga bautastenar, inga machobumlingar. Uttrycket är köttigt som hos 
Henry Moore, hemlighetsfullt som hos Anish Kapoor, fast skörare och 
mycket mer oskuldsfullt. (Dagens Nyheter 24/1 1992) 
 

(184) Då hjälper det inte med alla fester med bautastenar och mjödsejdlar. Inte 
ens med Einar Hansen. (Expressen 28/10 1992) 

 
(185) Grönlund 17, ren vikingamark, man slår förbi två bautastenar. 17. Karl-

stad blå 8, jättelångt par fyra, svårt andraslag. (Expressen 16/5 1993) 
 

(186) Han är uppenbart förtjust i att också den ätt som styr riket nu reser 
bautastenar. Mödosamt stavar kung Larve sej igenom texten. (Dagens 
Nyheter 30/10 1993) 
 

(187) Bredvid står ett textlöst granitstycke, en bautasten. Det händer nåt märk-
ligt när man ställer stenar upp. (Dagens Nyheter 31/10 1993) 
 

(188) Men Larve sneglar allt oftare åt sidorna och låter sin stolthet vika för 
nyfikenheten. Vad är det för bautastenar vid vägkanten var 18 000:e aln? 
(Dagens Nyheter 9/11 1993) 
 

(189) För resten kommer vi lagom till nyår att börja laserpränta kultursidan på 
bautastenar. # (Expressen 4/12 1993) 
 

(190) ASTERIX OCH BAUTASTENSMÄLLEN Obelix bollande med 
bautastenar sätter tillsammans med farliga trollkarlar och magiska troll-
drycker fart på denna uppgörelse mellan galler och romare. (Expressen 
29/12 1993) 
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(191) Den har lett oss till så udda sevärdheter som den mäktiga bautastensåsen 
Antamåla i södra Småland och nattviolerna i naturreservatet Villmyran vid 
Norrfällsviken i Ångermanland. (Expressen 1/5 1994) 
 

(192) I Asige finns för övrigt också två mäktiga bautastenar, Hagbards galge, 
den ena 15 meter hög. (Göteborgs-Posten 18/6 1994) 
 

(193) […] kan man sätta sig på ett rikt ornamenterat stenklot (senromersk stil) luta 
ryggen mot den bakomvarande bautastenen och blicka ut över omgiv-
ningen […] (Göteborgs-Posten 24/7 1994) 
 

(194) Driften med olika nationalkaraktärer är lika viktig för humorn i serien som 
den tjocke bautastensleverantörens goda aptit. Tyskar är grymma och 
dumma, engelsmän högdragna och dumma, schweizare renliga och dumma, 
medan galler är modiga men faktiskt rätt korkade de också. (Göteborgs-Posten 
16/8 1994) 
 

(195) På den öppna piazzan, »Jussi Björlings plats», där göteborgarna njutit av 
sommaren, står »Källan», en bautasten med inbyggd bäck av av norrman-
nen Bård Breivik. (Dagens Nyheter 26/8 1994) 

 
(196) Två gravfält med vällagda anläggningar och bautastenar. Skuttunge-

Björklinge, inför arbete med va-ledning. (Dagens Nyheter 25/9 1994) 
 

(197) Bautastensgatan. Ligger på Hisingen. 
Har fått sitt namn efter fyra gamla bautastenar vid gatans början. Två av 
stenarna stod tidigare mellan Sannegården och Lundby kyrka. (Göteborgs-
Posten 16/1 1995) 
 

(198) Till tonerna av finstämda arrangemang av Sting och god souldisco med 
Jennifer Brown kunde matalternativen beskådas på griffeltavlorna i 
bautastenstorlek. Husmansrätter från 55 till 119 kronor, bland annat 
fläskpannkaka, oxbringa, biff à la Lindström och laxpudding. (Göteborgs-
Posten 20/1 1995) 

 
(199) Nere vid vattenbrynet, i skuggan (inte bokstavligen) av dessa monolitiska 

»bautastenar» ligger restaurangen Da Luigi och bjuder förutom hög mat-
kultur några av de mest förföriska vyer jag känner. (Göteborgs-Posten 18/3 
1995) 
 

(200) De 46 som dödades, avrättades eller pinades till döds i Gestapos tortyrkam-
mare i Haldenområdet hedras med en bautasten på Fredrikstens fästning. 
De 46 namnen skall lysa i guldskrift. (Göteborgs-Posten 24/3 1995) 
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(201) Invid Brunnsvikens nordvästra strand står en stor bautasten. Under den 
vilar en märklig man. (Dagens Nyheter 4/5 1995) 
 

(202) Sjöblom berättar om älgjägaren som sett bautastenar, murar och gravar 
och hur denne jägare erbjöd sig att bli skollärarens ciceron. (Göteborgs-Posten 
6/6 1995) 

 
(203) Efter en dryg vandring längs något som kan liknas vid stigar ser vi den höga 

bautastenen och därintill en enkel skylt. Bosättningsröse på Bufjället, står 
det på denna. (Göteborgs-Posten 6/6 1995) 

 
(204) Den är alldeles för välbyggd för detta ändamål, den är för bred och dess-

utom finns ju bautastenen. Någon form av tempeltjänst har ägt rum här. 
(Göteborgs-Posten 6/6 1995) 

 
(205) -Kan det vara en kolerakyrkogård från 1800-talets början?  

-Har bautastenen funnits där från början eller när har den rests?  
-Har det stått någon byggnad på stengrunden? (Göteborgs-Posten 6/6 1995) 
 

(206) Sjöblom berättar om bonden som tyckte en av de stora bautastenarna 
skulle passa bra för ett bygge och hur hästen skenade när stenen skulle 
hämtas. (Göteborgs-Posten 6/6 1995) 
 

(207) Stenhopar var utkastade, altaren nedbrutna och bautastenar kullvräkta. 
Sjöbloms gamla anteckningar från tidigare besök kom nu väl till pass och ett 
besvärligt restaureringsarbete vidtog. (Göteborgs-Posten 6/6 1995) 

 
(208) Det var sannolikt guld som hägrade. Sjöblom undrar, efter att ha fått 

bautastenarna på plats med hjälp av åtta man och vindspel, hur fäderna 
kunnat forsla dessa stenar hit långväga ifrån och resa dem. (Göteborgs-Posten 
6/6 1995) 
 

(209) Vi dyker raskt in under tunga träd och stannar till vid Lings grav, värd ett 
litet besök. Under en stor bautasten vilar gymnastikens fader med natur-
skön utsikt, omgiven av släktingar och trotjänare. (Svenska Dagbladet 4/7 
1995) 
 

(210) En naken fot. Kvinnorna står som bautastenar, oåtkomliga. Ointagliga, i 
fred. (Svenska Dagbladet 27/1 1996) 

 
(211) Sen glömdes alltihop bort. Bortglömd är också bautastenen, eller 

gränsstenen, som står på en lagertomt, omgiven av rör och bråte. 
(Göteborgs-Posten 12/2 1996) 



material och materialunderlag 

345                       

(212) Efter att länge ha letat fann Per-Arne Lööf vad han sökte. Bautastenen 
han visste skulle finnas hade hamnat gömd och glömd på en verkstadstomt i 
Askim. (Göteborgs-Posten 21/2 1996) 

 
(213) Per-Arne Lööf, pensionerad spårvagnsförare med stort intresse för natur 

och fornminnesfrågor, såg bautastenen på en teckning av Gunnar 
Brusewitz. (Göteborgs-Posten 21/2 1996) 

 
(214) Fornminnen skall alla kunna titta på, säger han. Bautastenen har troligtvis 

stått på sin plats sedan 1000-talet. På ytan växer ett tunt lager mossa och 
längs med stenen syns sprickor. (Göteborgs-Posten 21/2 1996) 

 
(215) GP skrev nyligen om den »återfunna» bautastenen i Askim. Stenen är 

känd för Askims hembygdsförening sedan lång tid tillbaka. (Göteborgs-Posten 
29/2 1996) 

 
(216) Tumbergs hembygdsplats med gravhög, domarringar och bautastenar, 

strax utanför Vårgårda, ger ett mäktigt intryck. (Göteborgs-Posten 8/3 1996) 
 
(217) Fornämningarna intill Tumbergs gamla skola är typiska för järnålderns 

yngre del – från Kristi födelse till omkring 700-800 e Kr. De två 
bautastenarna, ca 2,5 m höga, nära skolan, står troligen på sina ur-
sprungliga platser. (Göteborgs-Posten 8/3 1996) 

 
(218) Självfallet ville han bli begravd på Skansen. Där står hans kolossala 

bautasten än, strax intill Hällestadsstapeln. (Dagens Nyheter 26/3 1996) 
 
(219) Hela regionen kan ses som en enda arkeologisk park med dösar och 

bautastenar, tvåtusenåriga ruiner och ännu äldre grottor […] (Svenska 
Dagbladet 21/4 1996) 

 
(220) Det är ett slags tvådelad bautasten med skrovligt yttre, ibland med in-

huggna tecken. (Helsingborgs Dagblad 14/5 1996) 
 
(221) Bert Johnny Nilssons utställning är jämn och enhetlig, det är uppenbart att 

konstnären hittat ett antal motiv och bildelement som lockar till utforskning 
och förnyade kombinationer. För visst är det bautastenarna som på några 
bilder transformerats till långa spjutspetsar, upprättstående eller magiskt 
svävande över en kraterbeströdd planetsfär? (Helsingborgs Dagblad 14/5 
1996) 
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(222) Tidlös jakt på magisk mistel. Ingen bautasten. Dock en grusgång i Bota-
niska. (Göteborgs-Posten 25/6 1996) 
 

(223) En hel dag åt den tappre Asterix och hans vänner med spel, filmer, mat och 
böcker. Bautastenar någon? (Aftonbladet 30/8 1996) 

 
(224) Bildtext: Pierre Lindstedt avtäckte den galliska bautastenen, en sorts 

symbol för ...tja, vadå. (Helsingborgs Dagblad 11/10 1996) 
 

(225) En undersökning har visat att seriefiguren är mer känd än författarna till 
verk som Madame Bovary och Les Miserables, skriver Sunday Times. Och 
det är klart. Bautastenar är lättare att förstå sig på än existentialism. 
(Göteborgs-Posten 9/11 1996) 

 
(226) I dag ställs markägaren inför rätta i Varberg för brott mot fornminneslagen. 

En bautasten har fallit omkull och flyttats, och i plogfåror inom gravfältet 
hittade arkeologerna brända människoben och keramikskärvor från yngre 
järnålder och vikingatid. (Göteborgs-Posten 12/11 1996) 

 
(227) – Ingen har sagt något till oss om att detta är ett gravfält, säger markägaren, 

som under förhören dock har medgett att han var med om att flytta en om-
kullfallen bautasten för cirka tio år sedan. (Göteborgs-Posten 12/11 1996) 

 
(228) Obelix får en överdos av trolldrycken, blir stel som en bautasten och 

krymper till svag femåring. (Expressen 8/12 1996) 
 
(229) På bräckans västra del ligger ett av landets största bautastensgravfält 

med fler än hundra resta stenar, varav den största är fem meter hög, den så 
kallade Frodestenen, uppkallad efter en dansk kung, som tros ligga begravd 
under den. (Göteborgs-Posten 29/3 1997) 

 
(230) Bildtext: ELDORADO FÖR OBELIX. Fjärås bräcka bjuder på ett av lan-

dets största bautastensfält, och klättrar man upp på åsens högsta topp be-
finner man sig på ett av få ställen i Sverige där man har utsikt över både hav 
och insjö (Lygnern) samtidigt. (Göteborgs-Posten 29/3 1997) 
 

(231) Graven som kan vara från tidigt 700-tal är mycket medvetet och omsorgs-
fullt inbyggd i borgvallen och har markerats med en stor bautasten. Att 
det skulle finnas en grav under stenen har arkeologerna förmodat tidigare 
och när de nu lyft på stenen och grävt har de funnit resterna av en människa 
och en häst. (TT 23/6 1997) 
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(232) Vid varje lämning finns informativa tavlor som berättar om domarringar, 
trekantsgravar, gravhögar, bautastenar, hålvägar, torpgrunder och 
mycket annat. (Dagens Nyheter 14/7 1997) 
 

(233) Dessutom är huvudrollsinnehavaren Nick Nolte ungefär lika kul att titta på 
som en bautasten. # (Expressen 1/9 1997) 

 
(234) # Hm, en bautasten är nog roligare än Nolte. (Expressen 1/9 1997) 

 
(235) Hela Askim är rikt på fornfynd. Två resta stenar bautastenar, på Hovås 

golfbana har troligen markerat platsen för gravar från brons- eller järnål-
dern, men idag står ingen av dem på ursprunglig plats. (Göteborgs-Posten 
4/11 1997) 

 
(236) Ute på slätten står två par stora bautastenar. De två närmast vägen kallas 

för Hagbards galge. (Göteborgs-Posten 22/2 1998) 
 

(237) Elsa Wohlfart står också för omslagsbilden: tre bautastenar, som mot en 
fond av lummiga lövträd, lutar sig mot varandra, som vore de inbegripna i 
en konversation. (Helsingborgs Dagblad 2/4 1998) 
 

(238) Mikael Enckell är ingen fadermördare. Tvärtom: han reser faderns bauta-
sten, gräver upp hans gamla fiender – och mördar dem. (Aftonbladet 5/4 
1998) 
 

(239) Bilister på E4/E20 har fått något nytt och vackert att beundra på väg till 
Stockholm (eller därifrån), åtta resliga bautastenar i gräs och torv på en 
kulle vid Västertorps trafikplats. (Dagens Nyheter 30/4 1998) 
 

(240) Hundra resta stenar, fyra gravhögar, tjugosex runda och tretton skeppsfor-
made stensättningar ligger blottade på en liten åkerlapp där vägen går upp 
mot Bräckan och de utgör nästan svenskt rekord i bautastenar. (Göteborgs-
Posten 17/5 1998) 
 

(241) Nedre Ätradalens Ekomuseum omfattar 54 objekt, alltifrån de obligatoriska 
hällkistorna, bautastenarna och gravhögarna till Köinge serieantikvariat 
med »serieparken» Comicland, ett av världens totalt åtta museer för teck-
nade serier. (Göteborgs-Posten 26/7 1998) 
 

(242) Här ska jag avsluta uppräkningen med en före detta vän, nämligen ett får 
som hela sommaren gått bland bautastenarna invid Strandtorps kvarn på 
Öland. (Göteborgs-Posten 5/10 1998) 
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(243) Berndt har i gamla handlingar funnit att det på Odensbackens nordvästra 
sluttning för hundratals år sedan stått en sten som kallats för just Bauta-
stenen. Det skulle kunnat vara på den platsen där huset står nu. (Nerikes 
Allehanda 12/11 1998) 

 
(244) Huset är uppfört på en plats där 1800-talsläkaren Herman Hofberg i en 

reseberättelse noterat att det funnits en fyra fot hög »Bauta-sten». Över-
byggd? Historien kraschlandar om man tänker på att huset uppfördes någon 
gång på 1700-talet. (Nerikes Allehanda 12/11 1998) 
 

(245) Ändå kallar Guillou i en bautasten till artikel förra veckan (AB 20/1) 
Lindeberg för »den för mej hittills okände vetenskapsjournalisten» […] 
(Expressen 27/1 1999) 

 
(246) Idefix är huvudfigurens hund och Obelix hans bautastensbärande vän. 

Thabos poäng: 4 Arturs poäng: 2 […] (Aftonbladet 31/1 1999) 
 

(247) Hemmalagets mittförsvar Jerry Hallbäck och Mikael Franzén behandlade 
motståndarna likt gallern Obelix bollar med bautastenar, Peter Gentzel 
fick skyttarna att hellre passa än skjuta och Ljubomir Vranjes omvandlade 
spelglädje till briljanta genombrott och märkligt finurliga passningar. 
(Göteborgs-Posten 23/3 1999) 
 

(248) Därifrån har samma bolag förr levererat bland annat sockel till Gustaf 
Adolfs-statyn i Stockholm samt en större bautasten, som i Sydafrika rests 
vid Magersfontein till minne af de där i boerkriget stupade skandinaverna. 
(Expressen 7/4 1999) 
 

(249) Att den traditionella supafesten på Hawaii skulle flyttas till bautastenarna 
vid industrierna. Men så blev det inte. (Göteborgs-Posten 15/5 1999) 

 
(250) Ett svenskt Stonehenge? Är de nio bautastenarna på gården Stenehed i 

bohuslänska Hällevadsholm en astronomisk kalender? (Dagens Nyheter 16/6 
1999) 

 
(251) Bohuslän har fått ett eget Stonehenge. Bautastenarna på gården Stenehed 

i Hällevadsholm är med största sannolikhet en astronomisk kalender. 
(Östersunds-Posten 17/6 1999) 
 

(252) Ja, arkeolog Hans Kindgren på Bohusläns museum tror att de nio 
bautastenarna på gården Stenehed i Hällevadsholm mycket väl kan vara 
en astronomisk kalender. (Göteborgs-Posten 17/6 1999) 
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(253) Bohuslänska bautastenar blir svenskt Stonehenge 
Nio bautastenar kan ha använts som solkalender på järnåldern.  
(GöteborgsTidningen 17/6 1999) 
 

(254) I orginalfilmen som gjort publiksuccé i Frankrike är Gérard Depardieu 
självskriven i rollen som bautastensbäraren Obelix. (Göteborgs-Posten 
18/6 1999) 
 

(255) Det byggdes i olika omgångar med start runt år 3000 f Kr och består av en 
cirkel bautastenartade stenblock, de flesta på högkant. (Expressen 20/6 
1999) 
 

(256) Jag vände mig och såg på människoflocken borta vid bautastenarna: 
Några bar på korgar där termosar stack upp. (Göteborgs-Posten 27/6 1999) 

 
(257) # Bautastenar vid Röda sten.  

Med inspiration från 1 000-åriga fornminnen ställer en rad nordeuropeiska 
skulptörer just nu ut sina resliga konstverk vid stranden vid Röda Sten nära 
Klippan. (Göteborgs-Posten 9/7 1999) 
 

(258) Ni har väl läst serierna om Asterix, bautastenshuggaren Obelix, druiden 
Miraculix och alla andra invånare i »de okuvligas by» […] (Göteborgs-Posten 
11/7 1999) 

 
(259) I sommar visas konst i form av bautastenar och Levande Scen spelar Ami-

gos Ögon i Pannhuset. (Aftonbladet 6/8 1999) 
 

(260) I varje hage står det en surtregnfrätt bautasten, ön är nerlusad med halv-
välta skeppssättningar […] (Helsingborgs Dagblad 3/9 1999) 

 
(261) Bland hans undersåtar finns den smarte krigaren Asterix, den godmodige 

bautastenbäraren Obelix och trollkarlen Miraculix. Orsaken till deras 
imponerande motståndskraft är den magiska dryck som bara den trollkun-
nige druiden Miraculix har receptet till. (Helsingborgs Dagblad 24/9 1999) 

 
(262) Obelix (Gérard Depardieu) förälskar sig i Falbala (Laetita Casta) och ska ge 

henne en bautasten i kärleksgåva. Miraculix (Claude Pieplu) åker på 
druid-konferens och blir tillfångatagen av romarna. (Nerikes Allehanda 27/9 
1999) 

 
(263) Den norska byggnaden (Snøh tta) förlitar sig på en jättelik bautasten som 

stöttar entréfasaden, i övrigt är den ett kontorshus vilket som helst. (Dagens 
Nyheter 25/10 1999) 
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(264) Bland fornlämningarna finns bland annata bautastenar. (GöteborgsTidningen 
1/12 1999) 
 

(265) Än ser han våradonis sträcka sig mot solen likt bautastenen som står upp 
mot himlen – en fallossymbol som lämnats kvar mitt i sädesfältet. (Svenska 
Dagbladet 6/12 1999) 
 

(266) Ett monument med Moder Svea och en bautasten med något som liknar 
runristningar känns oändligt främmande här på den afrikanska savannen. 
(Svenska Dagbladet 15/12 1999) 
 

(267) Greby kommer från ordet gryt som har att göra med stenig mark och som 
syftar på de många bautastenarna på gravfältet vid Greby. # (Göteborgs-
Posten 8/2 2000) 
 

(268) I denna nordiska extremsporttävling på sagoön i Atlanten ingår 
bautastenslyft som en av grenarna. #> (Aftonbladet 7/6 2000) 

 
(269) Och var det något Obelix var bra på så var det ju att kånka bautastenar. 

