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 MIKAEL KALM

Prepositioner och infinitivmärken
Om till som infinitivmärke i äldre 

svenska

ABSTRACT This article investigates the use of prepositions in combina-
tion with the infinitive in Old Swedish (OSw) and Early Modern Swedish 
(EMSw). The preposition til (‘to’, ‘at’) is often used in combination with 
an infinitive phrase containing the infinitive marker at in OSw and EMSw. 
Sometimes the infinitive marker is omitted and til alone is standing in front 
of the infinitive. The main goal of this article is to discuss whether, in such 
cases, til should be regarded as an infinitive marker or as a preposition. It 
has often been claimed that til in combination with a bare infinitive should 
be analyzed as an infinitive marker. The data for the analysis is taken from 
40 OSw and EMSw texts containing more than 3300 infinitive phrases, and 
it is shown that the infinitive marker at is sometimes omitted after other 
prepositions than til. This, however, does not mean that these prepositions 
are infinitive markers because the prepositions governing bare infinitives 
are only found in very specific lexical or semantic contexts, whereas the 
infinitive marker at can be found in all contexts without any distributional 
restrictions. The proposed analysis suggests that til is not to be regarded an 
infinitive marker in OSw, and that it is only when the combination of til 
and at is grammaticalized into an infinitive marker in EMSw that til is also 
being used as such. Thus, the use of til as an infinitive marker is dependent 
on the earlier grammaticalization of til at into an infinitive marker.

KEYWORDS Old Swedish, prepositions, infinitive marker, grammaticaliza-
tion

1. Inledning
Redan i våra äldsta texter på fornsvenska förekommer infinitiven i två va-
rianter: en ren och en med infinitivmärket att (fsv. at). Jämför exemplen i 
(1) nedan. 
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(1) a. þa ær egh hon uærþ arf sit mista (ÖgL Eds 23)  
’Då är hon ej värd att mista sitt arv’

 b. þy æm iak uarþær orþiuua at varæ (ÄVgL TB 14) 
Därför är jag värd att vara urtjuva’

Distributionen av at var inte helt densamma i äldre fornsvenska som i mo-
dern svenska (jfr exemplet i (1a) ovan), men infinitivmärket var helt klart en 
etablerad del av fornsvenska infinitivfraser. Under yngre fornsvensk tid börjar 
det dyka upp belägg på prepositionen til i förbindelse med ren infinitiv. Ofta 
har man tolkat detta som en etablering av ett nytt infinitivmärke i svenskan. 
Jämför exemplen i (2) nedan, hämtade från Söderwall (artikeln til). 

(2) a. enghen aff them [fåglarna] oppflyffte sina winga til flygha (Leg 3 306)
 b. byriadho the til fly (ST 344)

Det är intressant att just prepositionen til börjar användas i förbindelse med 
ren infinitiv på detta vis, dels därför att infinitivmärket at etymologiskt är 
en preposition (identisk med den moderna svenskans åt och följaktligen be-
tydelsemässigt nära til) och dels därför att til var en preposition som oftare 
än andra tog at-infinitiver som rektion i fornsvenska. I fokus för den här 
artikeln står relationen mellan dessa båda formord, at och til. 

2. Syfte
Med utgångspunkt i en korpusundersökning kartlägger jag distributionen 
av til + infinitivfras (med och utan at) i fornsvenska och äldre nysvenska och 
försöker spåra den eventuella uppkomsten av ett infinitivmärke til. Syftet 
är (1) att redogöra för distributionen av til (i förbindelse med infinitivfras 
med och utan at) i fornsvenska och äldre nysvenska samt (2) att diskute-
ra hur til ska analyseras när ordet står i förbindelse med ren infinitiv. Om 
til ska betraktas som ett infinitivmärke i äldre svenska är övergången från 
preposition till infinitivmärke ett fall av grammatikalisering. En viktig frå-
ga som aktualiseras i artikeln är därför hur man kan avgöra vilken status til 
har (som preposition eller infinitivmärke) i ett språkhistoriskt material. Är 
alla belägg på til + ren infinitiv (hädanefter: til + V) att betrakta som infini-
tivfraser med til som infinitivmärke, eller finns det andra möjliga analyser? 