Maratonlopp från Danmark till Sverige […] (Aftonbladet 7/6 2000) 
 

(270) I tävlingen ingår grenar som att lyfta ett helt flak med åtta människor. Eller 
ett stenkast längre bort lyfta den största bautastenen. Allt på tid. Denna 
gång blir det tävling mellan den starkaste på Färöarna och en europeisk 
mästare i tyngdlyftning. (Göteborgs-Posten 8/6 2000) 

 
(271) Strax väster om stationen står en två meter hög bautasten, den s. k. Tup-

pasten, hvilken länge legat kullfallen, men i vintras upprestes af folkhög-
skolans elever, som därmed hade ett drygt arbete. (Borlänge Tidning 30/7 
2000) 
 

(272) I Remmene finnes på hr Carl Andreassons mark 5 bautastenar och vid 
kyrkporten står en runsten. (Borlänge Tidning 30/7 2000) 

 
(273) Därmed har också fältet lämnats öppet för mer eller mindre nyandliga 

amatörforskare som nu utmanar universitetens arkeologer med helt annor-
lunda och halsbrytande teorier om Ales stenar, Stonehenge i England, 
bautastenarna i Bretagne, de ryktbara Externsteine i Tyskland och flera 
andra gåtfulla fornlämningar över hela världen. (Aftonbladet 23/8 2000) 
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(274) Men arkeologerna är djupt oense om vad våra järnåldersförfäder använde de 
59 upprättstående bautastenarna till. Den traditionella akademiska för-
klaringen är skeppssättning, dvs en båtliknande stormansgrav. (Aftonbladet 
28/8 2000) 

 
(275) Den lilla orten Jelling på södra Jylland har Europas finaste monument från 

vikingatiden i form av bland annat två gravhögar, två runstenar och två ra-
der bautastenar. Den lilla runstenen är kung Gorms sten över drottning 
Thyra. (Göteborgs-Posten 22/10 2000) 

 
(276) När han ledde sina exkursioner berättade han om allt i bygdens historia; 

minnes- och bautastenar, fridlysta träd, rastplatser vid kyrko- och brud-
färder […] (Nerikes Allehanda 25/10 2000) 
 

(277) Bildtext: Författaren och hembygdsforskaren Gunnar Ahlberger presenterar 
nu sin första samling av Marks historia. Här ses han vid Bautastenen vid 
Skene Hed, ett fornminne från folkvandringen år 400-500 e.Kr. (Borlänge 
Tidning 7/11 2000) 

 
(278) Eller så gick de fel. – Ta till vänster vid bautastenen! Sa guiden på danska 

turistförmedlingen en marsdag år 9 302 före Kristus och vips svängde hela 
skocken höger, varvid Öresund slog igen och för evigt isolerade oss i ett 
Ultima Thule, där solen understundom bara är en osynlig skjortknapp 
bakom feta vadmalsrockar av regn. (Expressen 10/11 2000) 

 
(279) Tisdag 4 december Ännu en bautasten har i dagarna iförlifvats med den 

samling af runstenar, som blifvit rest kring »ättehögen» å universitetsplat-
sens nordöstra hörn i Lund. (Helsingborgs Dagblad 4/12 2000) 
 

(280) Namnet anger att den låg på en mäktig sandås – mellan Lindholmen och 
gården Pölsebo. De mäktiga bautastenarna i gårdens närhet leder gårds-
historien cirka 2 000 år bort i historien. (Göteborgs-Posten 10/12 2000) 

 
(281)  Grusexploateringen gick hårt fram och stannade inte ens inför gravfältet 

med bautastenarna. De flyttade till sin nuvarande plats vid Lundby Nya 
kyrka. (Göteborgs-Posten 10/12 2000) 

 
(282) Vi följer deras exempel med blicken fäst på den ståtliga bautastenen. Tag 

sedan till höger efter Hällestadsstapeln och gå in till vänster mellan Främ-
mestadkvarnen och Statarlängan mot Skogaholms herrgård. (Dagens Nyheter 
31/12 2000) 
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(283) foto anna backlund Lennart Lundmark bland bautastenarna på Nyckla-
backen, som han hoppas presidenten ska få se. (Borlänge Tidning 22/3 2001) 

 
(284) Bron är en metafor, en magisk fetisch, ett monument... En totempåle eller 

en bautasten eller en pyramid eller ett Eiffeltorn. (Kvällsposten 24/3 2001) 
 

(285) Den förre är en liten kolerisk herre med jättenäsa och jättemustasch, den 
förre en tjock, godmodig och naiv bautastensskulptör som är sin väns 
ständige vapendragare. (Svenska Dagbladet 25/3 2001) 
 

(286) Påståendet faller som en förolämpad bautasten i hörnrummet på Ängel-
holmsvägen. - Jaså. Tycker du det? säger vd Peter Svensson. (Helsingborgs 
Dagblad 22/4 2001) 
 

(287) På gång i tv Träd, gräs och bautastenar förgyller tittandet. Här är 
programmen och seriestarterna som är på gång på lite längre sikt. 
(Aftonbladet 24/4 2001) 
 

(288) Längst nere i söder, där Helleholms fyr nu blinkar till moderna sjöfarare, 
står en bautasten som vikingarna lät resa. Och på Egholms gräsmarker, 
längst uppe i norr, utkämpades sommaren 1812 ett slag mellan britter och 
danskar. (Helsingborgs Dagblad 26/6 2001) 
 

(289) Hagbards galge I Asige finns två bautastenar nära varandra. De kallas 
Hagbards galge och till dem har knutits en sägen om den norske prinsen 
Hagbard, som älskade Signe, en prinsessa bosatt i Asige. (Borlänge Tidning 
24/7 2001) 

 
(290) Här kan du som vandrare kliva in i en relativt sluten ekskog och få se en 

ekhage med lundflora, död ved, ekjätte, milsten, bautasten, Starkodders 
grav, hålväg och Arves hög med mera. (Göteborgs-Posten 26/7 2001) 
 

(291) På kyrkbacken vid Hovs gråstenskyrka från 1100-talet finns bronsåldershö-
gar, stensättningar och bautastenar, en märklig mötesplats mellan forn-
nordisk och kristen kultur. (Helsingborgs Dagblad 6/8 2001) 
 

(292) I början av 1820-talet bad han kungen att få bli begravd på sina ägor. Innan-
för grindarna står hans ofantliga bautasten. Många av hans ättlingar vilar 
också här innanför. (Dagens Nyheter 15/11 2001) 

 
(293) # kung quincy En bautasten till box dokumenterar hans lättsmälta karriär 

[…] (Dagens Nyheter 1/2 2002) 
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(294) Men boxen blir mer en bautasten över en karriär än en musikalisk bravad. 
(Dagens Nyheter 1/2 2002) 
 

(295) […] till CLAES HAKE, multikonstnär mest känd för sina karaktäristiska 
krökta bautastenar som bland annat finns på Eriksberg. (Göteborgs-Posten 
21/2 2002) 
 

(296) Hur mycket vägde din största bautasten? 
– Herregud, runt 40 ton. Men det är inte så märkligt. (Göteborgs-Posten 
21/2 2002) 
 

(297) Nämndeman Per Andersson i Hummelsta var en man av rang och plockade, 
troligen under sent 1820-tal, hem den omkullvälta bautastenen av blågrå 
granit. Han ställde den vid inkörsporten till sin gård. Landsvägen strök förbi 
alldeles utanför. (Nerikes Allehanda 23/4 2002) 
 

(298) »Helgmålsringning» denna pingstafton sänds från Rambergets »kyrka» i 
Bohuslän, där det också finns bautastenar och domarringar. SVT 2 17.55 
[…] (Aftonbladet 15/5 2002) 
 

(299) Över huvud taget blir den bautastensbärande kraftkarlen som ramlade i 
trolldrycksgrytan redan som liten betydligt godmodigare efter det första al-
bumet. (Dagens Nyheter 17/5 2002) 

 
(300) De stackars piraterna sänks regelbundet, Obelix släpar på sina 

bautastenar, romarna flyger och far och den stackars Troubadix får inte 
vara med på sista rutans vildsvinsfest. (Dagens Nyheter 17/5 2002) 
 

(301) Berthildsdal i Blidsberg är belägen på Alarp Stora. I denna dal finns en 
bautasten. ...bespisning av fattiga barn var införd så tidigt som 1855 i 
Bollebygd. (Borlänge Tidning 7/7 2002) 
 

(302) Fallosar av sten och formklippt tuja markerar sig som bautastenar. Små 
penisar växer som dungar av svampar ur marken. (Computer Sweden 16/8 
2002) 
 

(303) Hemma i Sverige gör Åsa Frosterud-Jägerhorn ett historiskt svep över 
ringmurar och bautastenar, hällristningar och rikt utsmyckade slottspor-
tar. (Borlänge Tidning 21/10 2002) 
 

(304) […] troligen avses hatt i betydelsen bergkulle och syftar då på den gamla 
bautastenen Käringstenen. # (Borlänge Tidning 27/10 2002) 
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(305) Spjället bör nu vara på plats i ugnen – om du inte köpt en bautasten till 
skinka. Fixa Vego-Jansson. (Aftonbladet 15/12 2002) 

 
(306) Och sen som en slägga, en bautasten i skallen och ett närmast oöverstig-

ligt lidande. (Expressen 10/1 2003) 
 

(307) Stora Brattaskär reser sig som en gigantisk bautasten i allt det platta. Här 
ändrar isen karaktär. (Göteborgs-Posten 9/3 2003) 
 

(308) På den andra skärmen befinner sig kvinnor, likt vandrande svarta 
bautastenar i sina fotsida dräkter, i ett kargt och stenigt landskap utan 
växtlighet – men platsen vetter mot havet och dess oändlighet. (Göteborgs-
Posten 22/3 2003) 
 

(309) DAGEN INNAN DET HÄNDE var de ute tillsammans. Gjorde en bilut-
flykt. Till bautastenarna i Carnac. Picknick vid havet. (Nerikes Allehanda 
25/3 2003) 
 

(310) Strax norr om platsen står bautastenen till minne av danske kungen Ulf 
som begravdes här. (Borlänge Tidning 21/5 2003) 
 

(311) Tumberg är mycket intressant, här finns flera spännande fornlämningar, 
säger han och syftar på bautastenarna utanför huset. Här träffades männi-
skor från bland annat Borås och Göteborg för att hålla ting på 1500-talet. 
(Borlänge Tidning 16/7 2003) 
 

(312) Bland grenarna finns kast med bautasten, bowling och mycket annat, säger 
lägerchefen Anna Bergström, 21. (Kvällsposten 1/8 2003) 
 

(313) Arrangörerna försökte också finna ett lämpligt gemensamt ord för lägret 
och stannade för bauta (efter bautastenar som är stora och mäktiga) […] 
(Hallands Nyheter 18/8 2003) 

 
(314) På Asterix vagn svingar en tunnarmad Kleopatra med lätthet Obelix bauta-

sten. Den urstarke är sig på pricken lik – ljushylld kalaskula, knallröda flä-
tor och buskiga ögonbryn i samma färg. (Helsingborgs Dagblad 18/8 2003) 
 

(315) Någon mil därifrån, strax utanför Grebbestad, finns ett gravfält från järnål-
dern. Tvåhundra bautastenar märker ut gravarna för några av våra före-
gångare. (Helsingborgs Dagblad 2/9 2003) 
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(316) Jag kommer så klart att tänka på böckerna om Asterix och Obelix, vilka 
utspelar sig vid samma tid som dessa stenar restes, för även de innehåller en 
och annan bautasten. PÅ KVÄLLEN NÄR DET ÄR DICKENSKT dim-
migt passerar jag Grebbestads nyare gravfält med dess nygotiska kyrka som 
vakar över samhället […] (Helsingborgs Dagblad 2/9 2003) 
 

(317) Hade han varit en seriefigur hade han varit Obelix, med en bautasten i 
handen, alltid på väg dit doften av helstekt vildsvin leder honom. 
(Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten 19/10 2003) 
 

(318) Graven finns på Kapellkyrkogården. Foto: MARTINA THALWITZER 
BAUTASTEN. Förnäma människor hade råd med stora gravar. (Hallands 
Nyheter 13/1 2004) 
 

(319) Alla gravfält, mer eller mindre kända hällristningslokaler, och 
bautastenarna i Stenehed. Fästningen Olsborg som på 1500-talet var vik-
tig för maktkampen mellan Sverige och Norge. (Göteborgs-Posten 25/1 2004) 
 

(320) När Asterix kraftige kumpan Obelix bollar med bautastenar borde han 
rimligen ha bötfällts för förargelseväckande beteende. (Göteborgs-Posten 20/3 
2004) 

 
(321) När Asterix kraftige kumpan Obelix bollar med bautastenar borde han 

rimligen ha bötfällts för förargelseväckande beteende. Bautastenarna var 
fornminnen redan på hans tid, romarrikets. (Göteborgs-Posten 20/3 2004) 

 
(322) <# Bautastenarna, eller menhirerna, dateras till 5700 f Kr, och är alltså 

äldre än Knossospalatset på Kreta, Egyptens pyramider eller Nineves murar 
i Irak. (Göteborgs-Posten 20/3 2004) 
 

(323) Där ska enligt berättelser som finns, ha stått en bautasten – gravsten – 
från tiden av Kristi födelse. (Hallands Nyheter 24/3 2004) 
 

(324) Monumentet består av sju stenar, två med runskrift på och fem så kallade 
bautastenar. Lars Enoksen, som för säkerhets skull själv också nappade på 
sin egen fadderförfrågan, var förstås på plats för att lära ut hur man utför en 
sådan grannlaga stortvätt. (Helsingborgs Dagblad 16/5 2004) 

 
(325) H&M visste troligen inte vilken bautasten de satte i rullning när de för 

första gången 1990 prydde riket med en leende underklädesmodell. 
(Borlänge Tidning 18/5 2004) 
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(326) Vandra bland nattljus, blåhallon och bautastenar på Fjärås bräcka, nu i 
kväll. (Göteborgs-Posten 23/6 2004) 

 
(327) Utmed bräckans västsluttning ligger ett av Skandinaviens största 

bautastensfält, med resta stenar, högar och skeppssättningar – från järn-
ålder fram till vikingatid. (Göteborgs-Posten 23/6 2004) 
 

(328) I kilometerlånga rader står de 6 000-åriga bautastenarna på fälten utanför 
Carnac i franska Bretagne. (Göteborgs-Posten 6/7 2004) 
 

(329) Genom att ta del av dessa sägner som givit avtryck i naturen i form av grot-
tor, jättekast, källor och bautastenar, så vill vi levandegöra det halländska 
kulturarvet på ett lustfyllt sätt, säger Gullvi Andreasson. (Göteborgs-Posten 
1/9 2004) 
 

(330) Överallt i Halland finns historiska lämningar i form av grottor, 
bautastenar och gamla hus, med mera, och till dessa hör ett antal mer el-
ler mindre otroliga historier. (Hallands Nyheter 6/9 2004) 
 

(331) I detta abstrakta landskap som kläs i olika skepnader och med olika måle-
riska laddningar uppträder som ett tema skeppssättningar, domarringar och 
bautastenar. Ibland liknar de tunga ursvenska gestalter. (Nerikes Allehanda 
5/11 2004) 

 
(332) Nästa bok ska både innehålla sägner från alla socknar och kartor med tips på 

olika platser att besöka, till exempel bautastenar, grottor eller källor med 
anknytning till någon folklig berättelse. (Hallands Nyheter 7/12 2004) 
 

(333) Det lär även ha stått en bautasten här som dock senare flyttades till gården 
Gamlaryd. (Hallands Nyheter 19/1 2005) 
 

(334) I Storbritannien har Susanna Clarke erövrat stora läsarskarors och kritikers 
hjärtan med sin tegelsten – eller bautasten? Jonathan Strange & Mr 
Norrell. Som vanligt är det bara en tidsfråga innan den engelska succén 
kommer på svenska. (Computer Sweden 28/1 2005) 
 

(335) Inom området hittade vi förutom minnesstenen, en kallmurad terrasskant, 
en stentrappa samt en bautasten. Minnesstenen är försedd med texten: 
(Borlänge Tidning 9/3 2005) 

 
(336) Trappan är vinklad och leder upp till en avsats i bergssluttningen. På avsat-

sen finns en bautasten med höjden 2,5 meter. Litteratur: Josefsson P, 
Borås - som vi minns, 1973. (Borlänge Tidning 9/3 2005) 
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(337) Lennart Hurtig, Eskilstuna, har sett en gravsten som mystifierar honom. 
Fråga: Vid Brunnsviken finns en stor bautasten där det står Lings grav. 
Där finns även Lings väg. (Dagens Nyheter 20/3 2005) 

 
(338) Karl xiv Johan gav i ett privilegiebrev daterat 1839 Ling och hans ättlingar 

rätt att begravas där. Under en mäktig bautasten vilar, förutom Ling själv, 
hans hustru i andra giftet Henrika Charlotta, döttrarna Emma och Wendela 
Henrika, sonen Hjalmar och deras efterkommande. (Dagens Nyheter 20/3 
2005) 

 
(339) I området mellan Asklanda och Öresjö finns gamla träd från forna Asklanda 

by, hålvägar som ingår i den gamla häradsvägen från Tärby till Bredared, 
bautastenar och gravar. I backen mot sjön finns backsippor, smällglim och 
gulsippor. (Borlänge Tidning 9/4 2005) 
 

(340) Vem är det som regelbundet levererar bautastenar och älskar trolldryck, 
slagsmål och vildsvinsstek? (Helsingborgs Dagblad 23/4 2005) 

 
(341) Efter att tidigare ha vandrat omkring bland tusentals bautastenar utanför 

Carnac var valet av nöjespark självklart. (Aftonbladet 3/8 2005) 
 
(342) Vid kuststaden Carnac finns bautastenar från stenåldern. Ostronodling-

arna vid Atlanten har inte hämtat sig från oljekatastrofen med Amoco Cadiz 
1978. (Expressen 21/8 2005) 
 

(343) Den lille mannen med de stora mustascherna och hans fylliga, 
bautastensbärarande och vildsvinstokige kumpan Obelix har sedan slu-
tet av femtiotalet lyckas pricka in nästan varje land och kulturfenomen i eu-
ropeisk historia i sina resor. (Helsingborgs Dagblad 28/9 2005) 
 

(344) Jag är väl egentligen ingen Lundell-fan i ordets rätta bemärkelse, för jag 
läser inte hans bautastenar till böcker och jag köper inte alla de hundratals 
skivor han ger ut varje år. (Nerikes Allehanda Norrupplaga 15/10 2005) 

 
(345) Bautastenar i stället för foton när Asterix tog över pressen 

Rutor med Obelix, bautastenar och Idefix trängde i går undan de vanliga 
pressfotona. (Hallands Nyheter 15/10 2005) 
 

(346) […] gårdagens utgivning av det 33:e albumet om den envise och klurige 
gallern, hans matfriske bautastenskastande kompis Obelix och den lille 
hunden Idefix. (Hallands Nyheter 15/10 2005) 
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(347) Detta drabbar ingen äkta dansk, utom den som sölar med studierna, resone-
rar kommissionen. Den som stannar bag höjens bautasten får dra av alla 
lånen på 15 år. (Dagens Nyheter 10/12 2005) 
 

(348) Linda Skugge konstaterar i Expressen (24/2) att Maria Schottenius – fast 
förankrad i både kulturetablissemang och sosseadel – kastar bautasten i 
glashus när hon talar om risken för lojalitetskonflikter. (Resumé 2/3 2006) 
 

(349) # TUNG HISTORIA. Bautastenarnas storlek och tyngd har räddat dem 
från användning som byggmaterial. (Göteborgs-Posten 4/3 2006) 
 

(350) I alla år hade jag trott att begreppet »bautastenar» var något som uppfanns 
av mannen som ritade serien Asterix. (Göteborgs-Posten 4/3 2006) 

 
(351) Den såvitt jag vet förste som skrev om bautastenarna var Richard Dybeck 

- folklivsforskaren som skaldade Du gamla du friska, visan som efter ett 
smärre redaktionellt ingrepp blev vår nationalsång. (Göteborgs-Posten 4/3 
2006) 
 

(352) Men kanske var träningsvärk och ryggskott ännu inte uppfunnet. 
Bautastenarna har i dagens forskarsamhälle döpts om till »resta stenar». 
Snacka om tråkmånsar. Vem kan känna historiens susning inför ett begrepp 
som lika gärna kunde handla om trädgårds-tomtar? (Göteborgs-Posten 4/3 
2006) 
 

(353) Om den verksamhet som omgav Håvestenkullens bautastenar vet vi just 
inget, men säkert var de omgärdade av ceremonier på högsta allvar. 
(Göteborgs-Posten 4/3 2006) 

 
(354) I Havamal omtalas just bautastenarna som minnesstenar utan inskrift. De 

kan alltså vara föregångare till våra gravstenar, dock utan några i lagstift-
ningen reglerade mått. (Göteborgs-Posten 4/3 2006) 
 

(355) Folk i hans omgivning, religiösa och kyrksamma, tog sig för pannan. Försla-
get föll på hälleberget. Bautastenarnas storlek och tyngd har utgjort en 
garant mot en rationell användning som byggmaterial, något som under 
svunna århundraden drabbade många runstenar. (Göteborgs-Posten 4/3 2006) 
 

(356) »Han väljer att spränga in sköna kilar av ömsinta ballader i alla dessa 
bautastenar av boogierock som han släpade upp på scenen i Stockholm i 
höstas», konstaterar GP:s recensent. (Göteborgs-Posten 31/3 2006) 
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(357) Men Lundell väljer i alla fall att spränga in sköna kilar av ömsinta ballader i 
alla dessa bautastenar av boogierock som han släpade upp på scenen i 
Stockholm i höstas. (Göteborgs-Posten 31/3 2006) 

 
SKÖNLITTERATUR 
 
(358) Till slut hittar jag ordet, ordet som känns rätt. »Bautasten.» Jag förstår att 

det här är demonernas sätt att varna mig. (Pålsson 2004:131) 
 
(359) <# Bautasten är en forntida gravsten, de försöker varna mig för att jag 

kommer att dö. (Pålsson 2004:131)  
 
(360) »Jo, det är så att vi fått en order på en stor bautasten från Frankrike. Den 

ska bli staty och vi tänkte sätta dig på att hugga ut stenen.» (Läckberg 
2005:29) 

 
(361) Han skulle behöva varje öre nu, för villkoren var sådana att arbetet med 

bautastenen betalades i efterskott, när allt var klart. (Läckberg 2005:30) 
 
(362) Det surrade så många tankar i hans huvud att det var som att försöka sova 

mitt i en flugsvärm. Mötet om bautastenen hade förlöpt väl och det var 
en av anledningarna till hans många funderingar. (Läckberg 2005:52)  
 

SAKPROSA 
 
(363) År 1974 upptäcktes en kullfallen bautasten vid Semb i Asige socken. Den 

hade fallit under en höststorm i början av 1920-talet […] (Johnson-
Augustsson 1975:26) 

 
(364) Till slut gjordes ett litet stenröse kring stenens botten för att dölja den 

nedersta skarven. Idag står bautastenen på sin gamla plats, vitt synlig […] 
(Johnson-Augustsson 1975:26) 

 
(365) Kontakter på stenåldern? 

I Halland finns ett bautastensmonument som kallas Hagbards galge. På en av 
stenarna finns en koncentrisk cirkel. (Populär Historia, nr 3 1991) 

 
(366) Vad som fångade Göran Henrikssons intresse var en säregen bautasten 

som sticker upp ur gräset på den avplanade högens platta topp (och som på 
avritningar från 1600-talet tycks ha stått upp ännu högre). (Populär Historia, 
nr 3 1995) 
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(367) Han upptäckte att den som stod och tittade i bautastenens riktning här-
ifrån kunde göra noggranna iakttagelser av solnedgången […] (Populär 
Historia, nr 3 1995) 

 
(368) Under midvintern i slutet av januari och början av februari kunde man från 

bautastenen se solen gå ner bakom åsen. (Populär Historia, nr 3 1995) 
 
(369) Detta kom att ha stor betydelse för kolonnens fortsatta öde. Rasmussen var 

nämligen betrodd medlem av Quislings parti nasjonal samling, och han var 
ordförande för nazivänliga Norsk-tysk selskap. Han skapade bautastenen 
över Quislings idol Olof den helige i Stiklestad, som stod färdig 1944. 
(Populär Historia, nr 4 2001) 

 
(370) För de övriga avbildade fornlämningarna, bland annat en domarring och 

några bautastenar (markerande gravar), fanns förebilder i ett näraliggande 
större gravfält. (Bygd & Natur, nr 3 2002, s. 21) 

 
(371) Anders Fryxell dog i Stockholm 1888. Han är begravd på Sunne kyrkogård 

under en mäktig bautasten. Där finns också hans byst med det kända sil-
vervita skägget. (Populär Historia, nr 1 2002) 

 
(372) Den är folkbildande, i ordets bästa bemärkelse, och kan vara givande också 

för vuxna som intresserar sig för allt från bautastenar till kol-14-meto-
den. Tillbaka till medeltiden heter en annan kvalitetsbok som tar avstamp i 
Kalmar och dagarna kring kung Eriks kröning och Kalmarunionens bildande 
1397. (Populär Historia, nr 1 2003) 

 
(373) BAUTASTENAR OCH RUNSTENAR. Resta stenar, bautastenar, före-

kommer ofta på gravfält från äldre järnålder (seklerna närmast före Kristi 
födelse) och senare. (Snædal & Åhlén 2004:14) 

 
(374) Från och med 400-talet började man förse stenarna med runinskrifter. 

Bautastenarna på järnåldersgravfälten hörde troligen ihop med begrav-
ningsritualerna. (Snædal & Åhlén 2004:14) 

 
(375) Stenarna restes ofta, liksom tidigare bautastenarna, på släktens gravfält, 

ättebacken, men oftare placerades de vid vägar […] (Snædal & Åhlén 
2004:14)  
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(376) På »vår» sida om vattnet, dvs längs det sörmländska fastlandets norra 
strand, finns också flera gravfält som innehåller både klassiska stensättningar 
och högar samt mer udda inslag som höga bautastenar och ett »treudds-
format» röse. Dessa gravfält har naturligtvis varit kända sedan länge (Populär 
Arkeologi, nr 3 2005, s.4) 

 
bauta- i sammansättning med andra efterleder än -sten 
 
PRESSTEXTER 
 
(377) Och ett bauta-hurra till alla som fyller år. (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

23/6 1985) 
 
(378) Jan Skedebrant, som i fjol svarade för Vindelälvsloppets svåraste kollaps 

genom tiderna, är inte längre en av de drygt 7000 löparna i denna 
bautastafett. (Västerbottens-Kuriren 26/7 1991) 
 

(379) […] på EMA-Telstar som är vana vid bautakonserter. (Expressen 29/5 
1993) 

 
(380) Hans intresse fångas av två nyare medlemmar i bautagruppen, ett par 

gråa plåtskåp, från tidigt 1950-tal kanske. Elskåpen liknar onekligen runste-
narna, men betongen under dem ser trött ut och de lutar sej lite isär. 
(Dagens Nyheter 31/10 1993) 

 
(381) Bautaskåpen från 1900-talet intresserar kung Larve. (Dagens Nyheter 

31/10 1993) 
 

(382) I Sevilla, före VM-kvalmatchen Spanien-Danmark, låg en bautaflagga på 
gräset med texten […] (Expressen 27/11 1993) 

 
(383) Bautahiten Slave To The Music är alptechno med syntar som hämtade 

från en Depeche Mode-singel av årgång 1981. (Göteborgs-Posten 19/2 1994) 
 

(384) […] på TV-skärmen och Muddy Waters »Hoochie coochie man» går på 
bautavolym. (Expressen 9/4 1994) 

 
(385) Framför dig sträcker sig en milslång kö. Efter den flera bautastora biffar 

med rätt att neka och peka. (Göteborgs-Posten 27/5 1994) 
 
(386) Rakt på sak går »Jag och min Magnum», en film för GB:s senaste 

bautaglass (vanilj med choklad). (Göteborgs-Posten 5/6 1994) 



från bautasten till bautastor 

362 

(387) Barer: En bautalång (28 meter). (Aftonbladet 18/11 1994) 
 
(388) […] en sorts bautastor medvetslöshetens gemenskap: så här ser verkligheten 

ut 1995, lär dig trivas som en liten viol vid vägkanten… […] (Göteborgs-Posten 
3/1 1995) 

 
(389) Den större planen, helt enkelt, ja, den plan som likt en bautastor asfalts-

gård omger den lilla basketplanen på alla sidor. (Göteborgs-Posten 19/4 1995) 
 
(390) […] tror drygt 90 procent att ordet »björntjänst» betyder raka motsatsen, 

det vill säga att göra någon en »bautatjänst» […] (Dagens Nyheter 11/2 
1995) 

 
(391) »Marknaden» lär inte nöja sig med mindre än att vi alla lyfter var sin 

bautatjur högt i luften på raka armar. (Helsingborgs Dagblad 7/4 1995) 
 

(392) Mer öst blir det inte: bland gråa bautabyggnader röjer det unga hårda 
Prag. (Expressen 7/4 1995) 
 

(393) Runt Stockholms bautaboll rådde denna dubbla premiärdag – för våren 
och VM – rena vattenfestivalstämningen. (Svenska Dagbladet 24/4 1995) 
 

(394) […] lyfte undan Jörgen med ett bautagrepp i den röda tröjan. (Expressen 
2/5 1995) 

 
(395) Efter Island kanske någon klubbarna av bautaformat kastar fram stora 

börsen – som Barcelona. (Göteborgs-Posten 11/5 1995) 
 

(396) »Grenar» som vattenpistol, stångstötning, bautalabyrint och burkpyra-
mid […] (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 17/5 1995) 

 
(397) Varför litar vi på att vi kan åka med en bautabåt i full vind […] (Expressen 

27/6 1995) 
 

(398) Bautabelåten, som ungdomarna säger, sitter jag och sorterar minnesbil-
derna från två veckor som inte kunde varit mindre planerade. (Göteborgs-
Posten 30/7 1995) 
 

(399) Med det bautatunga biljardbordet som hissades in innan taket lades på. 
(Expressen 12/8 1995) 
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(400) Men att riktigt bautastora tänkare tar sig fram till berömmelse oavsett om 
de har betjänter eller andra som sköter den vardagliga marktjänsten, det kan 
nog stämma. (Göteborgs-Posten 13/8 1995) 

 
(401) »Karl Sune Rudolf Andersson är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, 

mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, bautamycket otålig.» 
(Helsingborgs Dagblad 2/12 1995) 

 
(402) […] aldrig vistas i Sverige på vinterhalvåret men ha en ljudisolerad studio 

med bautahögtalare. (Expressen 23/12 1995) 
 

(403) […] f e m dubbla hamburgare, en bauta-smörgås med jordnötssmör och 
smörstekta bananer. (Expressen 2/1 1996) 

 
(404) […] de senaste dagarnas viskande om Wu Tang-Clans vara eller inte vara på 

festivalen var intresset bautastort. (Expressen 28/7 1996) 
 
(405) Mjukglassen var toppen – och bautastor var den! (Nya Dagen 15/8 1996) 
 
(406) Sicken bauta-pumpa! Den är ju fantastisk! (Helsingborgs Dagblad 26/8 

1996) 
 
(407) Pege Nilssons bautaplace vid Stureplan går en ny vår (snarare höst 

egentligen) till mötes. (Aftonbladet 26/8 1996) 
 
(408) Han fick hoppa in när Tommy Salo blev sjuk och efteråt satt han iklädd 

svettig undertröja och ett par bautabenskydd […] (Expressen 30/8 1996) 
 
(409) Stor blodsugande bärsärkagång följer, för bautaspindeln uppskattar inte 

alls den nya musikformen. (Göteborgs-Posten 13/9 1996) 
 

(410) Hon beskrev medias bevakning som 100 små ångvältar som tillsammans 
blev en bautaångvält som mejade ned inte bara det som skulle mejas ned. 
(Helsingborgs Dagblad 14/9 1996) 

 
(411) Hundra små ångvältar som blev en bautastor ångvält och mejade ner allt 

och alla som stod i vägen. (Dagens Nyheter 14/9 1996)  
 

(412) På väg hem mötte getingen Lasse Falk med bautastor statyett. (Expressen 
20/9 1996) 
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(413) Och ingenstans är Pynchon besvärligare - frågan är om överhuvudtaget 
någon läsvärd roman i modern tid är besvärligare - än i bautabumlingen 
»Gravity's Rainbow» från 1973 […] (Svenska Dagbladet 1996-10-25) 

 
(414) BAUTAKLASSISKT (Göteborgs-Posten 9/11 1996) 
 
(415) Inga hymner om altare och bautabystade donnor här inte. (Göteborgs-

Posten 20/12 1996) 
 

(416) I USA har den första långfilmen om MTV:s två bautacyniker spelat in 
motsvarande 450 miljoner kronor. (Göteborgs-Posten 25/3 1997) 

 
(417) […] även om Krister Nordin hade bautabandage om benet sa han att inte 

heller d e n skadan var så farlig, »man får så mycket stryk». (Expressen 8/4 
1997) 
 

(418) Inte minst med tanke på årets glädjande innovation intill startfältet: ett 
tvåtusen kvadratmeter bautastort öltält modell bayersk oktoberfest. 
(Helsingborgs Dagblad 11/5 1997) 

 
(419) Men det var kul att se bautaspindeln, den som kunde bitas om man 

klappade den på huvudet. (Göteborgs-Posten 1/7 1997) 
 

(420) Och när bautacitronen avtäcks och blir en gigantisk skimrande discoboll 
är det häftigt, men samtidigt en aning fånigt. (Svenska Dagbladet 19/7 1997) 

 
(421) Aten har byggt ett bautakomplex kring Olympiastadion, det är som om 

de redan vet nåt vi inte vet, att de får OS 2004 till exempel. (Expressen 31/7 
1997) 

 
(422) Denna uråldriga manick har ersatts av folk som kommer sjövägen med eget 

elverk och bautahögtalare som ställs upp på däck. (Göteborgs-Posten 16/8 
1997) 
 

(423) Räntan måste därför ses som ett systemfel, en intellektuell miss av 
bautaformat. (Dagens Nyheter 29/9 1997) 

 
(424) Vi lämnar bautafåglarna och kör vidare mot kibbutzen Mizpe Revivim, 

ett av landets första ökenjordbruksexperiment. (Dagens Nyheter 30/11 
1997) 

 
(425) Lösningen kanske heter bautakonnässören Lasse […] (Göteborgs-Posten 

16/1 1998) 
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(426) […] tog det sedan väldigt lugnt och pustade ut efter bautalunchen. 
(Svenska Dagbladet 7/2 1998) 
 

(427) Det är ett bautastort samarbetsprojekt mellan germaner, galler och ro-
mare som går lös på omkring 320 miljoner kronor. (Nerikes Allehanda 7/2 
1998) 
 

(428) Den innehåller bauta-hiten Con te partiro, som Bocceli också gjort som 
duett med Sarah Brightman, Time to say goodbye. (Göteborgs-Posten 9/4 
1998) 

 
(429) Nu en ryslig bautasvåring. (Göteborgs-Posten 30/4 1998) 
 
(430) Kom, säger han och lotsar oss uppför en smal trappa och in till maskinrum-

met. I en lång, halvmörk korridor står stora projektorer på rad, laddade 
med bauta-stora filmrullar. (Helsingborgs Dagblad 2/5 1998) 

 
(431) Riktiga bauta-pussar fick fotomodellen Laeticia Casta av de franska 

gentlemännen Gerhard Depardieu och Christian Clavier när de lanserade en 
ny film om världens mest berömda galler, Asterix och Obelix, i Cannes i 
går. (Expressen 17/5 1998) 

 
(432) Roland Emmerichs katastroffilm är en utmärkt rulle, om man nu vill ägna 

två timmar och sex minuter åt att se en bautastor reptil klampa runt i 
New York […] (Göteborgs-Posten 26/5 1998) 

 
(433) […] med koncisa kortrecensioner vilka regelbundet samlas i 

bautavolymen Time Out Film Guide. (Göteborgs-Posten 14/6 1998) 
 

(434) Har du inte begripit att det ska vara en bautaspis från Molteni, Gaggenau, 
Zanussi eller PoggenPohl? (Aftonbladet 24/6 1998) 

 
(435) Veckans kreativa tröstpris på en biljett tilldelas Cecilia Fredriksson i Hus-

kvarna för ett bautamustigt svar på grått papper. (Göteborgs-Posten 28/8 
1998) 

 
(436) Steget från debutplattan till skiva nummer två är ett riktigt bautakliv. 

(Helsingborgs Dagblad 29/8 1998) 
 

(437) Det är det vi försöker köra på, inte så mycket jätte-bauta-biffar med sås. 
(Svenska Dagbladet 2/10 1998) 
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(438) Snacka om bauta-golv ... Spännande överraskning under Odensbackens 
äldsta hus […] (Nerikes Allehanda 12/11 1998) 

 
(439) Stenen under vardagsrummet var bauta-stor! (Nerikes Allehanda 12/11 

1998) 
 
(440) Några fettfeta bejbs hade bautabasongas, men de var bara kaviarkobror 

som suktade efter skäggapor med muchomucho stålares. (Expressen 2/12 
1998) 

 
(441) Förutom bautahiten This kiss, innehåller plattan ytterligare 11 välgjorda 

popspår […] (Göteborgs-Posten 23/3 1999) 
 

(442) PS. 19 064 911 999 kramar till Christer Ulfbåge på Sportspegeln för hans 
urcoola frisyr. Bautabild på den tack! (Svenska Dagbladet 10/4 1999) 

 
(443) Del B: Bussar brukar beresa Brunflos bruna bakgator bättre än becksvarta 

bortre-rymden, borta breve bauta-månen! (Östersunds-Posten 16/4 1999) 
 
(444) […] det är »ISAAK» på bautavolym på soundtracket. (Expressen 7/6 1999) 

 
(445) Ja, vi hade ju en syssling som såg bautastark ut vid 35 kilometer – 100 

meter längre fram gick han in i väggen – till evigheten. (Svenska Dagbladet 
16/6 1999) 

 
(446) De är årets brittiska rockhype och har redan blivit utsedda till det bästa 

bandet sedan Oasis och belönats med jättehyllningar och bautarubriker i 
stil med »It’s a miracle! Gay Dad resurrect british pop» (Select). (Dagens 
Nyheter 21/6 1999) 

 
(447) Döm då om vår förvåning när den Entrecôte à la Edvard Persson vi motvil-

ligt beställer visar sig vara fetaste bautaklumpen kospäck, överöst med 
nån gul gegga av bearnästyp och torra potatisstänglar som snabbkremerats i 
kokt linolja eller nåt. (Svenska Dagbladet 29/6 1999) 

 
(448) På ett bautadiskotek i närheten fanns det äkta hångelbås och en 

swimmingpool med spång över och det gällde att inte ramla i bassängen […] 
(Göteborgs-Posten 3/7 1999) 

 
(449) […] och nu är det som om hon har blivit ett Bautaoffer medan jag har 

förvandlats till en Krösus. (Nerikes Allehanda 10/7 1999) 
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(450) […] och ej att förglömma den bautafeta lönen? (Östersunds-Posten 7/7 1999) 
 
(451) När jag öppnade dörren möttes jag av en gigantisk vattensäng, sju takfläktar, 

en torktumlare och ett bautakylskåp med över tvåhundra burkar öl. 
(Dagens Nyheter 8/8 1999) 

 
(452) Springsteens bautagig (Expressen 14/8 1999) 

 
(453) Bautapremiär (Expressen 20/9 1999) 
 
(454) Männen alltså, inte enstaka Namn som sitter i TV och säger att de är 

bautafeministiska, fast med armarna i kors. (Vi 30/9 1999) 
 
(455) Prästen får sätta in bautastora ståplatsläktare […] (Dagens Nyheter 18/10 

1999) 
 

(456) […] till tonerna av Haddaways bautahit What is love […] (Göteborgs-Posten 
19/11 1999) 

 
(457) Det är kungsflundra och knaperstekt anka istället för flottiga chickenwings 

och hamburgare modell bauta-bauta. (Göteborgs-Posten 19/11 1999) 
 

(458) Uppvuxen i London som son till en grekcypriotisk krögare och en svensk 
kvinna blev Cat Stevens bautastjärna i 60-talets slut. (Göteborgs-Posten 
23/11 1999) 

 
(459) […] och man kommer ihåg hur helt maxat det var att sedan själv smita in på 

den tredje, den bautafräcka Goldfinger. (Göteborgs-Posten 27/11 1999) 
 

(460) En riktig bautaflaska finns ett annat starkt och klassiskt belgiskt öl tappat 
på. (Borlänge Tidning 17/1 2000) 

 
(461) På cd 4 kan man höra outgivna saker, till exempel råversionen Osborne av 

vad som skulle bli Doobies bautahit […] (Göteborgs-Posten 18/1 2000) 
 
(462) Lådan öppnas, stor spänning, och – shit – pudret visar sig vara en stor, jävla 

bautabomb i stället, en kärnladdning! (GöteborgsTidningen 9/4 2000) 
 

(463) Vi skulle gärna vilja veta vad det finns inuti de där bautaäggen. (Vi 13/4 
2000) 

 
(464) Ja, hemma i Danmark en bautasuccé, mer än en halv miljon har sett den […] 

(Göteborgs-Posten 30/6 2000) 
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(465) Pappa Arne kom med en bautakram och jätteleende. (Göteborgs-Posten 9/7 
2000) 

 
(466) Tänk bara på bautasopranen Montserrat Caballé och Queensångaren 

Freddie Mercury i den vedervärdiga låten »Barcelona» som de sjöng vid in-
vigningen 1992. (Dagens Nyheter 15/9 2000) 

 
(467) Småpojkarna Joel och Jakob älskar mina finska stora köttbullar, 

»bautaköttbullarna». (Nya Dagen 22/12 2000) 
 
(468) Den där har jag sett på teve och då var den bautastor, säger Julia 

Johansson, fem år och pekar på en teckning av en Brachiosaurus. 
(Västerbottens-Kuriren 23/12 2000) 

 
(469) »Det första könet» skulle bli en bautastor artikelserie som beskrev kvin-

nan som bra, smart och stark […]  
(Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten 21/1 2001) 

 
(470) Hur olyckan skedde är oklart, men platsen var Wacko Jackos bautahus i 

Los Angeles. (Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten 1/3 2001) 
 

(471) Det omedelbara blickfånget är fyra svartvita bautaskärmar som visar 
närbilder på The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen och Bono Vox. 
(Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten 26/3 2001) 

 
(472) Allt från fanatisk publik med dunkande bautatrumma, till hemmaspelare 

som slår sig fram med klubban om det behövs för att komma förbi sin spe-
lare. (Västerbottens-Kuriren 10/4 2001) 

 
(473) »It’s raining men», som Weather Girls hade en bautahit med 1983. 

(Expressen 19/4 2001) 
 
(474) Bautahjältar på TV1000 (Aftonbladet 24/4 2001) 

 
(475) Ett samarbetsprojekt mellan DI, Teaterhögskolan och Unga Klara har nu 

resulterat i en bautaföreställning […] (Expressen 28/5 2001) 
 

(476) Den galliske krigar-knatten och hans bautastore kollega Obelix är tillbaka 
i ett nytt seriealbum efter fem års frånvaro, Asterix och Latraviata. (Moderna 
Tider 29/5 2001) 
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(477) Med bautasuccén Fucking Åmål, som vid det här laget sålt 1,5 miljoner 
biljetter i Skandinavien, fick affärsidén en rivstart. (Svenska Dagbladet 1/6 
2001) 

 
(478) Klassisk carpaccio (98 kr), lövtunt skivad oxfilé, serveras på Snaps med 

bautacitron och hyvlad parmesan. (Dagens Nyheter 15/6 2001) 
 

(479) Vid närmare eftertanke måste kungadömet vara den första dokusåpan: stäng 
in en fransk officer och hans ättlingar i ett bautastort slott i Sverige […] 
(Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten 20/6 2001) 

 
(480) Här funderar Lasse på den sämste av dem alla, det »stora jävla 

bautamegaminuset» Anas och den stackars Faggis […] (Göteborgs-Posten 
24/6 2001) 

 
(481) […] och den närbelägna större lekplatsen – den med en bautastor rutsch-

kana på en av de höga kullarna – genomgick en stor renovering. 
(Helsingborgs Dagblad 29/6 2001) 

 
(482) Diskussionen om bautaromanen Friheten – Ulf Lundells senaste stora 

grepp på dels samtiden, dels kriget mellan man och kvinna […] (Moderna 
Tider 10/7 2001) 

 
(483) Krav på bautabeväpnad polis eller kravallmilitär la Sovjet får stå i princip 

oemotsagda. (Expressen 11/7 2001) 
 

(484) Någon vänlig själ på gatukontoret hade nämligen skickat ut ett gäng som 
medelst bautamaskiner asfalterade tennisbanan och 80 meter gångbana i 
parken. (Helsingborgs Dagblad 23/7 2001) 

 
(485) Våra motioner till folkpartiets landsmöte är utmärkta och visar att vi har 

avancerat långt på vägen mot Bauta-Friheten, förklarade hon. 
(Kvällsposten 5/8 2001) 

 
(486) Men det är klart att vi behöver en eller ett par riktiga bautasuccéer […] 

(GöteborgsTidningen 26/8 2001) 
 

(487) Med ett och samma bryne kan man nu vässa allt från köksknivar till liar - 
eller bautasaxar. (Nerikes Allehanda 16/9 2001) 

 
(488) bautalistan – med extra bonus (Kvällsposten 1/12 2001) 
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(489) Detta är en sjömanskrog i bautaformat med röda lyktor […] 
(Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten 2/12 2001) 

 
(490) Fy, vad läskigt! En big bauta spindel, tjuter Sanela när ficklampans ljus 

fångar in en av grottans nutida invånare. (Helsingborgs Dagblad 15/12 2001) 
 

(491) Vi kan stena bautacoolt och nöjt. (Expressen 24/12 2001) 
 

(492) Vi vill ge en bautastor julkorg med blommor och godis till Thomas och 
Madeleine för att de skött om våra djur i höst. (Östersunds-Posten 24/12 
2001) 

 
(493) Själv har han under åren testat det mesta. Från stora bautashower med 

dansare, musik och hela paketet till mindre intima föreställningar. 
(Östersunds-Posten 28/12 2001) 

 
(494) Blairs profil är mycket hög, på senare tid så bautahög att den synts över 

hela världen när han farit omkring som talesman för USA:s »koalition mot 
terror». (Svenska Dagbladet 3/1 2002) 
 

(495) Mellan Falun – Borlänge har vägverket välvilligt placerat ut 
»bautatunnor» med gammeldags sop-lucke-öppnare. (Falu Kuriren 10/1 
2002) 

 
(496) Bautabeats med norrskensglim.  (Finanstidningen 18/1 2002) 

 
(497) Amerikanskt bauta-lätt när Asterix slår till (Dagens Nyheter 5/2 2002) 

 
(498) David Foster Wallaces bautaroman Infinite Jest är en inspirationskälla […] 

(Expressen 27/2 2002) 
 

(499) Bautaskalle (Göteborgs-Posten 3/4 2002) 
 

(500) Mål i mun presenterar - för att vara rättvis – mängder av kunskap om språk 
och innehåller förvisso välskrivna resonerande avsnitt. Men denna 
bautautredning verkar här och var vara skriven av klarspråkets fiender. 
(Nerikes Allehanda 7/4 2002) 

 
(501) I den 14:e spelminuten slog han en perfekt bautakross till Jonas Axeldal, 

som tog emot i straffområdet och passerade en back innan han drogs ner. 
(Göteborgs-Posten 22/4 2002) 
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(502) Torssons första album, med det osannolikt fula omslaget på en tecknad 
grottmänniska utrustad med bautapåk […] (Göteborgs-Posten 16/5 2002) 

 
(503) Pippilottiga konststudentskor i söta sandaletter eller bautajympadojor 

river byggnadsställningar som vore det deras levebröd. (Kvällsposten 21/5 
2002) 

 
(504) Det ska till rena bauta-tag för att kravla sig ur fällan. (Helsingborgs Dagblad 

2/6 2002) 
 

(505) Ja, konstruktionen är ju hopplöst klaustrofobisk, som att dra en jättesocka 
eller en vadderad och löst sittande bautakondom över kroppen. (Vår 
bostad 5/6 2002) 

 
(506) Där kan till exempel stå att man kan köpa en bautastor binge popcorn […] 

(Helsingborgs Dagblad 23/8 2002) 
 
(507) En som fyller Dansens Hus bautasalong är Angelin Preljokaj. (Expressen 

24/9 2002) 
 

(508) Men som uppföljare till bakisfilmen »Coyote ugly» och dess bautahit 
»Can’t fight the moonlight» passar skivan alldeles utmärkt. (Expressen 27/9 
2002) 

 
(509) Djurgården har världens bautaläge att koppla grepp om allsvenskan i 

derbyt mot Hammarby på Råsunda i kväll. (Expressen/GöteborgsTidningen/ 
Kvällsposten 7/10 2002) 

 
(510) Jag stod där med mitt bauta-afro och sjöng We are the world. (Pressens 

Mediaservice 18/10 2002) 
 

(511) […] den där kedjan som på senare år fått sina bautabigga 
underklädesannonser övermålade med aktivistiska appeller. (Göteborgs-Posten 
9/11 2002) 

 
(512) Ingen sportis direkt utan världens bautaman med tatueringar upp till 

tänderna. (Svenska Dagbladet 29/11 2002) 
 
(513) Jag vill ge en bautastor korg med godis och frukt […] (Östersunds-Posten 

24/12 2002) 
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(514) Jag träffade Tommy i början av juni 1979 under en bautahögtalare som 
på den diskreta volymen runt 120 decibel pumpade ut Boney M:s River of 
Babylon. (Göteborgs-Posten 26/12 2002) 

 
(515) Ena sekunden gungar hon naken ovanför ett piano, den andra gör hon sina 

bautabröst ännu större och den tredje spelar hon in en sexvideo med sin 
fästman. (Aftonbladet 10/1 2003) 

 
(516) Indien, som alltid vill klå rivalen Kina, planerar att bygga världens högsta 

Buddhastaty, rapporterar The Times of India. Statyn ska vara i brons och bli 
hela 152 meter, tre gånger högre än Frihetsgudinnan i New York. 
Bautabuddhan är tänkt att bli juvelen i en ny park i Kushinagar i den fat-
tiga nordliga delstaten Uttar Pradesh. (TT 19/1 2003) 

 
(517) Här om veckan stötte jag exempelvis på en kombinerad mobiltelefon och 

fickdator med bautastor färgdisplay […] (Falu Kuriren 28/1 2003) 
 
(518) Gitarristen Jesse Harris som med Norah Jones skall framföra bautahiten 

Don't know why på Grammygalan i Madison Square Garden. (Göteborgs-
Posten 20/2 2003) 

 
(519) Tre småxylofoner och en bautaxylofon dominerar, förklarar Nirza 

Beculic i Afzeliiskolans lag i Alingsås. (Göteborgs-Posten 21/2 2003) 
 
(520) En riktig bautasemla. (Göteborgs-Posten 21/2 2003) 

 
(521) En bautakram till dig! (Östersunds-Posten 4/3 2003) 

 
(522) Sista låten var på en bautabassaxofon […] (Göteborgs-Posten 5/4 2003) 

 
(523) Bredvid en elegant svart man har Eckhout målat en palmstam som mer än 

något annat liknar en bautakuk. (Dagens Nyheter 6/6 2003) 
 
(524) Han debuterade som författare redan 1990 med den brådmogna 

bautaromanen Chiosmassakern. (Expressen/Kvällsposten 8/6 2003) 
 

(525) För vem bryr sig när turisterna strömmar till dronningens Amalienborg och 
de engelskkopierade bautabarerna längs Vesterbrogade? (Helsingborgs 
Dagblad 24/6 2003) 

 
(526) Det kommer att se ut som en bautavattenpelare som trycker upp stenen 

i luften. (Västerbottens-Kuriren 14/8 2003) 
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(527) När bomberna briserar i Bagdad och Jerusalem brassar Expressen (20 augusti) 
i stället på med följande bautahuvudnyhet i en genre som gränsar till 
komikens […] (Göteborgs-Posten 21/8 2003) 

 
(528) Ring och fråga i stället för att göra en bautakalkon av en liten fjäder, 

säger hon. (Lön och jobb 28/8 2003) 
 
(529) Bauta gosedjur (Borlänge Tidning 4/12 2003) 
 
(530) Om det sedan är string eller tanga eller bautatrosor känns som det kvit-

tar. (Aftonbladet 2/1 2004) 
 

(531) Vad skulle hända om alla dessa skulle gå ut och hålla en gemensam unison 
bautapudelpresskonferens och avgå? (Hallands Nyheter 10/1 2004) 

 
(532) Det här är en bautaorder som vi ser det, säger Peter Condrup. (Helsing-

borgs Dagblad 20/1 2004) 
 

(533) Det är ett kallt hus fullt med bautaskulpturer av Rodin. (Göteborgs-Posten 
24/1 2004) 

 
(534) Smash hit kan bli bautakyss, hårt och mjukt på samma gång. (Computer 

Sweden 28/1 2004) 
 

(535) Någonstans där visa stjärten-buskis möter genusdoktorand attackerar tre 
bautakvinnor med sina elvispar, och det är helt enkelt en klumpeduns-
erotik som ingen kan motstå. (Expressen 6/3 2004) 

 
(536) Kedjans kläder anses ju som bautatöntiga av alla under 30. (Aftonbladet 

7/3 2004) 
 

(537) Förr var muffins ganska små bakverk, nu är de bautastora monsterkakor. 
(Expressen 19/3 2004) 

 
(538) Normalt är de lättförlösta, men detta var en bautahane! (Aftonbladet 24/3 

2004) 
 
(539) Borde det inte vara en tatuerad yngling i tuppkam, slickskägg och med en 

bautaskruvmejsel genom underläppen i stället? (Göteborgs-Posten 24/3 
2004) 

 
(540) Foto: L-G Johansson BAUTABIL. (Hallands Nyheter 7/4 2004) 
 



från bautasten till bautastor 

374 

(541) I Playa Blanca växer just nu oroväckande bautastora byggnader upp under 
byggkranarna. (Göteborgs-Posten 4/5 2004) 

 
(542) Före landslagssamlingen hade jag inget bauta-självförtroende. 

(Göteborgs-Posten 9/6 2004) 
 

(543) Den här dagen har jag bestämt mig för att Aten-spelens är vand-rande pom-
mes med bautafötter. (Helsingborgs Dagblad 11/8 2004) 

 
(544) »Tältprojektet», med Lena Philipsson, Johan Rheborg, Robert Gustafsson 

och Cecilia Frode, var en komisk och fartfylld succé baserad på en grabb-
näve bautahits. (Kvällsposten 23/9 2004) 

 
(545) JÄMLIKHETEN RYCKER FRAM med bautasteg. (Computer Sweden 

22/10 2004) 
 

(546) Men i ärlighetens namn känns de här bautakonserterna från 1985 mest 
som nåt i stil med gengasmotorn: bra på sin tid, men skräp i dag. (Expressen 
12/ 11 2004) 

 
(547) Dessa bautastora statussymboler invaderar Stockholm, eftersom 

bratfamiljer bestående av två vuxna och en ynklig chihuahua måste åka sä-
kert. (Hallands Nyheter 23/12 2004) 

 
(548) Trots att fiendeparten klampar omkring i 43:or så sitter han likt Askungens 

systrar och pressar in sina klibbiga bautafötter i mina prinsesstrumpor. 
(Aftonbladet 23/1 2005) 

 
(549) Nesbö hanterar sin bautaintrig skickligt, och håller trycket uppe genom 

de dryga fyrahundra sidorna. (GöteborgsTidningen 30/1 2005) 
 

(550) Att små bitar förtjänar en stor lansering, ja till och med den största på 
många år, vad ska då inte hända om Kexchoklad kommer i bautastorlek, 
sisådär en 2–3 kg? (Resumé 3/2 2005) 
 

(551) Och Joyce Carol Oates bautabok om Marilyn Monroe, »Blonde», är helt 
enkelt för stor att läsas i mjuk form. (Helsingborgs Dagblad 21/2 2005) 

 
(552) Don't wait too long skrev hon i sällskap med vännen Jesse Harris, som också 

skrev bautahitten Don't know why […] (Göteborgs-Posten 29/4 2005) 
 

(553) Bautabågar med strass och djurmönster (Östersunds-Posten 7/5 2005) 
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(554) Bautabrillor (Östersunds-Posten 7/5 2005) 
 

(555) Klassiska schlagernationen Israel har en smäktande bautaballad som jag 
tror - och hoppas - kan utmana Malta om det against all odds skulle vara ett 
balladår i år. (Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten 21/5 2005) 
 

(556) Under tiden gjorde Palestina, Rwanda och Sudan Gothia Cup-debut. Italien 
stilade med en bautastor flagga. (GöteborgsTidningen 19/7 2005) 
 

(557) Då kom »Popmart» till Ullevi, och det var kanske den tråkigaste 
bautaspelning jag sett. (Expressen 27/7 2005) 
 

(558) […] disputerade på Kata Dalström som 69-åring och gav ut första 
bautadelen av sina »autentiska dagböcker» 2001. (GöteborgsTidningen 10/8 
2005) 

 
(559) Vi fick rita grönsaker och jag gjorde en bauta-gurka […] (Nerikes Allehanda 

Norrupplaga 13/8 2005) 
 

(560) […] introducerad av Mimmi som berättar om busiga Lisa som efter 
bautabus vid köksbordet plötsligt matvägrar. (Göteborgs-Posten 14/8 2005) 
 

(561) Elisabeth öppnar garderoben och visar samlingen med knivar, kofötter och 
en bautaskiftnyckel uppåt metern lång. (Göteborgs-Posten 11/9 2005) 
 

(562) […] så är det svårt att låta bli att reflektera över den ungdomskultur som 
växt sig så där bautastor […] (Nerikes Allehanda Norrupplaga 23/11 2005) 

 
(563) FÖRRESTEN ser vi att ett bautagäng gamla schlagersångerskor festat om 

i huvudstaden […] (Göteborgs-Posten 27/12 2005) 
 
(564) Snøhettas bautaprojekt Turner Contemporary vid Themsens utlopp i 

södra England har stoppats. (Göteborgs-Posten 14/2 2006) 
 

(565) Det är ett episkt slag mellan gröna »Riverdance»-stämningar och storslagen 
schlagerfolklore. Bautarefrängen skulle få självaste Obelix att knäa. 
(Aftonbladet 17/2 2006) 

 
(566) Problemet är att popsoulsångerskor – vi talar alltså om Whitney och 

Mariah-typen – måste ha åtminstone en bauta-stark låt. (Svenska Dagbladet 
2/3 2006) 
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(567) Bautamystisk erinran på – Håvestenshöjden (Göteborgs-Posten 4/3 2006) 
 
(568) Från tappra hjältekonungar till mer eller mindre ofrivilligt humoristiska 

bautastora diskusskivor. (Nerikes Allehanda 24/3 2006) 
 

(569) […] när Ailton gick ut med ett bautabandage om högra låret efter en 
halvtimme […] (Expressen 2/4 2006) 

 
SKÖNLITTERATUR 
 
(570) Marias rum är lite större än mitt, men det tror man inte första gången man 

kommer in i det, eftersom världens bautabokhylla äter hälften av golv-
ytan. (Skantze 1993:101) 

 
(571) Hon ställde till med bautafester och ordnade utflykter […] (Holst 

2000:89) 
 
(572) I en dryg vecka hade en av gatukontorets bautakranar stått och blockerat 

ingången från Klarabergsgatan […] (Weiss 2003:21) 
 
(573) Jag fick bautaångest när läraren påminde mig om att det var dags att gå på 

polska. (Kuklarz 2005:99) 
 
BREV 
 
(574) Spelkulorna av olika sorter har fantasieggande namn som galaxisar, oljisar, 

gräddisar, oljegalaxisar eller bautakulor. (Brev till Svenska språknämnden 
26/10 1992. I: Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-talet 2000:40) 

 
bauta som simplex eller efterled i sammansättning 
 
PRESSTEXTER 
 
(575) Det är kungsflundra och knaperstekt anka istället för flottiga chickenwings 

och hamburgare modell bauta-bauta. (Göteborgs-Posten 19/11 1999) 
 
(576) Och så smäller de plötsligt av något slags smatterband, modell bauta, uppe 

i ljusriggen. (Aftonbladet 19/3 2004) 
 
(577) Robbie är redan bauta, med nya albumet »Intensive care» siktar han på att 

bli mega. (Expressen 26/8 2005) 
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SAKPROSA 
 
(578) I stortinget väckte tanken stark opposition hos dem som lidit under 

ockupationen. Hans »nazibauta» i Stiklestad vältes strax efter kriget och 
grävdes ner i marken. (Populär Historia nr 4 2001) 

 
ALLA ORD, ASTERIX 
 
Asterix och hans tappra galler  
(Album nr 1 1970, i Asterix – Den kompletta samlingen 1): 
 

(579)  - Om en liten stund. Jag har två bautastenar kvar att   
   leverera. 
- Stig in, Obelix! Steken är klar!  (s. 16 f.) 

    
(580)  - Jag är upptagen... 

- Jag har en massa bautastenar att leverera. 
- Må himlen falla ner över mitt huvud. Det är sent.  (s. 20) 

    
(581)  - Knytnävarna! Vid Jupiter! Han smider med nävarna! 

- Nå, hur går det med bautastenen? 
- Den är på väg! 
- ? 
- De är verkligen jättestarka… Jag tror nästan att 

Gaius Bonus har rätt. Här ligger en hund begraven.  (s. 25) 
 

Asterix och Kleopatra  
(Album nr 2, 1970, i Asterix – Den kompletta samlingen 2): 
 

(582)  - Jag ska dressera min lilla hund att bära bautastenar. 
- Fixa lite dressing till salladen i stället medan jag steker 

vildsvinet. (s. 135) 
    
(583)  - Asch, de går inte upp mot en snygg bautasten. 

- Tjugo sekler blickar ner på oss från dessa pyramider, 
Obelix. (s. 151) 

    
(584)  - Det här skulle aldrig ha hänt med en bautasten. 

- Obelix! Men tanke på de ganska speciella 
omständigheterna ska jag för första gången låta dig 
dricka av min trolldryck. (s. 152) 
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[Text] 

(585) 

[Text] 

- Jag gillar inte formen på dina bautastenar! Behåll 
den galliska stilen! 
Slut 
Uderzo  (s. 176) 

 
Asterix och vikingarna  
(Album nr 3, 1970, i Asterix – Den kompletta samlingen 3): 
 

(586)  - Vi följer med dig! 
- Kan man skicka bautastenar med posten? 
- Ja, men då måste man rekommendera dem, så att de 

inte kommer bort på vägen! (s. 133) 
    
(587)  - Nu går vi vår väg! 

- Jag har en bautasten att göra klar… 
- Mamma väntar på mig! (s. 136) 

    
(588)  - Asch! Hjulaxeln bruten! Det var för den där 

bautastenen… och här finns säkert ingen märkes-
verkstad för utländska vagnar! (s. 146) 

    
(589)  - Han är väl duktig, min lille Idéfix! Jag har lärt honom 

att spåra bautastenar så att han ska bli en riktigt fin 
jakthund… 

 
(s. 148) 

    
(590)  - Jag började med bautastenar, för de rör sig inte lika 

fort som exempelvis kaniner… (s. 148) 
    
(591)  - Det är ingen solid vagn! Snabb kanske men inte solid! 

Minsta lilla bautasten så säckar den ihop! 
- Det skulle förvåna mig om Goudrix har gått ut i sko-

gen alldeles ensam… (s. 148) 
    
(592)  - Vagnen innehöll Goudrix och min bautasten… och 

så tog de Goudrix! De är inte kloka, de där viking-
arna! (s. 148) 
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(593) 
(594) 
 

 - Vad då? Jag har lärt honom spåra bautastenar! Då är 
det klart han spårar bautastenar! 

- Hädanefter kanske du kan lära honom att spåra barder! (s. 161) 
    

 
 
 

[Skylt] 

(595) 

 

- Där är Troubadix häst! Vi har hittat honom! Där ser 
du, Idéfix! Det är ingen skillnad mellan en bard och en 
bautasten! 
Selfservix  

- Troubadix! Hallå! Det är vi! Hoho! (s. 162 f.) 
 

Tvekampen (Album nr 4, 1971, i Asterix – Den kompletta samlingen 3): 

(596)  - De är inte kloka, de där romarna! Jag följer med! Jag 
kan leverera bautastenen sen… Det är inte så 
brått! (s. 19) 

    
(597)  - Klubbade ni ner honom? 

- Nä… Det var snarare en bautasten! #> (s. 22) 
    
(598)  - …och vi lämnade kvar honom under bautastenen. 

Ingen människa kan klara sig levande från en sådan 
smäll! (s. 22) 

 
(599)  - Inte kan han ha blivit så illa däran av en liten 

bautasten… Han har kanske ätit något olämpligt… (s. 22) 
    
(600)  - Han har bara fått en liten smäll av en bautasten… 

- Så där ja! Nu piggnar han till! Det är prima virke i vår 
druid… särskilt i skallen! (s. 22) 

    
(601)  - Så roligt att se att du är pigg igen! Jag visste väl att en 

liten bautasten inte kunde… 
- Ho ho ho! Och den där store bjässen är verkligen för 

komisk! Hi hi hi hi! (s. 23) 
    
(602)  - Stopp! Du har redan kittlat honom med 

bautastenen! 
- Vad ska jag göra nu då? (s. 29 f.) 
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(603)  - Jag kan smaka på den! Det var ju min bautasten 
som gjorde honom så här! (s. 32) 

    
(604)  - Ska jag plocka ner honom med en välriktad 

bautasten? 
- Nej! Låt honom blåsa iväg! Men trolldrycken får vi 

allt göra om! (s. 37) 
    
(605)  - Utmärkt! Druiden har fått bestående men av 

bautastenen! Han kan inte laga till trolldrycken 
längre! (s. 39) 

    
(606)  - Obelix, du har säkert några bautastenar att leve-

rera! Låt inte kunderna vänta! (s. 43) 
 

(607)  - Har det hänt nåt som kom som ett slag för honom? 
- Ja, med en bautasten! #> (s. 44) 

    
(608)  - Jag tror inte alls det är det! De skyller alltid på mig, 

men inte kan en liten smäll med en bautasten…#> (s. 44) 
    
(609)  - Var inte så envis, Obelix! Man behöver inte vara 

druid för att begripa att alltihop beror på din 
bautasten! #> (s. 44) 

 
(610)  - Ursäkta, men man behöver faktiskt vara druid för att 

bedöma sånt! Hur gick det till när han fick smällen av 
bautastenen! 

- Så här… 
- Obelix! 
- Obelix! Sköt dina leveranser och lämna oss ifred!!! (s. 44) 

    
(611)  - Glöm inte att köpa en bautasten med er hem! 

- Lille Industrix efterlyser sina bortsprungna föräldrar! (s. 48) 
    
(612)  - Det är mitt fel alltihop! Tänk att en vanlig enkel liten 

smäll med en bauta… #> (s. 51) 
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(613)
(614)

 - En smäll med en bautasten! Kanske en ny smäll 
med en bautasten skulle kunna bota vår druid! (s. 51) 

    
(615)  - Obelix! Var det du som kastade den där 

bautastenen??? 
- Ja, jag skulle bota vår druid! (s. 52) 

    
(616) [Textruta]  Våra tre vänner störtar iväg till tvekampsarenan… 

- Varför har du en bautasten med dig, Obelix? Det 
gör mig nervös numera… (s. 53) 

    
(617)  - Ho! 

- Hoho! 
- Är det din bautasten, Obelix? 
- Ja minsann. Jag måste ha tappat den under slaget. (s. 57) 

 
(618) [Textruta] Druiden Amnesix har nästan tillfrisknat efter 

bautastensmällen… Han har återupptagit sin prak-
tik… (s. 56 f.) 

 
Asterix drar i fält  
(Album nr 6, 1971, i Asterix – Den kompletta samlingen 4): 
 

(619)  - Hmm? Jag ska leverera den här bautastenen. #> (s. 21) 
 

(620) (621) <# 
   
   

- Bautastenen? Du bär ju ingen bautasten! 
- Va? Nej, minsann…! Jag kunde ha svurit på, att jag 

hade den med mig när jag gick hemifrån. (s. 21) 
    
(622) [Textruta]  *Obelix tänker på sina bautastenar. 

- 1:a legionen, 3:e kohorten, 2:a truppen, 1:a centu-
rian söker förläggning! (s. 50) 

 

Romarnas skräck  
(Album nr 7, 1971, i Asterix – Den kompletta samlingen 4): 
 

(623)  - Tänk om jag skulle ha ett sådant kontor för försäljning 
av bautastenar! 

- Jag skulle kanske kunna sälja dem över hela världen 
och… (s. 99) 



från bautasten till bautastor 

382 

 
[Skylt] 

(624) 

 

- Tack, Porcelina! Vad kan firman stå till tjänst med? 
Obelix’ bautastenar 

- Vi vill tala med herr Elasticus! (s. 99) 
    
(625)  

 
[Skylt] 

- Han sitter tyvärr i sammanträde och får inte störas. 
Vad gäller saken? 

   Obelix’ bautastenar 
- Vi söker honom i en privat angelägenhet – nu! (s. 99) 

 
Asterix på olympiaden  
(Album nr 8, 1972, i Asterix – Den kompletta samlingen 4): 
 

(626) [Textruta]  Obelix och hans lärling Idefix levererar    
 bautastenar, det är siesta och Asterix solar sig,    
 livet går sin gilla gång… (s. 133) 

 
 
 
 
 

(627) 

 

- Det påminner om Burdigala 
- Nej, snarare då Massila… 
- Finns här inga bautastenar? 
- Vad har du för dig, va? 
- Gillar man kolonner är det kanske inte så tokigt! (s. 153) 

 
Asterix och goterna  
(Album nr 9, 1973, i Asterix – Den kompletta samlingen 1): 
 

(628)  - Kan jag också få följa med? Det är liksom dödsäsong 
för bautastenar nu. 

- Jag stämmer upp en avskedssång. (s. 125) 
    

 (629) 
 
[Textruta] 

- … och vips förvandlade jag honom till en 
bautasten…! 

 Skämt och vitsar avlöser varandra… Kort sagt:    
 Druiderna roar sig kungligt… (s. 130) 

    
(630)  - Jag utnämner Miraculix till årets druid och över-

räcker bautastenen i guld! 
- Jag är förstummad! (s. 133) 
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Asterix och guldskäran  
(Album nr 10, 1973, i Asterix – Den kompletta samlingen 1): 
 

 (631) 
[Textruta] 

- Nej, tyvärr, inte särskilt. 
  Obelix, leverantör av bautastenar, hugger i sten       
  så det ekar i berget… 

 
 (s. 71) 

    
[Textruta] 

 
(632) 

 

   Senare… 
- Varför tar du med bautastenen? 
- Jag tänkte ge den till Amerix. Små gåvor stärker 

vänskapen. (s. 73) 
    
(633)  - Jag scher det på er schtora bautaschten! Jag är 

mycket schkarpschynt! 
- Jag kommer schälv från Arverne i närheten av 

Chergovien! (s. 79) 
    
(634)  - Jo, vischt, det är schant. Den ene schläpar på en 

bautaschten. #> (s. 80) 
 

(635) <# - En bautasten? 
- Bra! Stick och håll tyst om livet är dig kärt! (s. 80) 

    
(636)  - Och vad ska jag göra med min bautasten? 

- Var så goda och lämna in era värdesaker här… (s. 81) 
    

[Text] 

 

 

(637) 

 

 Clak! 
- Kan jag få min bautasten? 
- Det blir två bronsstycken! 
- Kom an bara! Fortsätt att spela, barder! (s. 83) 

    
(638)  - Jag har en liten present till dig också, Amerix! 

- Den här bautastenen! Du kan ställa den precis var 
du vill! (s. 111) 
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Asterix som gladiator  
(Album nr 11, 1973, i Asterix – Den kompletta samlingen 2): 
 

[Skylt] 

 
(639) 

 

Obelix’ stenbrott. Se upp! Transport av 
bautastenar. 

- Högre upp! 
- O Majestix! Vår bard Troubadix har försvunnit! (s. 18 f.) 

    
(640)  - Du ska få den här bautastenen av mig. 

- Nej och åter nej! (s. 19) 
    
(641)  - Jag ska försöka få tag i någon som kan vikariera som 

bautastensleverantör medan jag är borta. 
- Jag vet inte om den här sortens arbete passar mig. (s. 23) 

 
(642)  - Varför svarar du inte när man knackar! 

- Förlåt? 
- Och med en enkel bautasten… 
- Nu börjar han igen! 
- Jag står inte ut! Jag står inte ut! Snyft! (s. 47) 

 
 

Gallien runt (Album nr 12, 1973, i Asterix – Den kompletta samlingen 2): 
 

(643)  - Oroa dig inte! Sätt ner bautastenen så går vi ut och 
jagar vildsvin. (s. 72) 

    
(644)  - Tack, O Miraculix! 

- Jag tar med en bautasten. Man vet aldrig när man 
behöver en. (s. 75) 

    
(645)  - Skynda er att lasta av, slöfockar! Annars klaffar det 

inte med tidvattnet. 
- Bautastenar! 
- Är ni från Armorique? 
- Just det! Jag är kapten Stenosnex från Gesocribate*) 

och jag ska tillbaka till Armorique så fort vi lastat av. (s. 109) 
    
(646)  - Låt oss få följa med! 

- Bautastenarna kan jag ta hand om!  (s. 109) 
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(647)  - Hallå där! Det skulle vara tre dussin bautastenar, 
men här är bara 35. 

- Stämmer! Här är en kvar ombord! Jag kastar den 
iland. (s. 109) 

 
Asterix och skatten  
(Album nr 13, 1974, i Asterix – Den kompletta samlingen 5): 
 

(648)  - Låt se! Vad är det vi kan? 
- Jag kan leverera bautastenar, dressera hundar, jaga 

vildsvin, fiska, äta, dricka, dansa, tufsa till romare… (s. 34) 
 

Asterix i Spanien  
(Album nr 14, 1974, i Asterix – Den kompletta samlingen 5): 
 

(649)  - Då får du väl betala med en bautasten. Sådana har 
man ju alltid användning för. (s. 86) 

 
(650)  - Kör till! Men jag vill ha betalt i bautastenar… Jag 

har just ärvt en liten tomt som jag tänkte fixa upp.* (s. 93) 
 
 

Asterix & tvedräkten (Nr 15, 1975, i Asterix – Den kompletta samlingen 5): 
 

(651)  - Jag ska ge Majestix en bautasten! Och du? 
- En ny sköld till hans samling! (s. 140) 

    
(652)  - Inte illa! Byns främste! Romarna de kan! Och de 

kommer inte släpande med bautastenar och annat 
krafs till Asterix inte! (s. 142) 

    
(653) [Faktaruta] 

 
(8) innan de fått klart för sig att det inte finns några 
romare på stranden och att de kommit hit alldeles i 
onödan. 
(13) Bautastenstransportören Obelix, som försö-
ker hålla tillbaka några andra galler. (s. 170) 
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(654) [Faktaruta] 
 

Majestix 
Gallisk hövding 
Asterix 
Gallisk krigare 
Obelix 
Bautastensleverantör 
Commandorus 
Romersk centurion 
Batallius 
Romersk strateg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(s. 170) 
    
(655)  - Jag ska ge honom en bautasten till! 

- Och jag ger honom ett svärd! (s. 173) 
 

 

Asterix i Alperna  
(Album nr 16, 1975, i Asterix – Den kompletta samlingen 6): 
 

(656)  - Och jag har ju mina bautastenar! 
- Vid Teutates! Vägrar du att tjäna mig?! (s. 16) 

 
Gudarnas hemvist  
(Album nr 17, 1975, i Asterix – Den kompletta samlingen 6): 
 

(657)  - Gå och lägg dig igen, Obelix! Vi får nog att göra när 
det blir ljust! 

- Men jag har en bautasten jag skulle leverera före 
frukost… (s. 78) 

 
Caecars lagerkrans  
(Album nr 18, 1976, i Asterix – Den kompletta samlingen 6): 
 

(658)  - Jag har tagit med mig en snäcka hemifrån… Majestix 
ville ta med en bautasten som vanligt! #> (s. 128) 

    
(659)  - Stackars gamle Majestix, vad vill du jag ska göra med 

dina bautastenar? 
- Vill du jag ska tala om det? 
- Majestix! (s. 128) 

    
(660)  - …ungefär som såna som köpt en bautasten av dig 

och lämnar tillbaka den för att de inte är nöjda! (s. 140) 
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(661)  - Alla är nöjda med mina bautastenar! #> (s. 140) 
    
(662)  - Det är för att inte dina bautastenar lagar mat! 

- Vi ska tillreda en måltid som de inte glömmer i första 
taget, vid Teutates! Ta hit allt vad du hittar i skaffe-
riet! (s. 140) 

 

Asterix och spåmannen  
(Album nr 19, 1976, i Asterix – Den kompletta samlingen 7): 
 

(663)  - Det som händer är att alla går ut i skogen och ser 
belåtna ut… och här sitter jag och leds för att jag inte 
har något att göra! 

- Det är dödsäsong för bautastenar och Idefix längtar 
efter träd… (s. 30) 

 

Caesars gåva (Album nr 21, 1977, i Asterix – Den kompletta samlingen 7): 

(664)  - Jag sa ju till dig att bautastenen var för stor, din 
tjurskalle! (s. 131) 

    
(665)  - Det är alltid något som inte passar herr Asterix! An-

tingen är min hund för liten eller också är min 
bautasten för stor! #> (s. 131) 

    
(666)  - Det slutar väl med att du slår ihjäl någon med din 

bautasten! #> (s. 131) 
    
(667) 
 
(668) 
 

 - Ho ho ho! Hörde ni? En bautasten är ju inte farlig! 
Jag säger inget om svamp alltså, men en 
bautasten…! 

- De… De är inte riktigt kloka! (s. 131) 
    
(669)  - D… Du är lättare än en bautasten… 

- Du vet hur man lägger sina ord för kvinnor, du! (s. 135) 
    
(670)  - Kom, Obelix! Vår hövding vill tala till oss! 

- Men jag har bautastenar att leverera! 
- Mina vänner! Vissa personer dristar sig att föreslå ett 

hövdingsbyte! Jag vet att ni tycker det är lika skratt-
retande som jag… (s. 142) 
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(671)  - Coriza, lilla vän. Jag tror att det där stora monstret 
med bautastenarna är lite svag för dig… Du skulle 
ju kunna tala med honom… (s. 143) 

     
(672)  - Den är inte så skön att beskåda! Den liknar mest en 

bautasten! En hel stendös förresten! Stick och göm 
den, om jag får råda! (s. 151) 

     
 
 
 

[Text] 

 

(673) 

[Text] 

- Va? Har de också krigsmaskiner? Det måste vi sätta 
stopp för…Slå in porten med baggen! 

- Nej, Idefix! Apportera inte bautastenen! 
    Krasch! 
- Kom hit Idefix! 
    Bong! (s. 164) 

 
Resan över Atlanten  
(Album nr 22, 1977, i Asterix – Den kompletta samlingen 8): 
 

(674)  - Du sa att jag skulle kasta det och så kastade jag det! 
- Jag är leverantör av bautastenar och inte fiskare! 
- Ja, ja… Då får vi vända tillbaka och hämta ett nytt 

nät! (s. 22) 
    
(675)  - Jag har ingenting att lära av en 

bautastensleverantör! 
- Nu lugnar vi oss Obelix! Båten ser ut att klara sjön 

fint. I morgon har stormen kanske lagt sig. God natt! (s. 22) 
    
(676)  - Jag sa att du skulle tänka på något annat… Tänk på 

bautastenar! #> (s. 24) 
    
(677)  - Med den där såsen som vi brukar få hos Majestix 

skulle jag gärna äta en bautasten…. Kommer du 
ihåg såsen? 

- Oooh jaa…Den är väldigt god… Särskilt med små 
lökar och späckremsor i… (s. 24) 
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(678)  - Jag är också hungrig! Det är du som gör mig hungrig 
med dina bautastenar med lök! 

- ? 
- Titta där! 
- Ett fartyg! (s. 24) 

 
Obelix & Co (Nr 23, 1978, fristående album): 

(679)  - Ja, det är en stor stöddig typ! Han promenerar ofta 
omkring med en bautasten på ryggen och en liten 
hund i hälarna… (s. 14) 

    
(680)  - Men jag har väl ingenting bakom!? 

- Jo – bautastenen! #> (s. 14) 
    
(681)  - Javisst ja, det hade jag glömt! Ja, det är en 

bautasten! 
- Storartad! 
- Var har du hittat den? (s. 14) 

    
(682)  - Jag har inte hittat den! Jag har gjort den! Jag gör 

bautastenar och levererar dem! 
- Levererar du många? (s. 15) 

    
(683)  - Neeeeej! Jag är ingen legionär, jag bara bor där! Jag 

köper bautastenar… kom, så ska jag förklara! (s. 15) 
    
(684) 
(685) 

 - En uppköpare av bautastenar och en leverantör av 
bautastenar har alla förutsättningar att komma 
överens… (s. 15) 

    
(686)  - Bry dig inte om det! Lämna bautastenen här! Och 

här har du dina tvåhundra sestertier! (s. 16) 
    
(687)  - Och jag köper upp alla bautastenar du kan leverera! 

- Vad är det där? (s. 16) 
 

(688)  - Jo, jag mår bra! Men jag har inte tid att gå och driva! 
Jag har ett jobb att sköta! Jag ska göra en bautasten! 

- Gå och lek med Asterix, Idefix! Jag är upptagen! (s. 16) 
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(689)  - Jag kan inte! Jag har ett jobb att sköta! 
- Det är bautastensleverantören! 
- Åttahundra sestertier! 
- Åhå! Den efterfrågade tillgången har fått upp priserna 

en bra bit sedan marknaden igår, va? (s. 19) 
    
 
(690) 
(691) 

 
 

- Hmm…just det! Men jag har ett litet problem: du 
levererar bautastenarna en och en… och jag behö-
ver många bautastenar… #> (s. 19) 

    
(692)  - Jag kan inte göra dem fortare! Det är för att jag föll 

ned i grytan med trolldrycken när jag var liten som 
jag kan göra en bautasten om dagen… 

- Det var synd… (s. 19) 
 

(693)  - Om du inte göra fler bautastenar, jag inte ge dig så 
många sestertier! Du ha förstått? (s. 19) 

 
(694)  - Asterix! Vill du inte hjälpa mig att göra 

bautastenar? 
- ? 
- För om den efterfrågade produktionen inte svarar 

mot tillgången så sjunker risken för priset på sesterti-
erna! (s. 19) 

    
(695)  - Vill du inte hjälpa mig att göra bautastenar? 

- Va? 
- Hmmm…Tja, det är så affärsmän talar! (s. 20) 

    
(696)  - Två stycken – för vi är ju två som ska göra 

bautastenar! 
- Typologix och Telegrafix! (s. 20) 

    
(697)  - Tusen sestertier för var bautasten…det blir tvåtu-

sen sestertier! 
- Du kunna räkna fort! (s. 21) 

    
(698)  - Jag fattar inte din taktik! Vad ska du med alla de där 

bautastenarna? 
- Du inte behöva bry din hjärna… (s. 21) 
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(699)  - Vill ni inte jobba med bautastenar tillsammans med 
mig? 

- Tja…jo… 
- …men vem ska då jaga vildsvin i vårt ställe? (s. 21) 

    
(700)  - Jovisst, när jag har sålt en massa bautastenar så kan 

jag jaga vildsvin precis som förr i världen… (s. 23) 
    
(701)  - Inte alls… men det har aldrig förr varit en sådan 

marknad för bautastenar, så jag passar på att bli 
byns mest betydelsefulle man! (s. 23) 

    
(702)  - Det som oroar mig mest är romarnas nyvaknade 

intresse för bautastenar… 
- Inte illa, men jag måste få tala med dig… Jag ska 

bjuda dig på affärslunch! (s. 24) 
    
(703)  - Åh, ursäkta… du inte ha tillräckligt med 

bautastenar åt gången! Du behöva leverera fortare! (s. 24) 
    
(704)  - Men mig inte hitta några bra 

bautastensleverantörer! 
- Tänk på saken! Vi kan väl ses igen och äta lunch snart, 

va? (s. 24) 
    
(705)  - Den klädseln anstår inte en man som svingat sig så 

högt upp i bautastensbranschen! 
- Jaså, inte? 
- Senilix lille! Den kringfarande handelsmannen har 

kommit! (s. 24) 
    
(706)  - Utmärkt! Mycket bra! Kom till mitt tält så ska vi göra 

upp! Priset på bautastenar har stigit igen! (s. 27) 
    
(707)  - Men jag måste lasta av bautastenarna på kärran… 

- Nej, nej, nej! Det är inget jobb för en företagsledare! (s. 27) 
    
(708) <# - Ni där! Lasta av bautastenarna! 

- Va?  (s. 27) 
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(709) <# - Ni lasta av bautastenarna! 
- Ni göra det och ni göra det.. alltid vi göra allt! (s. 27) 

    
(710)  – Sedan den där store fårskallen Obelix gjort lycka med 

sina bautastenar gör  
min fru livet surt för mig! Så kan det inte fortsätta! (s. 28) 

   
(711)  - Ja, inte sant? När man har svingat sig upp i 

bautastensbranschen måste man visst vara väl-
klädd! (s. 29) 

    
(712) <# - Apropå bautastenar, tycker du inte att skämtet har 

hållit på länge nog? (s. 29) 
    
(713)  - Är det kanske mitt fel att bautastenar säljer bättre 

än fisk just nu? (s. 29) 
    
(714)  - Sätt igång och gör bautastenar då! #> (s. 29) 
    
(715)  - Men jag vet inte hur man gör bautastenar! 

- Åh, det behöver man inte vara någon större druid för 
att lära sig! (s. 30) 

    
(716) <# - En bautasten är tyngre än en gammal sill! Obelix är 

stark han! (s. 30) 
    
(717)  - Jag har fått nog av Obelix! Kan man bära en sill, så 

kan man bära en bautasten också! 
- Det var mycket förståndigt sagt, Crabbofix! (s. 30) 

    
 
(718) 
(719) 

 - Åhå! Jag ser på dig att du har fått en idé! 
- Ja! Romarna vill ha bautastenar, och då ska de 

också få bautastenar! #> (s. 30) 
    
(720)  - Går du med på att ge trolldrycken åt alla som vill göra 

bautastenar? #> (s. 30) 
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(721) 
(722) 
 

 - Självklart! Vi ska givetvis gynna 
bautastensindustrin! Vår by ska bli hela den antika 
världens största producent av bautastenar! #> (s. 30) 

 
 
 

(723) 

[Textruta] 

- Och det lustigaste av allt är att ingen vet vad man ska 
använda en bautasten till! 
Och redan nästa dag… (s. 30) 

    
(724)  - Konstig fråga för att komma från dig! Det är en 

bautasten! #> (s. 31) 
    
(725) <# - Kan du bära bautastenar? #> (s. 31) 
    
(726) <# - Varför inte? En bautasten är inte tyngre än en sill! (s. 31) 
    
(727)  - Var är Smidefix? 

- Han levererar sina bautastenar! #> (s. 31) 
 

(728) [Skylt] 
[Skylt] 

    Smidefix 
    Byns bästa bautastenar 
- Levererar sina… men det är ju jag som… (s. 31) 

    
(729) [Skylt]    

<# 
   Senilix Prima bautastenar 
- !?! 
- Nu det börja bli lite för bra! (s. 31) 

    
(730)  - Det sägs att ni köper bautastenar här?  

- Javisst! Ska vi hjälpa dig att lasta av, ädle åldring? (s. 32) 
    

 (731) 
 [Skylt] 

- Hallå, pysar! En typ till! 
    Crabbofix Färska bautastenar #> (s. 32) 

 
(732)  - De börjar gå mig på nerverna med sina bautastenar 

de där gallerna! #> (s. 32) 
 

(733)  - Vart vill du egentligen komma med dina 
bautastenar? 

- Jag vill inte komma någonstans! Som jag redan har 
sagt: jag har kommit och jag har segrat! (s. 33) 
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(734)  - Alla de där gallerna använder sin övernaturliga styrka 
till att göra bautastenar i stället för att göra mos av 
legionärer… (s. 33) 

    
(735)  - Vad ska vi göra med alla de här bautastenarna? 

- Redde Caesar quae sunt Ceasaris! (s. 33) 
    
(736)  - Prata inte så där! Dina bautastenar håller på att ta 

kål på oss allihop! (s. 33) 
    
(737) 
 

(738) 

 - Caesar har betalat för bautastenarna och då är det 
inte mer än rätt att jag tar dem till honom! Fortsätt 
att köpa medan jag är borta och höj priset hela tiden! 
Si vis pacem, så köp bautastenar! #> (s. 33) 

    
(739)  - De har blivit tokiga allihop! Hälften jagar vildsvin för 

att föda den andra hälften, som gör bautastenar! 
Vad ska allt det här betyda? (s. 34) 

    
(740)  - Jag vet sedan länge att de är knäppa hela bunten… 

men nu säger min fru att jag också borde göra 
bautastenar… 

- …hon vågar inte längre visa sig bland sina väninnor… 
deras män har fickorna fulla med sestertier… (s. 34) 

    
(741)  - Och vad ska jag göra med alla de där 

bautastenarna? 
- Men Caesar, de är ju beviset på att jag lyckats! Gal-

lerna är för upptagna för att slåss och… (s. 35) 
    
(742)  - … Och du har inte svarat på min fråga: vad ska jag 

göra med alla de där bautastenarna? 
- Sälj dem, o Caesar! 
- Sälja dem? (s. 35) 

 
(743)  - Javisst! Så får du inte bara igen pengarna du lagt ut 

utan kan göra vinst på dem också! 
- Vem vill ha bautastenar som inte kan användas till 

något? (s. 35) 
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[Textruta] 

 
(744) 

 

    …när ingen skulle försöka sälja något totalt     
    onyttigt… 
- Efterfrågan på bautastenar är för tillfället lika med 

noll! Vi måste alltså använda vår kreativitet för att 
skapa ett behov hos våra potentiella köpare… (s. 36) 

    
 (745) 
[Textruta] 

- Jag tro du lätt kunna sälja många bautastenar! 
    Några dagar senare på alla stora husväggar i     
    Rom… (s. 37) 

    
(746) [Textruta]     Din familjs högsta önskan. En bautasten. #> (s. 37) 
    

[Skylt] (747) 
 

    <# Stor… ståtlig…bautasten. Till salu i alla        
    bättre tempel och termer och på varje forum.  (s. 37) 

 
[Skylt] (748) 

 
    Du har villa, vagn och slavar, men… Har du en    
    bautasten? 
- …och så mina vänner, medan vi väntar på fortsätt-

ningen av skådespelet… (s. 37) 
 

(749) 
(750) 
(751) 

 - Känner du dig klen, så köp en bautasten. Om du är 
allen så köp en bautasten. Den står…där alltid ho-
mogen. Din bautasten… #> (s. 37) 

    
(752) [Sång] <# Bautasteen… #> (s. 37) 
    
(753)  - Du vet, våra grannar Susodus har redan köpt en 

bautasten, och de är vansinnigt nöjda med den. (s. 37) 
    

[Sång] (754) 
[Textruta] 

    <# Bautasteeen! #> 
    Och resultaten av kampanjen låter inte vänta på     
    sig… (s. 37) 

    
(755) <# - Stor försäljningssuccé! Bautastenarna går åt som 

smör för solen! (s. 37) 
    
(756)  - På den här lådan står det: »Gör din egen bautasten!» 

- Vi har inte bara fred med gallerna, vi kan också göra 
oss förmögna tack vare dem! (s. 38) 
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(757) [Skylt] 

(758) 
 

 

- Titta vad som affischeras över hela Rom sedan i 
morse! 

- ?! 
    Vår egen bautasten billigare än den importerade 
    Köp romerskt! Sincadus * Bautastensfabrikant 
- Leta rätt på den där Sincadus åt mig! (s. 38) 

    
(759)  - Vad vill det här säga, Sincadus? Sedan när tillverkar 

romarna bautastenar? 
- Sedan folk börjat köpa dem, o Caesar! (s. 39) 

    
(760)  - Jag förbjuder dig att fortsätta att sälja bautastenar! 

#> (s. 39) 
 

(761)  - Jag representerar hela den romerska 
bautastensindustrin, och jag kan inte godta ett be-
slut som äventyrar sysselsättningen för en hel yrkes-
kategori! (s. 39) 

 
(762)  - Just det! Arbete är det enda en slav har rätt till! Den 

rätten kan vi inte ta ifrån dem! 
- Om du säljer bautastenar hamnar du på cirkus! 
- Då vet jag vad jag har att göra! (s. 39) 

    
[Textruta] 

[Skylt] 

 

(763) 

 

    Nästa dag på Via Appia…  
    Arbete åt våra slavar. Nej till galliska     
    bautastenar. 
- Det måste medges att de romerska fabrikanterna 

påverkat opinionen…jag tror att du måste häva för-
budet, o Caesar…  (s. 39 f.) 

    
(764)  - Men det blir svårt att få avsättning för våra galliska 

bautastenar… 
- Vi måste gå till offensiv! (s. 40) 

    
(765)  - Nej, nej! Det gäller en prisoffensiv! Det gäller att 

skapa konkurrenskraftiga priser, sälja billigare, låta 
bautastenen flyta! #> (s. 40) 
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(766) 
(767) 
(768) 
 
(769) 
(770) 

[Skylt]    <# Prisfall på galliska bautastenar.  
   Två romerska bautastenar för samma pris som en.     
   Varje köpare av en gallisk bautasten får två prima    
   bärarslavar på köpet. Billigare och förmånligare. Den  
   romerska jätte-super-bautastenen. Har ni prövat    
   den egyptiska bautastenen? #> (s. 40) 

    
 
 

[Textruta] 

(771) 

 

- Priserna sjunker! Egyptier, greker och fenicier invade-
rar oss med sina bautastenar! 

    Mycket riktigt… 
- Uti, non abuti. Jag sa ju att bytet var för tungt för vårt 

fartyg! (s. 40) 
    
(772)  - Är det kanske mitt fel att alla fartyg vi kapar är fullas-

tade med bautastenar? #> (s. 40) 

 
(773) [Textruta]     I Rom sjunker kursen på bautastenar stadigt…   #> (s. 41) 

 
[Skylt] 

 
(774) 

 

    För var slav ni köper får ni II stycken prima    
    bautastenar 
- Folk vill inte ens ha dem till rea-priser… Jag har 

förlorat en förmögenhet, men det bryr vi oss inte 
om… (s. 41) 

    
(775)  - För att bevara freden i Gallien gav jag före min avfärd 

order om att inköpa fler bautastenar… till högre 
priser! 

- Va? Vet du inte hur det står till med mina finanser? 
Kvickt iväg till Gallien och förhindra en katastrof!!! (s. 41) 

    
 

(776) [Skylt] 

- Och om du inte ger dig iväg låter jag massakrera dig 
på cirkusen!!! 

    Bautastenskyrkogård #> (s. 41) 
    
(777) [Textruta]     <# Världskrisen i fråga om bautastenar har     

    ännu inte nått den galliska byn (s. 42) 
    
(778)  - Ave, Absurdus! Jag har lytt dina order  - vi har ett 

enormt förråd av bautastenar! 
- Jag hoppas du har sestertier med dig, för… (s. 43) 
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 (779) 
[Skylt] 

- Här har vi nästa seriefigur grabbar! 
    Crabbofix Färska bautastenar #> (s. 43) 

    
(780) 

<# - Här är fler bautastenar! Dina legionärer kan lasta av 
dem! (s. 43) 

    
(781)  - Vasa? 

- Jag köper inte fler bautastenar! 
- Vad ska jag göra av dem då? Om jag säljer billigare…? (s. 43) 

    
(782)  - Neeeej! 

- Det är slut med bautastenar! Slut! Ut! 
- I så fall så… (s. 43) 

    
(783)  - Det är inte frågan om taktik! Inga fler bautastenar 

helt enkelt! 
- Jaha, då ger jag mig iväg! Ave! (s. 43) 

    
 (784) 

[Skylt] 

- Åh nej, åh nej! Du får allt stanna kvar tills jag fått 
kläm på hur det ligger till! 

    Crabbofix Färska bautastenar #> (s. 43 f.) 
    
(785)  - De köper inte fler bautastenar! #> (s. 44) 
    
(786)  - Du menar förstås att de inte köper fler av dina 

bautastenar! 
- Varför just mina, om jag får fråga? (s. 44) 

    
(787) 
 
(788) 

 - Därför att mina bautastenar luktar inte rutten fisk! 
Jag tänker förresten leverera dem nu, så får du se om 
de inte köper fler bautastenar! #> (s. 44) 

 
 
 
 
[Textruta] 

[Skylt] 

(789) 

 

- Då ger vi oss iväg! Med alla jägare som ränner runt i 
skogen numera får vi nog gå långt för att hitta vild-
svin! 

    Något senare… 
    Smidefix Färska bautastenar 
- De vill inte ens ha mina! (s. 44) 
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(790)  - Romaren sa att de inte ville se fler bautastenar! 
Aldrig mer! 

- Ha! 
- Men, men, men… vad ska det då bli av mig? Hur ska 

jag kunna betala för alla som arbetar för mig? (s. 45) 
    
(791)  - Obelix har slutat att göra bautastenar! 

- Då visste han alltså att romarna inte skulle köpa fler 
och så har han inte varnat sina kolleger! (s. 45) 

    
(792)  - Och det är ändå han som fick oss att göra 

bautastenar allihopa! 
- Han är en förrädare! 
- Det är hans fel alltihop! (s. 45) 

 

(793)  - Jag förstår fortfarande inte! Förklara för mig hur 
gallerna kommer att reagera nu när du inte köper 
bautastenar av dem! 

- För innan du kom hit och larvade dig så väntade vi i 
lugn och ro på vår avlösning! (s. 47) 

 
Asterix & son (Album nr 27, 1983, i Asterix – Den kompletta samlingen 9): 
 

(794)  - Varför inte? Jag levererar ju bautastenar! 
- Jag får nog förklara saker och ting för dig en dag 

Obelix… (s. 125) 
    
(795)  - Jag lånade Pasterilix’ ko i utbyte mot en bautasten, 

Asterix! 
- ? 
- Uäääh! 
- Nåja, här duger det inte att vara för petnoga…Mjölka 

den så vi får slut på det här! (s. 127) 
 

(796)  - Han har somnat! Han är inte större än en vildsvins-
unge, men han håller en lika sysselsatt som femtio 
bautastenar! 

- Jag undrar vem som kan ha haft det fruktansvärda 
modet att överge det barnet… (s. 131) 
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(797)  - Absolut! Han har lång erfarenhet! Jag har lärt honom 
att vakta bautastenar! 

- !!! 
- Ave galler! 
- ?! 
- Jag, Julius Taggecactus, prefekt över gallerna, är här 

för att undersöka hela det erövrade området i syfte att 
verkställa folkräkning i de galliska byarna. (s. 131) 

    
(798)  - Men jag måste leverera en bautasten till Pasterilix… 

#> 
- Kan inte den leveransen vänta? (s. 138) 

    
(799) <# - Jag levererar alltid mina bautastenar färska och 

datumstämplade! 
- …och romarna vet alltså att babyn är här och deras 

påhitt med folkräkningen tyder på att deras avsikter 
inte är de bästa! (s. 138) 

    
(800)  - Obelix, när du kommer hem till mig skulle jag upp-

skatta om du ställde din bautasten utanför dörren! 
#> (s. 138) 

 
(801) <# - Men mina bautastenar trivs lika bra inne som ute… (s. 138) 
    
(802)  - Så konstig han är, Majestix! Är det mitt fel om dör-

rarna inte är stora nog för mina bautastenar? #> (s. 139) 
    
(803) <# - Jag kommer med bautastenar som jag skulle betala 

hyran av din ko med. Pasterlix! (s. 139) 
 

(804)  - Det vore kanske lättare om du levererade din mjölk i 
minut… precis som jag gör med mina bautastenar! 
Var ska jag ställa den här? (s. 139) 

    
(805)  - Snyggt! Men vad ska man egentligen ha en samling 

bautastenar till? 
- Ingenting… Men, jorden e´ inge´ vidare här! De’ sägs att 

de´ bare´ e´ stenar man kan få att växe´ här, och jag, vill 
vise´ att de´ e´ rene´ rame´ sanningen! *) (s. 139) 
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(806)  - Därför att jag skulle ha lättare för att leta upp ungens 
föräldrar än du har för att hålla bautastenar färska 
till exempel! 

- Vad nu då till exempel??? (s. 139) 
    
(807)  - (i falsett:) Åh, det är säkert ni som är Obelix, den 

ståtlige och förföriske bautastensbäraren! 
- Öh…Hum… Hur kunde ni gissa det? (s. 152) 

 
 
(808) 
 
(809) 
 
 
 
 

 
 
- Vart ska du Obelix? 
- Jag ska leverera en bautasten till Pasterilix! Den lille 

har ju en väldig aptit, och det kostar många 
bautastenar! 

- Jag följer med! 
- Jag trodde vi skulle spara när vi fick amman, men tvärt 

emot skick och bruk tillhandahåller hon ingen mjölk! 
(s. 158) 

 
Asterix i Indien (Nr 28, 1987, i Asterix – Den kompletta samlingen 10): 

(810)  - Jag tyckte det var kul att se på när romarna byggde 
upp vår by igen, Asterix! 

- Särskilt när du slängde bautastenar på dem för att 
visa att dem att du kunde konsten att bygga stenmu-
rar också! (s. 71 ) 

 
Rosen och svärdet (Nr 29, 1991, i Asterix – Den kompletta samlingen 11): 

(811)  - Jag kan aldrig bytas ut mot ett fruntimmer – att 
hugga ut bautastenar kräver ett alltför känsligt 
handlag. (s. 14)

 
(812)  - I morgon kan jag inte! Då har jag bautastenar att 

leverera! 
- Obelix! Snälla du, krångla inte till det nu! (s. 16) 

    
(813)  - Tror du verkligen man behöver en bautasten för att 

bo i skogen? (s. 33) 
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(814)  - Visserligen älskar han träd, men i vissa fall föredrar 
han bautastenar! 

- Jag är ändå förvånad över att männen i byn är så 
likgiltiga att de inte reagerade! (s. 33) 

    
(815)  - Fortfarande Diorix! Kollektion! Efter 

promenaddräkten »Bautastensros» ser vi här af-
tonklänningen »Stendös»! (s. 39) 

 
Obelix på galejan (Nr 30 1996, i Asterix – Den kompletta samlingen 11): 

 
 
 
[Faktaruta] 

(816) 

 

- Obelix, din drummel! Varför lydde du inte    
Miraculix’ visa råd? Hur ska det gå för Idefix och mig 
om du är stel som en bautasten i all framtid?? 

    Mörkret har fallit över byn där alla är bestörta över    
    vad som hänt… (s. 84 f.)

   
(817)  - Idéfix, jag är inte samma människa längre! Jag orkar 

varken glufsa i mig tre magra vildsvin eller lyfta den 
minsta lilla bautasten! 
- Nu tänker jag leva som en ensling i skolan! Om du 

vill får du följa med mig, Idéfix! (s. 94)
 
Asterix och Latraviata  
(Nr 31, 2001, i Asterix – Den kompletta samlingen 11): 
 

(818)  - Vi kan erbjuda färdighuggna, handsignerade 
bautastenar i äkta granit! 

- Kom närmare, gott folk! Vem har inte sin 
monteringsklara stendös? (s. 136)

   
(819)  - Har du nånsin fått en bautasten i skallen?  

- Ave, prefekt Bonusmalus! Här är de misstänkta som 
har idkat byteshandel med den anklagade! (s. 138 f.) 

    
(820)  - Den store dumbommen håller säkert till i sitt sten-

brott mitt bland sina bautastenar! 
- Nå, kommer du med, Obelix? Vi ska ju till våra pap-

por i Condate! (s. 160)
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(821)  - Äntligen! Var det verkligen nödvändigt att släpa med 
en bautasten? 

- Ah, vad då? Jag har väl rätt att ge min far en present? (s. 163)
   
(822)  - Du upphör inte att förvåna mig, Obelix! Men det blir 

nog ändå svårt att hinna upp dem trots din 
bautastenslast! #> (s. 167)

   
(823)  - Det skulle gå fortare utan den där bautastenen! Du 

får kasta den överbord, Cuscus! (s. 167)
    
(824)  - Jag kan förråda, ljuga, intigrera och korrumpera, men 

jag kan inte kasta en bautasten överbord! 
- Vid Jupiters åska!?! 
- Släpp fram mig, galler! Jag har bråttom! (s. 167)

   
(825)  - Jag… jag är bara en… en enkel leverantör av 

bautastenar och jag… släpper gärna fram er! (s. 168)
    
(826) <# - Jag känner bara en bautastensleverantör och han 

ser inte ut som en råtta! (s. 168)

 
(827)  - Prefekten i Condate gav mig i uppdrag att ta tillbaka 

Pompejus’ vapen! Men här slutar min roll – ni får 
dem tillbaka! Bautastenen i vagnen var tyvärr… 

- De här vapnen måste ha nåt att göra med att prefekten 
satt era pappor i fängelse, Asterix! (s. 169)

   
(828)  - Du får ta hand om min bautasten också! Men pass 

på! Den är spröd! (s. 170)
    
(829)  - Jag tycker det ser ut som om han fått en bautasten i 

skallen! #> (s. 175)
   
(830)  - Asch, det vara bara en mycket liten bautasten! #> 

- Tack, Asterix! Tack vare dig kommer guld-Caesar att 
öppna dörrarna för mig på alla Roms teatrar! (s. 175)
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(831) 
(832) 
 

 - Tack, min lille pojkvasker! Vi kan ha din bautasten 
som skylt och döpa om butiken till »Flygande 
bautastenen»! 

- Men se upp så att ingen stjäl den från er! (s. 176)
 
Himlen faller ned över hans huvud (Nr 32, 2005, fristående album): 

(833)  - Åh! Obelix! Du kommer i rätta ögonblicket med din 
bautasten! 

- Jippii! Får jag också dricka trolldryck? (s. 29) 
    
(834)  - Backa lite, Obelix, och kasta din bautasten till 

Asterix, så tar han emot den! (s. 30) 
    
(835)  - Det är ett spel som vi har hittat på! Vi kallar det för 

bautaboll! 
- Nu är det din tur! (s. 30) 

 
 
 
 
 
 
 

[Text] 
 
 

(836) 

 

- Obelix! Nagman är klar! Du kan kasta bautastenen 
till honom! 

- Jaså? Då så!... 
- ! 
- ? 
    Tchong! 
- Jag borde ha anat att det var en falsk trolldryck, 

druid! (s. 30) 
 

 

 

 

(837) 

[Text] 

- Det här vore ett bra sätt att leverera bautastenar 
på! 

- Pass på! 
- Nu! 
    Pöttpöttpöttpöttpöttpött 

 
(s. 31 f.) 

    
(838)  - Jag kan låta dig byta ut en mot en bautasten! 

- Obelix då! 
- Vad då?! Vad har jag nu sagt?! (s. 32) 
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ORDBÖCKER, ALLA PERIODER 
 

Ordbok År Uppslagsord + förklaring 

Spegel  1712 – 

Serenius  1741 – 

Lind   1749 – 

L. Möller 1755 – 

Sahlstedt 1757 – 

Sahlstedt  1773 – 

Widegren  1788 – 

J.G.P. Möller 1790 Bautastenar, v. W. ſ. m. 2. pl. die Grabſteine, welche 
nach Odins Berordnung berühmten Männern errichtet 
wurden. 

Weste  1807 BAU`TASTEN, ſ. m. 2. (antiq.) Pierre ſépulcrale. 

Lindfors   1815 Bautaſten, m. cippus ; lapis, cippus sepulcralis. 

Almquist 1842 Bautasten, u. bàutastén, s. m. 2. Ss. – Stor sten, till 
minne efter döde, brukad hos våra förfäder. Uppsattes 
någongång ensam, men oftast i förening med flere, 
ställda i hög, i ring, eller på andra sätt tillsammans. 

Dalin  1850 BAUTASTEN, bö`tastén, m. 2. Så kallas de stenar af 1 
till 6 alnars höjd, som våra förfäder reste till åminnelse 
efter aflidne. 

Kindblad  1867 Bautasten. (-ar.) S. M. – En forntida minnesvård af sten 
öfver någon afliden person, särdeles någon bragdstor 
man. Svearne brände Vanlands lik vid Skutå och upp-
reste der en bautasten öfver honom. J. Ekelund. 
Bautastenar skulle resas till minne af dem, som gjort sig 
namnkunniga genom manliga bedrifter. A. M. 
Strinnholm. 

SAOL 1–5  1874–1883 Bautasten (pl. -ar), s. m. Detta först i senare tid upptagna 
ord, aldrig funnet på runstenar eller i gammal Svensk 
skrift, är grundadt på islandismen bautasteinn, som 
enligt nyare forskningar anses vara blott ett missförstådt 
brautarsteinn,  d.v.s. minnessten vid vägen. Den helt nya 
försvenskningen bötasten, hvilken liksom bautasten är i 
sig sjelf utan mening, bör då af dubbelt skäl undvikas, 
såsom en falsk antik.  
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Cavallin 1875 – 

Schulthess 
  

1885 bautasten, ④ pierre* tumulaire ell. sépulcrale; menhir; 
cippe. Den sedvanliga en: la pierre tumulaire 
traditionnelle.  
bötasten, se bautasten. 

SAOL 6  1889 bautasten (m. -ar) 

Björkman  1889 bautasten, m. sepulchral monument; tombstone. 

Sundén  1892 Bautasten (pl. -ar), s. m. Minnessten (eg. en vid vägen 
rest sten). 

Lundell 1893 bauta⎪sten ark. 

SAOL 7  1900 bautasten. Minnessten. 

Östergren   1919 Bāutasten. Sten rest av de gamla nordborna som minne 
över död man, minnessten; särsk. rest sten utan inskrift  
( ₎₍ runsten). Även friare om nutida minnessten som 
liknar de gamla samt bildl. 

SAOL 8  1923 bautasten åld. 

SAOL 9  1950 bautasten hist. 

Molde  1955 bau`tasten fornnordisk minnessten över en död (särsk. 
sten utan inskrift). 

SAOL 10  1973 bautasten hist., minnessten 

SAOL 11  1986 bautasten minnessten utan inskrift från förhistorisk tid 

SAOL 12  1998 bauta⎪sten s. minnessten utan inskrift från förhistorisk 
tid 

SAOL 13  2006 bauta⎪sten s. • minnessten utan inskrift från förhistorisk 
tid 
bauta- [bau’ta] i sms • 〈vard.〉 mycket stor; bautastora 
utgifter 
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SÖKBART MATERIALUNDERLAG TILL KAPITEL 6–7 
 
SKÖNLITTERATUR 
 
Agrell, Alfhild (1849–1923): Från land och stad, Guds drömmare, En lappbok, Nordan-

från, Under tallar och pinjer 
Agrell, Sigurd (1881–1937): Antika kaméer, Arabesker, Den dolda örtagården, Hundra 

och en sonett, Purpurhjärtat, Solitudo  
Almqvist, C.J.L. (1793–1886): Amorina (2. utg.), Törnrosens bok 1–14, Menniskos-

lägtets Saga, Amalia Hillner, Monografi, Smaragdbruden, Syster och bror, Herrarne 
på Ekolsund, Det går an, Kapellet, Gabrièle Mimanso, Tre fruar i Småland, Ara-
minta May, Baron Julius K*, Hermitaget, Hinden, Jaktslottet, Målaren, Palatset, 
Skällnora kvarn    

Ameen, Elin (1852–1913): Margareta    
Andersson, Dan (1888–1920): Det kallas vidskepelse, De tre hemlösa, Kolarhistorier, 
 David Ramms arv, Efterskörd, Kolvaktarens visor, Svarta ballader   
Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790–1855): Minnen 1–2 
Bellman, C.M. (1740–1795): Fredmans epistlar, Fredmans sånger, En stuf rim, Bacchi 
 Orden, Bacchi Tempel, Dramatiska arbeten, Dikter till Gustaf iii, Dikter till 
 enskilda 1–5, Ungdomsdikter 1–2, Religiös diktning, Politisk och patriotisk 
 diktning, Efterskörd, Hwad behagas?, Översättningar 
Benedictsson, Victoria (1850–1888): Fru Marianne, Från Skåne, Pengar, Den bergtagna 

(drama), Den bergtagna (prosa), En realist, Far och son, Fint folk, Folkliv och 
småberättelser, Romeos Julia 

Benedictsson, Victoria & Lundegård, Axel (se nedan): Modern 
Bergman, Hjalmar (1883–1931): Hans nåds testamente, Mor i Sutre, En döds memoarer, 

Markurells i Wadköping, Herr von Hancken, Farmor och vår Herre, Chefen fru Inge-
borg, Clownen Jack, Fru Gunhild på Hviskingeholm, Amourer, Blå blommor, Dansen 
på Frötjärn, Eros' begravning, Flickan i frack, Jonas och Helen, Kanariehunden, 
Kerrmans i Paradiset, Labyrinten, Lotten Brenners ferier, Savonarola, Två släkter, Vi 
Bookar, Krokar och Rothar   

Berger, Henning (1872–1924): Bendel & Co., Drömlandet, Fata Morgana, Järntrappan, 
Livets blommor, Ur en ensams dagbok, Ysaïl    

Bjursten, Herman (1825–1866): Gyltas grotta 1–3, Ödets lek 1–5  
Blanche, August (1811–1868): Första älskarinnan, Hyrkuskens berättelser, Vålnaden 1–2  
Bondeson, August (1854–1906): M. V. K.    
Boye, Karin (1900–1941): Kallocain 
von Braun, Wilhelm (1813–1860): En familj på landet, En löjtnants händelser, Inkvar-

teringen, Klara, Major Thorsson, Napoleon    
Braunerhjelm, Augusta (1839–1929): I den tiden: Sagor   
Bremer, Fredrika (1801–1865): Grannarne, Familjen H***, En dagbok, Hemmet, 

Hertha, Nina    
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Carlén, Emilie Flygare (1807–1892): Pål Värning, Rosen på Tistelön, Allt av barmhär-
tighet, En nyckfull kvinna 1–4, Enslingen på Johannisskäret 1–3, Estrid, Ett besvu-
ret hederslöfte, Ett år, Fjällbarnet, Fröken Bedas förlovning, Jungfrutornet 1–4, 
Kamrer Lassman, Människans arvslott, Professorn och hans skyddslingar, På livets 
stig, Representanten, Romanhjältinnan, Skjutsgossen, Vincent Rossby, Änkeåret  

Cederborg, Carl August (1849–1933): Göingehövdingen 1–2, Den siste snapphanen 1–2  
Elkan, Sophie (1853–1921): John Hall i–iii, Med sordin, Skiftande stämningar, Säve, 

Kurt & komp.    
Fahlstedt, Amalia (1853–1923): En passionshistoria, I dödvattnet, I sommartid, Mor 

Sagas skymningsprat    
Fitinghoff, Laura (1848–1908): Barnen från Frostmofjället, En liten värld bland fjällen, I 

fjälluft, I myrstacken, Solsken på vågen  
af Geijerstam, Gustaf (1858–1909): Andreas Vik, Boken om lille-bror, Bröderna Mörk, 

Den eviga gåtan, Farliga makter, Kampen om kärlek, Karin Brandts dröm  
Grotenfelt, Erik (1891–1919): Bengt Walters' lycka, Det röda vinets barn, Dikter 
Göransson, Lars (1919–1994): Sälla jaktmarker och andra noveller samt utdrag ur Fu-

gatorium - opublicerade anteckningar  
von Hahn, C.: Gullviva (1894) 
Hansson, Ola (1860–1925): Dikter, En uppfostrare, Fru Ester Bruce, Från de döda, Kåse-

rier i mystik, Kärlekens trångmål, Notturno, Nya visor, Parias, På hemmets altare, 
Resan hem, Rustgården, Sensitiva amorosa, Svartkonsten, Tidens kvinnor, Ung Ofegs 
visor, Vägen till livet, Lyrik och essäer 

Hallström, Per (1866–1960) Döda fallet. En skälmroman 
Hedberg, Frans (1828–1908): A eller Ö, Brukspatronens mågar, Den nya bacillen, Dom-

herrarna, Förfall, Kapellpredikanten, Kom igen!, Lilla frun, Nicke Hults flammor, 
Skärgårdsfröknarna, Två fröknar   

Hedberg, Tor (1862–1931): Judas, Högre uppgifter 
von Heidenstam, Verner (1859–1940): Hans Alienus, Karolinerna, Folke Filbyter, 

Bjälboarvet 
Hiärne, Urban (1641–1724): Samlade dikter 
Holmström, Israel (1661–1708): Samlade dikter 
Janson, Gustaf (1866–1913): Affären Costa Negra, De första människorna, En uppkom-

ling, Faran, Hårda tag, Hövdingen, I mörkret, Katastrofen 1–2, Kotteriet, Lögn-
erna, Nils Dobblare, Paradiset, Självdeklaration, Utan kock, Yussuf effendi, Ön, Öns 
herre  

Johanson, Lars (Lucidor) (1638–1674): Samlade dikter 
Kellgren, Johan Henric (1751–1795): urval ur Samlade skrifter 
Kerfstedt, Amanda (1835–1920): Abdullah, sångaren från Beda, Bland fält och ängar, 

Bränningar, En bland många, Eva, Holger Vide, I vind och motvind, Kärlek och 
andra berättelser, Reflexer, Små och stora, Tipp, Vid vägkanten 1–2 

von Knorring, Sophie (1797–1848): Illusionerna, Ett kvinnohjärta, Förhoppningar 1–3, 
Herrskapet, som ämnar få roligt, Kusinerna, Kvinnorna, Min tant (och andra skis-
ser), Skisser, Torparen och hans omgivning 
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Koch, Martin (1882–1940): Ellen, Arbetare, Guds vackra värld 1–2 
von Krusenstjerna, Agnes (1894–1940): Tonys sista läroår, Den blå rullgardinen, 

Kvinnogatan, Höstens skuggor, Porten vid Johannes, Tonys läroår, Av samma blod 
Lagerlöf, Selma (1858–1940): Gösta Berlings saga, Jerusalem 1–2, Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige, Kejsaren av Portugallien, Charlotte Löwensköld, Anna 
Svärd, Julberättelser, Ingmarssönerna* 

Langlet, Mathilda (1832–1904): Döttrar och mödrar, Mamma, tala om något roligt! 1–
2, Sagor och sannsagor 

Leffler, Anne Charlotte (1849–1892): Aurore Bunge, Den kärleken!, Dömd och andra 
noveller, En bal i societeten, En brödkaka, Familjelycka, Gråtande Venus, I krig med 
samhället, Kampen för lyckan, Kvinnlighet och erotik, Moster Malvina, Tvivel  

Levertin, Oscar (1862–1906): Den gamle skalden, Dikter, tredje samlingen, Från Rivie-
ran, Konflikter, Legender och visor, Livets fiender, Magistrarna i Österås, Nya dikter, 
Sista dikter, Småmynt  

Lidman, Sven (1882–1960): Stensborg 
Lindeberg, Anders (1789–1849): En svensk tronarvinges uppfostran  
Lindhé, Wilma (1838–1922): Ragnhild, Syster Erselia, Ulla Grip  
Livijn, Clas (1781–1844): Spader Dame 
Ljungstedt, Aurora (1821–1908): Dagdriverier och drömmerier, Den svarta kappan, Den 

tomma rymden, Den vita hårlocken, Drama i skogen, En gubbes minnen, Ett brev, 
Fiskmåsarnas berättelse, Gnistor i mörkret, Gruvtomten, Gröna blad, Harolds skugga, 
Inom natt och år 1–2, Järnringen 1–2, Kärleksdrycken, Moderna typer, Onkel Ben-
jamins album, Psykologiska gåtor 1–3, Tönne Rolf, Vardagsliv  

Lundegård, Axel (1861–1930): Sagan om drottning Filippa, Struensee 1–4 
Lybeck, Mikael (1864–1925): Breven till Cecilia, Den starkaste, Hennerson, Samtal med 

Lackau, Tomas Indal   
Löwenhjelm, Harriet (1887–1918): Dikter 
Nordenflycht, Hedvig Charlotta (1718–1763): Valda skrifter 
Nordström, Ludvig (1882–1942): Tomas Lack och hans familj, Planeten Markattan 
Parland, Henry (1908–1930): Idealrealisation, Sönder  
Regis, Julius (1889–1925): Blå spåret, Den grå gästen, Den vita ovalen, Dynamoön, 

Eldens hus, Granitporten, I de döda rosornas doft, Sanningen om Cro-Cro, Vid de sex 
kaptenernas bord, Vägen till Iblîs, Walter Cray från Paris, Yrke: problemjägare  

Roos, Mathilda (1852–1908): Vit ljung 
Rydberg, Viktor (1828–1895): Singoalla, Vapensmeden, De vandrande djäknarna, Den 

siste atenaren 1–2, Fribytaren på Östersjön, Romerska sägner  
Rålamb, Hans Gustaf (1716–1790): En Swensk Adelsmans Äfwentyr 

                                                      
* Texten gavs först ut separat men återanvändes sedan i Jerusalem. 
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Sandberg, Algot (1865–1922): Aino, Blårävsgarnityret, Fru Dora, Skeppargatan 40 1–2, 
Solöga, Texaspojkarna Schildt, Runar (1888–1925): Armas Fager, Hemkomsten, 
Häxskogen, Regnbågen, Rönnbruden  

Schwartz, Marie Sophie (1819–1894): Alma, Ellen, En fåfäng mans hustru, Fågelfång-
aren, Mannen av börd och kvinnan av folket, Positivspelarens son, Sonsonen  

Sjöberg, Birger (1885–1929): Fridas bok, Fridas andra bok, Kriser och kransar, Kvartet-
ten som sprängdes 1–2 

Spegel, Haquin (1645–1714): Guds Werk och Hwila 
Stig, Sture (1849–1913): Den starkaste, Gretas enlevering, Sherlock Holmes i ny belys-

ning, Ur Hägersviks krönika 
Strandberg, Hilma Angered (1855–1927): Barbarens son, Lydia Vik    
Strindberg, August (1849–1912): En blå bok 1–4, En dåres försvarstal, Gustav Adolf, 

Götiska rummen, Historiska miniatyrer, Legender, Likt och olikt 1–2, Nya svenska 
öden, Svenska Folket 1–2, Teater och Intima teatern, Tidiga 80–talsdramer, Abu 
Casems tofflor, Stora landsvägen, Bland franska bönder, Till Damaskus, Dödsdansen, 
Dikter på vers och prosa, Sömngångarnätter på vakna dagar, strödda tidigare dik-
ter, övriga dikter, Det nya riket, Ett drömspel, Nio enaktare 1888–1892, Ensam, 
Sagor, Klostret, Fagervik och Skamsund, Svarta fanor, Fadren, Fröken Julie, Ford-
ringsägare, Folkungasagan, Gustav Vasa, Erik xiv, Giftas 1–2, I havsbandet, Folk-
komedin Hemsöborna, Himmelrikets nycklar, Han och hon, Inferno, Kammarspel, 
Karl xii, Engelbrekt, Kristina, Gustav iii, Kronbruden, Svanevit, Kamraterna, 
Marodörer, Midsommar, Kaspers Fet-tisdag, Påsk, Mäster Olof, Näktergalen i Wit-
tenberg, Ordalek och småkonst och annan 1900–talslyrik, Svensk-Romanska studier, 
Röda rummet, Siste riddaren, Riksföreståndaren, Bjälbo-Jarlen, Skärkarlsliv, Svenska 
öden och äventyr 1–2, Taklagsöl, Syndabocken, Tal till svenska nationen, Folksta-
ten, Religiös renässans, Tsarens kurir, Tjänstekvinnans son 1–4, Den världshistoriska 
trilogin, Dramafragment, Undgdomsdramer 1–2, Ungdomsjournalistik, Utopier i 
verkligheten, Vid högre rätt, Vivisektioner, Blomstermålningar, Skildringar av natu-
ren, Silverträsket, I vårbrytningen, Lilla katekes för underklassen, De lycksaligas ö, 
Sagor, Spöksonaten, Till Damaskus i, Tschandala  

Söderberg, Hjalmar (1869–1941): Förvillelser, Martin Birks ungdom, Doktor Glas, 
Hjärtats oro, Den allvarsamma leken, Sista boken. Aforismer 

Södergran, Edith (1892–1923): Brokiga iakttagelser, Dikter, Framtidens skugga, Landet 
som icke är, Rosenaltaret, Septemberlyran  

Tavaststjerna, K. A. (1860–1898): För morgonbris, Hårda tider, Lille Karl  
Theorin, Bertha (1846–1925): Hennes andra giftermål    
Thorild, Thomas (1759–1808): Urval ur Att följa ögonblicken 
Topelius, Toini (1854–1910): I utvecklingstid  
Topelius, Zacharias (1818–1898): Fältskärns berättelser 1–9, 11–15, Gamla baron på 

Rautakylä, Hertiginnan av Finland, Kungens handske, Ljungars saga, Stjärnornas 
kungabarn 1–3, Ungdomsdrömmar, Vernas rosor  

Wahlenberg, Anna (1858–1933): Bindande band, Legender, Små själar, Svindlaren, 
Tolv, Två slags folk 
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Wallenberg, Jacob (1746–1778): Samlade skrifter, predikningar  
Wallengren, Axel (1865–1896): En ensam 
Wenster, Elisabeth Kuylenstierna (1869–1933): Fågelungen, I elfte timmen, Sylvia, 

Äkta makar  
Wetterbergh, Carl Anton (1804–1888): Altartavlan 1–2, Får gå!, Genremålningar 

1842, Gustav Nords gesällvandringar..., Guvernanten, Hemma!, Hämnd och förso-
ning, Händelsevis, Kärlek och affärer, Minnen från mina informatorsår, Olga, Pas-
torsadjunkten, Pfefferkorns reseminnen, Samhällets kärna, Simon Sellners rikedomar, 
Skråköpings allehanda, Tant Margaretas soaréer, Vi och vårt 

Wettergrund, Josefina (1830–1903): Miniatyrporträttet, Sven Wandring, Tant Fridas 
minnesblad  

Witt, Otto (1875–1923): Amerikas hämnd för Lusitania, De sista människorna, Den blåa 
diamanten, Den underbara spegeln, Guldgruvan, Hur månen erövrades, I de svävande 
trädgårdarna, Jordens inre, Jättediamanten, Monsieur X, Orangeriets hemlighet  

von Zeipel, Carl (1793–1849): Karl xi, Rabenius och häxeriprocessen 1–2, Seton 1–4 
Ödmann, Jenny (1847–1917): Arthur Grip, Dolda brott, Ebba Brahes ring  
 
SAGOR 
 
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof & Stephens, George 1943–45: Svenska sagor. Band 

1–5. Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala. 
 
BREV 
 
Språkbankens korpus Strindbergs brev omfattar samtliga tryckta och otryckta brev 
som var tillgängliga 1 augusti 1991. 
 
DAGSPRESS 
 
Språkbankens korpus Press 65 
 
Tidningar (990 989 tokens, 100 705 types) 
 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
Svenska Dagbladet 
Stockholmstidningen 
Dagens Nyheter 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
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SAKPROSA 
 
Antikvarisk tidskrift för Sverige 1864–1902. Utgiven av Kungl. Vitterhets Historie och 

Antikvitets Akademien. Delarna 1–2, 4–6, 7–17. 
 
SÖKBART MATERIALUNDERLAG TILL KAPITEL 8 
 
SKÖNLITTERATUR 
 
Språkbankens korpus Bonniersromaner i (utgivna 1976/1977) 
 
SVENSKA ORIGINALTEXTER: 
 
Alfvén, Inger: Städpatrullen, Dotter till en dotter  
Alverfors, Ann-Charlotte: Hjärteblodet, Snabelros  
Arenander, Britt: Allt som finns att få  
Arnér, Sivar: Vilken kämpe  
Arnstberg, Karl-Olov: Ixions hjul  
Beckman, Erik: Jag känner igen mig  
OKÄND: OKÄND  
Carlsson, Sickan: Sickan  
Claesson, Stig: Bättre kan det inte sägas, Henrietta skall du också glömma 
Edqvist, Dagmar: Efter flykten  
Ekman, Kerstin: Springkällan  
Evander, Per-Gunnar: Fallet Lillemor Holm  
Frisk, Liselotte: Montank  
Hallén, Barbro: Tigerdöden  
Holm, Lillemor: Lungsnäckan  
Holmer, Ingvar: Allmänheten  
Höijer, Björn-Erik: Det finns inga änglar, Martin går i gräset  
Jersild, P.C.: Barnens ö  
Jönsson, Reidar: Pilgrim i välfärden  
Lorentzen, Sven Olof: Vingklippt  
Lundkvist, Artur: Krigarnas dikt  
Lundström, Evert: Draken  
Myrberg, Barbro: Karins blad, Bara borta  
Nordstedt, F.J.: Sehnsucht  
Rydsjö, Lennart: Kvinnorna på Stensvik  
Sjöström, Henning: Min barndom  
Stolpe, Sven (red.): Mästarberättare  
Sundberg, Kjell: Seger  
Tornborg, Rita: Friedmans hus  
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Tunström, Göran: Prästungen  
Wahlgren, Anna: Men icke hade kärlek  
 
ÖVERSÄTTNINGAR: 
 
Abé, Kobo: Kartongmänniskan  
Adams, Richard: Shardik  
Beattie, Ann: Djupt i vinterkylan  
Bellow, Saul: Jerusalem tur och retur  
Bennet, Dorothea: Puzzelmannen  
Buck, Pearl: Regnbågen  
Christie, Agatha: Miss Marples sista fall, Mysteriet på blå tåget  
Cookson, Catherine: Förbannelsens år, Ödets makt  
Devine, D.M.: Tre flickor i Chalford  
Gordimer, Nadime: Hedersgästen  
Higgins, Jack: Stormvarning  
Innes, Hammond: De stora spåren  
Kennedy, Adam: Dödens marionett  
Knox, Bill: Den vita björnen  
Kundera, Milan: Livet är någon annanstans  
MacDonald, Dwight: De rikas värld  
Oates, Joyce Carol: Gör med mig vad du vill  
Pearson, Diane: Czardas – De gyllene åren, Czardas – Förändringens vindar  
Reed, David: Anna  
Rice, Craig: Samtal med vampyren  
Rifbjerg, Klaus: Tack för turen  
Robinson, Jill: God natt Saga  
Rossner, Judith: Historien om Theresa  
Sarraute, Nathalie: Hörde du?  
Segal, Erich: Oliver's story  
Shaw, Irwin: Nattarbete  
Simenon, Georges: Det blå rummet  
Smith, Patrick: En liten stad på Irland, Här för att stanna  
Stewart, Mary: Katten har vassa klor  
Tournier, Michael: Meteorerna  
 
Språkbankens korpus Bonniersromaner ii (utgivna 1980/1981) 
 
SVENSKA ORIGINALTEXTER: 
 
Alfvén, Inger: Arvedelen  
Anderberg, Bengt: Fritt efter naturen  
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Arnér, Sivar: Aprilsol  
Baldersson, Bo: Statsrådet i tiden  
Berhard, Gösta: Gösta Bernhards saga  
Beskow, Bo: Rösten är Jakobs  
Boëthius, Maria-Pia: Satans dag  
Brunner, Ernst: Känneru brorsan?  
Claesson, Stig: Medan tidvattnet vänder, Om vänskap funnes  
Dahlbeck, Eva: I våra tomma rum  
Delblanc, Sven: Samuels bok  
Edqvist, Dagmar: Varför kom du på ängen?  
Ekbom, Torsten: Molnbyggen  
Fjellman, Margit: Victoria – Sveriges drottning  
Fogelström, Per-Anders: Vävarnas barn  
Forsell, Lars: Brokigheten  
Gullberg, Berit: Elfrida  
Gustafsson, Bo-Lennart: Glaskrossaren  
Gustafsson, Åke: Fröding är inte död  
Gyllensten, Lars: Huvudskallebok  
Hall, Tord: Naturvetenskap och poesi  
Hamrin, Agne: Medelhavskorrespondent  
Hofsten, Greta & Wingren, Gustaf: De levandes mod  
Hylinger, Claes: Ett långt farväl  
Höijer, Björn-Erik: Röda fanor  
Jarring, Gunnar: Memoarer 1939 – 1952  
Jaensson, Håkan & Norlin, Arne: Upp i rök  
Kallifatides, Theodor: En fallen ängel  
Lidman, Sara: Nabots sten  
Lind, Margareta: Barnet som inte dog  
Lundström, Evert: Kinaland  
Lyttkens, Alice: Blandat sällskap  
Nordberg, Carl-Eric: Det skapande ögat  
Nordin, Harriet: Sparsam mimik  
Nordstedt, F.J.: Marienwald, I kampen  
Olsson, Jan-Olof: Österut  
Rydsjö, Elsi: När morgonvinden blåser  
Sahlin, Margit: Ansiktet  
Sandgren, Gunnar E.: Skams gator  
Sandman-Lilius, Irmelin: Främlingsstjärnan  
Sarri, Margareta: Under hallonträdet  
Severin, Kid: Mitt i strömmen  
Strömsnäs, Peter: Fruktans färja  
Thorvall, Kerstin: Din lycka är min  
Trenter, Ulla: Roten till det onda, Skyddsänglarna  
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Treschow, Louise: Svart och vitt  
Uddberg, Mari & Uddberg, Mariann: Till minnet av Mari  
Wahlgren, Anna: Mannen i kjol  
Westberg, Anna: Walters hus  
Wirde, Ken: Stadsbrevbärarens ensamhet  
Zetterström, Mariann: Ensligt belägna  
Åkerlund, Eric: Brandvakt  
Östergren, Klas: Gentlemän  
 
ÖVERSÄTTNINGAR: 
 
Alter, Stephen: Liv på undantag  
Rubens, Bernica: Brev till min älskade  
Solmssen, Arthur: En prinsessa i Berlin  
Stangerup, Helle: Vargtid  
 
BLANDADE GENRER: PRESSTEXTER 
 

Språkbanken 
 

Korpus Tokens Types Tidningar 

Press 76 1 156 958 110 451 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
Svenska Dagbladet 
Stockholmstidningen 
Dagens Nyheter 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

DN 1987 4 132 784 230 056 Dagens Nyheter 

Press 95 6 769 649 297 010 Arbetet 
Dagens Nyheter 
Göteborgs-Posten 
Svenska Dagbladet 
Sydsvenskan 

Press 96 5 755 168 285 325 Göteborgs-Posten 
Svenska Dagbladet 

Press 97 11 900 570 455 893 Dagens Nyheter 
Göteborgs-Posten 
Svenska Dagbladet 
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Korpus Tokens Types Tidningar 

Press 98  9 239 336 390 265 Dagens Nyheter 
Göteborgs-Posten 
Svenska Dagbladet 

SVD 00 13 131 043 460 226 Svenska Dagbladet  

GP 01 15 257 883 484 737 Göteborg-Posten  

GP 02 18 434 005  531 331 Göteborg-Posten  

GP 03 16 663 701 508 526 Göteborg-Posten  

GP 04 19 406 813 597 056 Göteborg-Posten  

F&F 669 893 57 820 Forskning&Framsteg 

 
PressText 
 

Tidning Fr.o.m. T.o.m. 

Dagens Nyheter 1991* – 
Expressen 1990 – 
Göteborgs-Tidningen hösten 1998 – 
Kvällsposten 2000 – 
Bonniers Lexikon 2001 – 
Dagens Arbete 2001 – 
Dagens Handel 2003 – 
Dagens IT 2000 2003 
Forskning & Framsteg 2003 – 
Jusektidningen okt 2000 2003 
Lön&jobb okt. 2000 – 
MJ 2000 2002 
Privata Affärer maj 2001 – 
Resumé maj 2001 – 
Skolvärlden 2001 – 
Tidningen Vi 1995 2004 
Veckans Affärer 2000 – 

 
 
 

                                                      
* A-delen från 1991, hela tidningen från 1992. 
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Mediearkivet 
 

Tidning  Fr.o.m. T.o.m. 

Affärsvärlden 5/2 1997 25/8 2005 
Aftonbladet 1/9 1994 1/9 1994 
Borlänge Tidning 2/1 2001 2/1 2001 
Borås Tidning 19/1 1999 – 
Computer Sweden 3/1 2001 – 
Dagens Forskning 7/1 2003 25/6 2003 
Dagens Industri 7/9 2004 7/9 2004 
Dagens IT 22/10 1996 24/5 2002 
Dagens Medicin 11/10 1994 – 
Dagens Samhälle 22/9 2005 – 
Datateknik 17/8 1995 26/4 2001 
Elektroniktidningen 18/9 2003 – 
Falu Kuriren 2/1 2001 – 
Finanstidningen 10/5 2001 20/2 2002 
Göteborgs-Posten 2/1 1994 – 
Hallands Nyheter 21/5 2003 – 
Helsingborgs Dagblad 1/7 1994 – 
ikoner 14/6 2000 – 
Info 19/10 2000 10/4 2001 
Kristdemokraten 4/1 2002 – 
Kyrkans Tidning 17/6 2004 24/11 2005 
Landstingsvärlden 9/3 2000 17/6 2004 
Mobil 1/1 2001 – 
Moderna Tider 2/5 2000 29/10 2002 
Mora Tidning 3/1 2001 – 
Nerikes Allehanda 3/1 1997 – 
nu 24/1 2002 – 
Nya Dagen 21/12 1995 – 
Ny Teknik 21/2 2003 – 
Nya Ludvika Tidning 19/4 2002 – 
Nätverk&Kommunikation  23/1 2001 – 
Nätvärlden 23/1 1998 7/5 1999 
Pressens Mediaservice 3/4 2002 – 
Pressreleaser – Waymaker 14/5 1998 – 
Privata Affärer 1/2 1999 – 
Resumé 18/1 2001 – 
Siren 14/1 2001 26/7 2004 
Stockholms Fria Tidning 27/4 2004 – 
Svenska Dagbladet 1/1 1995 – 
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Tidning  Fr.o.m. T.o.m. 

Sveriges Radio Dagens Eko 1/5 1997 – 
Södra Dalarnes Tidning 2/1 2001 – 
Ticker 7/5 2003 – 
Vision 1/3 2001 31/1 2002 
Vår bostad 1/1 2001 – 
Värnpliktsnytt 18/1 2000 – 
Västerbottens-Kuriren 13/11 1987 – 
Östersunds-Posten 11/1 1998 – 

 
SAKPROSA 
 
Historisk tidskrift, nr 2 och 4 2002, nr 1–4 2003 
Populär Arkeologi, 63 nr under perioden 1986–2006 
Populär Historia, 191 nr under perioden 1991–2006 
 
FÖRTECKNING ÖVER ALBUM I SAMLINGSSERIEN 
ASTERIX – DEN KOMPLETTA SAMLINGEN* 
 
Häfte Utg.  Album  Nr Utg. 

1 2001 Asterix och hans tappra galler 1 1970 
  Asterix och goterna 9 1973 
  Asterix och guldskäran 10 1973 
2 2001 Asterix och Kleopatra 2 1970 
  Asterix som gladiator 11 1973 
  Gallien runt 12 1973 
3 2001 Asterix och vikingarna 3 1970 
  Tvekampen 4 1971 
  Asterix och britterna 5 1971 
4 2001 Asterix drar i fält 6 1971 
  Romarnas skräck 7 1971 
  Asterix på olympiaden 8 1972 

 

                                                      
* Häfte nr 10 innehåller utöver Asterix i Indien även skisser och berättelsen om hur 
Obelix föll ned i druidens gryta när han var liten. Häfte nr 12 är en »vägvisare 
genom gallern Asterix äventyr» (se förtexten). 
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Häfte Utg.  Album  Nr Utg. 

5 2002 Asterix och skatten 13 1974 
  Asterix i Spanien 14 1974 
  Asterix och tvedräkten 15 1975 
6 2002 Asterix i Alperna 16 1975 
  Gudarnas hemvist 17 1975 
  Caecars lagerkrans 18 1976 
7 2002 Asterix och spåmannen 19 1976 
  Asterix på Korsika 20 1977 
  Caecars gåva 21 1977 
8 2002 Resan över Atlanten 22 1977 
  Obelix & Co  23 1978 
  Asterix i Belgien 24 1979 
9 2003 Det stora bygrälet 25 1980 
  Asterix på irrvägar 26 1981 
  Asterix & son 27 1983 
10 2003 Asterix i Indien 28 1987 
11 2003 Rosen och svärdet 29 1991 
  Obelix på galejan 30 1996 
  Asterix och Latraviata 31 2001 
12 2003 Boken om Asterix. Gallernas hjälte – – 

 
SAMMANSTÄLLNINGAR AV KOLLOKATORER 
 
Kollokatorer till bautasteinn med fler samförekomster än tre under den 
fornvästnordiska perioden –1664 (avsn. 4.5): 
 

Ord Tot. 
Tot.  
vä. 

Tot.  
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

og 8 4 4 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 

þar 4 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

standa 3 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

að 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

eftir 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

en 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
 
 
 
 



från bautasten till bautastor 

                                420 

Kollokatorer till bautasten med fler samförekomster än tre i materialet 
under perioden 1664–1791 (avsn. 6.1.7): 
 

Ord Tot. 
Tot.  
vä. 

Tot.  
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

i 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 

och 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

 
Kollokatorer till bautasten med fler samförekomster än tre i materialet 
under perioden 1791–1973 (avsn. 7.1.9): 
 

Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

en 39 30 9 2 4 1 5 18 0 1 4 1 2 1 

och 27 14 13 2 6 0 2 4 0 6 1 1 3 2 

av 25 12 13 1 0 5 2 4 0 6 3 2 0 2 

på 25 10 15 2 2 2 3 1 0 9 1 0 4 1 

i 20 7 13 1 2 2 1 1 0 3 2 5 2 1 

de 14 4 10 1 1 2 0 0 0 3 0 0 5 2 

med 13 7 6 1 0 3 1 2 0 1 0 1 3 1 

hög 13 5 8 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 4 

till 13 6 7 2 3 0 1 0 0 2 1 1 1 2 

den 12 5 7 0 1 1 3 0 0 1 2 3 0 1 

som 10 4 6 2 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 

att 8 4 4 1 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 

är 8 3 5 0 2 0 1 0 0 0 2 1 2 0 

alnar 7 1 6 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 

m 6 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 

så 6 2 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

2 6 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 

man 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

där 5 4 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 

men 5 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
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Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

står 5 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 

samt 5 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

vid 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 

två 4 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

tum 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

några 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

minne 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

tre 4 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 

ett 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

då 4 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

å 4 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

3 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

det 4 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

inskrift 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 

hans 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

vi 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

våra 4 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

stor 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

var 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

vara 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

utan 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

4 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

har 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ingen 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

han 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

för 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

grav 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

gravfält 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
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Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

andra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

s 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

samma 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

sedan 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

runstenar 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

ofta 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

aln 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

resta 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 
Kollokatorer till bautasten med fler samförekomster än tre i Asterix nr 1–
27 (1970–1983) (avsn. 8.1.2): 
 

Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

jag 83 38 45 7 18 10 3 0 0 14 7 9 5 10 

en 79 63 16 5 3 2 9 44 0 3 2 3 3 5 

inte 52 19 33 4 7 3 4 1 0 3 8 12 5 5 

och 48 12 36 3 4 0 5 0 0 16 8 3 6 3 

med 47 34 13 0 4 2 18 10 0 5 2 2 2 2 

du 46 20 26 10 2 2 6 0 0 6 10 4 2 4 

är 45 18 27 5 3 5 4 1 0 6 6 8 2 5 

det 43 19 24 6 7 3 3 0 0 5 5 5 6 3 

att 40 23 17 2 2 5 12 2 0 4 2 1 6 4 

har 38 23 15 8 5 6 3 1 0 4 7 1 2 1 

den 30 12 18 2 3 0 7 0 0 2 2 4 6 4 

på 29 13 16 1 1 1 4 6 0 2 2 4 4 4 

av 27 18 9 0 0 2 3 13 0 3 0 1 3 2 

för 26 12 14 0 1 4 2 5 0 4 3 3 3 1 

de 25 9 16 2 2 1 4 0 0 6 3 1 2 4 

kan 24 9 15 0 2 5 2 0 0 2 5 5 1 2 
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Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

som 24 13 11 4 2 4 2 1 0 4 1 1 3 2 

ska 24 12 12 1 6 4 1 0 0 0 4 5 3 0 

så 23 5 18 1 1 2 1 0 0 7 4 1 3 3 

göra 22 16 6 3 0 2 3 8 0 0 2 0 3 1 

men 21 8 13 2 2 1 3 0 0 2 3 4 3 1 

till 20 5 15 1 0 2 2 0 0 7 1 0 4 3 

obelix 17 9 8 4 1 1 0 3 0 3 0 2 1 2 

här 16 6 10 0 0 1 1 4 0 3 3 1 1 2 

vi 15 3 12 2 1 0 0 0 0 4 2 4 2 0 

i 14 6 8 1 1 1 0 3 0 3 2 2 1 0 

ni 13 5 8 0 3 1 1 0 0 1 3 0 0 4 

honom 13 8 5 0 1 4 3 0 0 0 0 3 0 2 

om 12 6 6 2 2 1 0 1 0 2 1 0 2 1 

var 12 4 8 0 1 2 0 1 0 4 1 2 1 0 

man 12 5 7 1 1 1 2 0 0 1 1 2 2 1 

leverera 12 5 7 0 0 1 2 2 0 0 3 3 0 1 

ju 12 7 5 2 1 0 3 1 0 0 1 1 2 1 

där 12 6 6 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 1 

då 11 2 9 2 0 0 0 0 0 4 2 0 1 2 

mina 11 7 4 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 

han 11 3 8 0 1 1 1 0 0 3 1 3 0 1 

fler 11 9 2 0 0 1 0 8 0 0 0 1 1 0 

vill 11 5 6 1 1 0 3 0 0 1 4 0 0 1 

alla 10 7 3 1 1 4 0 1 0 0 1 0 1 1 

dina 9 7 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 

gör 9 7 2 1 0 2 0 4 0 1 0 0 0 1 

levererar 9 5 4 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 

ja 9 2 7 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 1 

köper 9 8 1 0 1 3 1 3 0 0 1 0 0 0 
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Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

ha 9 6 3 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 2 

din 9 7 2 0 0 0 2 5 0 0 0 0 2 0 

dig 8 3 5 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 

nu 8 1 7 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 

mig 8 5 3 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 

två 7 3 4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

vad 7 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 

skulle 7 2 5 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 

min 7 6 1 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 

färska 7 5 2 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 

nej 7 1 6 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 

måste 7 2 5 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 

vet 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 

upp 6 4 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 

liten 6 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

sina 6 5 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 

ho 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 

varför 5 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 

vår 5 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 

än 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 

kanske 5 1 4 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 

lasta 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 

ingen 5 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 

asterix 5 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

dem 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 

smäll 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 

sälja 5 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 

sestertier 5 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 
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Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

också 5 3 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 

romerska 5 3 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 

 
Kollokatorer till bautasten med fler samförekomster än tre i presstexter, 
skönlitteratur och sakprosatexter under perioden 1985–2006 (avsn. 
8.2.1): 

 

Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

och 73 31 42 5 2 7 4 13 0 16 6 7 6 7 

en 63 49 14 2 6 2 16 23 0 2 6 2 1 3 

i 55 20 35 6 4 5 2 3 0 14 5 4 7 5 

på 50 16 34 4 2 7 1 2 0 15 3 4 5 7 

som 49 22 27 5 3 7 4 3 0 13 2 7 2 3 

med 39 19 20 1 4 3 3 8 0 6 0 3 6 5 

av 30 12 18 3 1 6 1 1 0 3 2 4 3 6 

den 23 14 9 2 0 0 11 1 0 3 2 2 1 1 

är 21 7 14 1 1 2 3 0 0 3 4 1 5 1 

till 20 6 14 1 0 1 2 2 0 7 0 4 3 0 

de 20 10 10 1 1 2 6 0 0 3 1 3 1 2 

står 18 14 4 4 2 4 2 2 0 0 1 1 2 0 

vid 17 5 12 1 1 0 0 3 0 6 1 1 3 1 

för 16 10 6 3 2 3 1 1 0 1 0 1 4 0 

det 16 7 9 1 2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 

obelix 15 9 6 0 1 5 1 2 0 4 1 0 1 0 

finns 14 12 2 0 2 3 5 2 0 0 1 0 1 0 

att 14 10 4 3 2 3 2 0 0 1 0 2 0 1 

han 13 5 8 1 1 1 2 0 0 1 2 1 4 0 

ett 13 7 6 1 4 1 0 1 0 0 1 0 2 3 

har 13 2 11 1 0 0 0 1 0 4 0 0 5 2 

 



från bautasten till bautastor 

                                426 

Ord Tot 
Tot. 
vä. 

Tot. 
hö. 

V5 V4 V3 V2 V1 C H1 H2 H3 H4 H5 

hans 12 6 6 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 2 

från 11 3 8 0 1 0 0 2 0 2 3 1 0 2 

två 11 9 2 1 0 3 2 3 0 0 1 0 1 0 

var 10 4 6 3 0 1 0 0 0 3 0 2 0 1 

om 10 9 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 

eller 10 4 6 1 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 

här 8 2 6 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 

bland 8 7 1 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 

sig 8 6 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

ha 7 4 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 

inte 7 6 1 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 

skulle 6 2 4 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 

där 6 2 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 

gamla 6 2 4 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 

när 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

också 6 4 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

men 6 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

över 6 3 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 

alla 5 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 

än 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 

blir 5 4 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

sin 5 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

resta 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 

mot 5 2 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 

man 5 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 

största 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

stor 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

stenar 5 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 
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18/5 2004, 9/3 2005, 9/4 2005 

Computer Sweden 16/8 2002, 28/1 2004, 22/10 2004, 28/1 2005 

Dagens Nyheter 24/1 1992, 30/10 1993, 31/10 1993, 9/11 1993, 26/8 
1994, 25/9 1994, 4/5 1995, 14/9 1996, 14/7 1997, 29/9 
1997, 30/11 1997, 13/4 1998, 16/6 1999, 21/6 1999, 8/8 
1999, 18/10 1999, 15/9 2000, 31/12 2000, 15/6 2001, 
15/11 2001, 1/2 2002, 5/2 2002, 6/6 2003, 20/3 2005, 
10/12 2005 

Expressen 7/4 1990, 28/10 1992, 16/5 1993, 29/5 1993, 27/11 1993, 
4/12 1993, 29/12 1993, 9/4 1994, 1/5 1994, 26/3 1996, 
20/9 1996, 8/12 1996, 8/4 1997, 31/7 1997, 1/9 1997, 
17/5 1998, 2/12 1998, 27/1 1999, 7/4 1999, 7/6 1999, 
20/6 1999, 14/8 1999, 20/9 1999, 25/10 1999, 10/11 
2000, 19/4 2001, 28/5 2001, 11/7 2001, 24/12 2001, 27/2 
2002, 24/9 2002, 27/9 2002, 1/10 2003, 6/3 2004, 19/3 
2004, 12/11 2004, 27/7 2005, 21/8 2005, 26/8 2005, 2/4 
2006 

Expressen/ 
GöteborgsTidningen/ 
Kvällsposten 

19/10 2003, 21/1 2001, 1/3 2001, 26/3 2001, 2/12 2001, 
7/10 2002, 21/5 2005 

Expressen/Kvällsposten 8/6 2003 

Falu Kuriren 10/1 2002, 28/1 2003 

Finanstidningen 18/1 2002 
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Tidning Datum 

Göteborgs-Posten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19/2 1994, 27/5 1994, 18/6 1994, 24/7 1994, 16/8 1994, 
3/1 1995, 16/1 1995, 20/1 1995, 18/3 1995, 24/3 1995, 
19/4 1995, 6/6 1995, 12/2 1996, 21/2 1996, 29/2 1996, 
8/3 1996, 25/6 1996, 9/11 1996, 12/11 1996, 20/12 1996, 
1/7 1997, 25/3 1997, 29/3 1997, 16/8 1997, 4/11 1997, 
16/1 1998, 22/2 1998, 9/4 1998, 30/4 1998, 17/5 1998, 
26/5 1998, 14/6 1998, 26/7 1998, 28/8 1998, 5/10 1998, 
23/3 1999, 15/5 1999, 17/6 1999, 27/6 1999, 3/7 1999, 
9/7 1999, 11/7 1999, 19/11 1999, 23/1 1999, 27/11 1999, 
18/1 2000, 8/2 2000, 8/6 2000, 30/6 2000, 9/7 2000, 
22/10 2000, 10/12 2000, 24/6 2001, 26/7 2001, 21/2 
2002, 3/4 2002, 22/4 2002, 16/5 2002, 26/12 2002, 20/2 
2003, 21/2 2003, 9/3 2003, 22/3 2003, 5/4 2003, 21/8 
2003, 24/1 2004, 25/1 2004, 20/3 2004, 24/3 2004, 4/5 
2004, 9/6 2004, 23/6 2004, 6/7 2004, 1/9 2004, 29/4 
2005, 10/8 2005, 14/8 2005, 11/9 2005, 27/12 2005, 14/2 
2006, 4/3 2006 

GöteborgsTidningen 5/6 1994, 17/6 1999, 18/6 1999, 1/12 1999, 9/4 2000, 
26/8 2001, 9/11 2002, 30/1 2005, 19/7 2005, 4/3 2006, 
31/3 2006 

Hallands Nyheter 18/8 2003, 31/1 2004, 24/3 2004, 7/4 2004, 6/9 2004, 
1/10 2004, 23/12 2004, 15/10 2005 

Helsingborgs Dagblad 14/5 1996, 2/10 1996, 11/10 1996, 11/5 1997, 2/4 1998, 
2/5 1998, 29/8 1998, 3/9 1999, 24/9 1999, 4/12 2000, 
22/4 2001, 26/6 2001, 29/6 2001, 23/7 2001, 6/8 2001, 
15/12 2001, 2/6 2002, 23/8 2002, 24/6 2003, 18/8 2003, 
2/9 2003, 20/1 2004,16/5 2004, 11/8 2004, 21/2 2005, 
23/4 2005, 28/9 2005 

Kvällsposten 24/3 2001, 1/8 2003, 5/8 2001, 1/12 2001, 21/5 2002, 
23/9 2004 

Lön & jobb 28/8 2003 

Moderna Tider 29/5 2001, 10/7 2001 

Nerikes Allehanda 7/2 1998, 12/11 1998, 10/7 1999, 27/9 1999, 25/10 2000, 
16/9 2001, 7/4 2002, 23/4 2002, 25/3 2003, 5/11 2004, 
7/12 2004, 19/1 2005, 24/3 2006 
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Tidning Datum 

Nerikes Allehanda 
Norrupplaga 

15/10 2005, 13/8 2005, 23/11 2005 

Nya Dagen 22/12 2000 

Pressens Mediaservice 18/10 2002 

Resumé 2/3 2006, 3/2 2005 

Svenska Dagbladet 
 
 
 

4/7 1995, 27/1 1996, 21/4 1996, 25/10 1996, 19/7 1997, 
7/2 1998, 2/10 1998, 10/4 1999, 16/6 1999, 29/6 1999, 
6/12 1999, 15/12 1999, 1/6 2001, 25/3 2001, 3/1 2002, 
20/11 2002, 2/3 2006 

Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten 

23/6 1985 

TT 23/6 1997, 19/1 2003 

Vi 30/9 1999, 13/4 2000 

Vår Bostad 5/6 2002 

Västerbottens-Kuriren 26/7 1991, 23/12 2000, 10/4 2001, 14/8 2003 

Östersunds-Posten 16/4 1999, 17/6 1999, 7/7 1999, 24/12 2001, 28/12 2001, 
24/12 2002, 4/3 2002, 7/5 2005 

 

DAGSPRESS: ÖVRIG 

Tidning Datum 

Aftonbladet  18/8 1995 

Borås Tidning  4/12 2003 

Computer Sweden  28/1 2004 

Dagens Nyheter 12/11 1996, 2/10 1997, 29/9 1997 

Expressen  29/12 1993, 5/6 2002, 21/12 1994, 26/6 2002 

Göteborgs-Posten  17/5 1998, 1/7 1999, 2/6 2004, 4/3 2006 
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Tidning Datum 

Göteborgs-Tidningen 19/7 2005 

Helsingborgs Dagblad  14/9 1996 

Svenska Dagbladet  12/11 1996 

Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten 

8/12 2002 

 
INTERNET: WEBBSIDOR, DATABASER, DIGITALISERADE VERK OCH 
ORDBÖCKER 
 
Antikvarisk tidskrift för Sverige, del i 1864 och del ii 1869: 
http://runeberg.org/antiqtid  

Árnastofnun = Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: 
http://www.arnastofnun.is 

Asterix International: http://www.asterix-international.de 

Asterix. Le Site Officiel: http://www.asterix.tm.fr 

Cleasbys ordbok: 
http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/oi_cleasbyvigfusson_about.html 

Den Arnamagnæanske Samling: 
http://arnamagnaeansk.ku.dk/haandskriftssamlingen 

eBoklagret Omnibus: http://www.omnibus.se/eBoklagret 

Fritzners ordbok: 
http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=86&tabid=1275 

Google: http://www.google.se/ 

Historisk tidskrift: http://www.historisktidskrift.se 

Libris: http://websok.libris.kb.se 

Litteraturbanken: http://litteraturbanken.se 

Mediearkivet: http://www.retriever-info.com/ 

Mike Scott (intruktioner till WordSmith): http://www.lexically.net/wordsmith 

NE = Nationalencyklopedin: http://www.ne.se 
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NEO = Nationalencyklopedins Ordbok: http://www.ne.se 

Netútgáfan: http://www.snerpa.is/net 

OH = Orðabók Háskólans: http://www.arnastofnun.is  

ONP = Ordbog over det norrøne prosasprog: http://www.onp.hum.ku.dk 

ORDAT: http://spraakdata.gu.se/ordat/rapporter.shtml 

Ordbog over det danske sprog: http://ordnet.dk 

Populär Arkeologi: http://www.popark.nu 

Populär Historia: http://www.popularhistoria.se 

PressText: http://www.presstext.se 

Projekt Runeberg: http://runeberg.org 

Sagnanet: http://www.sagnanet.is, http://saga.library.cornell.edu 

SAOB = Ordbok över svenska språket/Svenska Akademiens Ordbok: 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob 

Skaldic database: http://www.skaldic.arts.usyd.edu.au  

Språkbanken: http://spraakbanken.gu.se 

Vitalis, Vitterhetsakademiens biblioteks katalog: http://vitalis.raa.se/F 

Zoëgas ordbok: http://www.northvegr.org/zoega/index.php 
 
INTERNET: ÖVRIGA 
 
http://mymarkup.net/anna/archives/009766.php (hämtat 22/9 2006) 
http://mymarkup.net/anna/archives/cat_klaederna.php (hämtat 7/3 2006)  
http://annamirjamaria.blogg.se/200106171705_varm.html (hämtat 7/3 2006)  
http://loading.se/forum.php?thread_id=9859&page=25 (hämtat 26/4 2007) 
http://www.sweclockers.com/forum/printthread.php?threadid=102094 (hämtat 
 19/9 2006). 
 

E-BREV 
 
Chesnutt, Michael <chesnutt@hum.ku.dk> »Re: Fråga om Egils saga» [e-brev]. 
 Personligt e-brev till Susanne Haugen 2/6 2005. 
Chesnutt, Michael <chesnutt@hum.ku.dk> »Re: Fråga om Egils saga» [e-brev]. 
 Personligt e-brev till Susanne Haugen 3/6 2005. 
Larsson, Thomas <thomas.larsson@arke.umu.se> »Re: Fråga om bautastenar» [e-
 brev]. Personligt e-brev till Susanne Haugen 25/1 2006. 
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de Leeuw van Veenen, Andrea <A.de.Leeuw@let.leidenuniv.nl> »Re: Question 
 about Möðruvallabók»[e-brev]. Personligt e-brev till Susanne Haugen 25/8 
 2005. 
de Leeuw van Veenen, Andrea <A.de.Leeuw@let.leidenuniv.nl> »More on 
 bautasteina» [e-brev]. Personligt e-brev till Susanne Haugen 26/8 2005.  
Läckberg, Camilla <info@camillalackberg.com> »Re: Fråga angående Sten-
 huggaren» [e-brev]. Personligt e-brev till Susanne Haugen 9/8 2006. 
 
BREV 
 
Ingrid Emond, översättare av Asterix, oktober 2006. 
 
 
MUNTLIG KOMMUNIKATION 
 

Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet. 31/7 
 2007. 
Solbritt Hellström, doktorand vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska  
 språk vid Umeå universitet. 11/6 2007. 
Marianne Nordman, professor i svenska språket vid Vasa universitet. 29/3 2006. 
Ola Wennstedt, arkivchef vid Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå. 
 16/11 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

nordsvenska [Fram till nr 10 med underrubriken: Skrifter utgivna av 
Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet]. 
 
1. Birger Liljestrand: Juttu och sammetsfarmare. Notiser om finlands-

svenskt tidningsspråk. 1985. 

2. Claes Börje Hagervall: Studier över yngre nybyggesnamn i Västerbot-
tens län, särskilt i Vännäs socken. Ett bidrag till en norrländsk bebyg-
gelsenamnsatlas. (Del i sammanläggningsavhandling). 1986. 

3. Staffan Wiklund: Ägonamn vid Luleälven. Om namnkontinuiteten i 
Svartlå by i Edefors socken. 1986. 

4. Birger Liljestrand: Talspråk och prosadialog. Tre specialstudier. 1987. 
5. Marianne Nordman: Rytm och balans i svensk prosatext. 1987. 
6. Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6–7 

december 1988. Utgivna av Sigurd Fries. 1990. 
7. Svenskan i skolan. Nordsamling 1. Redigerad av Kent Larsson. 1990. 
8. Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger 

Liljestrand den 25 juni 1991. 1991. 
9. Eva Erson: »Det är månen att nå…» En studie i några datorintresse-

rade pojkars språk och föreställningsvärld. (Avhandling). 1992. 

10. Dagboken över Linnés resa på Öland 1741. Utgiven efter handskriften 
av Sigurd Fries under medverkan av tolv studerande vid Institutionen 
för svenska inom Umeå universitet 1971. 1998. 

11. Studier i svensk språkhistoria 5. Förhandlingar vid Femte samman-
komsten för svenska språkets historia. Umeå 20–22 november 1997. 
Utgivna av Lars-Erik Edlund. 1998. 

12. Nils Granberg: The Dynamics of Second Language Learning. A longi-
tudinal and qualitative study of an adult's learning of Swedish. 
(Avhandling). 2001. 

13. Susanne Haugen: Från bautasten till bautastor. Studier över forn-
västnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-). 
(Avhandling). 2007. 
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