3. Bakgrund och tidigare forskning
Det finns en hel del forskning om infinitivmärket, både sådan som gjorts på 
svensk/nordisk botten, men kanske framförallt om andra germanska språk. 
Det är ett västeuropeiskt fenomen att en preposition med ursprunglig rikt-
ningsangivande funktion också kommit att användas i förbindelse med in-
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finitiv (Beckman 1934). Denna övergång har ådragit sig stort intresse i den 
internationella lingvistiska litteraturen, se t.ex. Haspelmath 1989 för en funk-
tionellt orienterad analys av tyskans zu och Roberts & Roussou 2003 (s. 97f.) 
för en översikt över olika analyser inom ramen för generativ grammatik. I det 
som följer ska jag kortfattat redogöra för relevanta delar av den forskning som 
behandlar nordiska förhållanden. Mot bakgrund av detta kommer jag sedan 
att formulera en hypotes för hur til (+ at) + V har använts i äldre svenska. 

3.1 Infinitiv som verbform
Det som vi i dag uppfattar som verbets grundform, infinitiven, är ursprung-
ligen ett verbalsubstantiv som i urgermanskan haft ändelsen –an. Det verkar 
inte ha funnits någon gemensam indoeuropeisk infinitivbildning eftersom 
olika språk(familjer) har olika nominalbildningar som utgångspunkt för in-
finitiven (se vidare härom Wessén 1965:144f. samt utförligare Falk & Torp 
1900:193f.). Infinitiven har använts som objekt särskilt till vissa verb som 
senare skulle utvecklas till våra modala hjälpverb. I äldsta tid tänker man sig 
att dessa blivande modalverb hade starkare lexikal betydelse än senare och 
att denna efterhand kommit att förblekna så att infinitiven övergår från 
nominalt objekt till infinit huvudverb i en hjälpverbskonstruktion. Också i 
konstruktionen ackusativ med infinitiv har infinitiven tidigt blivit använd 
(Wessén 1965:338f.). För en utförlig diskussion av modalverben i svenskans 
historia, se Lagervall 2014.   

3.2 Infinitivmärket at
Som jag redan nämnt är infinitivmärket att etymologiskt identiskt med 
prepositionen åt och bägge går tillbaka på fornsvenskans at (med formsam-
manfall mellan preposition och infinitivmärke) (jfr Hellquist 1948). At har 
troligen först använts för att signalera att infinitiven ska ha final tolkning, 
dvs. betyda ungefär ’för att…’. I västgermanska språk finns belagt att den 
prepositionsstyrda infinitiven tagit dativändelse (at styr dativ också i forn-
svenska), men från nordiskt språkområde finns inga belägg på kasusböjda 
infinitiver (jfr Prokosch 1939:205). Förbindelsen at + infinitiv är alltså ur-
sprungligen att betrakta som en prepositionsfras med final betydelse. Ef-
tersom ”[o]bjekt för en handling och avsikt med en handling [ofta] kommer 
vartannat rätt nära till betydelsen” har bruket av at-infinitiv spridit sig (på 
den rena infinitivens bekostnad) och at har börjat uppfattas som ett rent 
formord och inte (enbart) som en markör av finalitet (Wessén 1965:146f.). 
Infinitivmärket har dock inte konkurrerat ut den rena infinitiven helt. Ock-
så i fornsvenska är det regel att modala hjälpverb tar rena infinitiver som 
komplement, och ackusativ med infinitiv konstrueras normalt också utan 
infinitivmärke (även om undantag förekommer). 
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3.3 Tidigare forskning om infinitivmärket
Infinitivmärket har som sagt varit föremål för en hel del forskning. För 
svenskans del är det framför allt Kristina Hagren som i sin avhandling 
(2008) redogör för en omfattande kartläggning av bruket av å, till å och till 
framför infinitiv i svenska dialekter. Hagren uttalar sig dock försiktigt om 
hur ”elementet till” ska analyseras. Erik Lundin (1919; 1920–1921) beskriver 
infinitivmärkets distribution i det tidiga 1900-talets svenska och gör då bl.a. 
vissa iakttagelser om bruket av preposition i förbindelse med ren infinitiv 
(se vidare nedan). Cecilia Falk (2010) har argumenterat för att infinitivmär-
kets syntaktiska status förändras under svenskans historia. För resonemang-
et i denna artikel har Falks analys mindre betydelse. 

Också i norskan finns ett til som använts i förbindelse med ren infinitiv. 
Agneta Nesse (2002) undersöker den bergenska dialekten och tar fasta på 
infinitivmärket te som ett för dialekten utmärkande drag. Nesse väljer att 
se te som ett resultat av språkkontakt med lågtyska. Lågtyskan (och modern 
tyska) har ett system där infinitivmärket också är en preposition. Nesse me-
nar att man i Bergen har lånat detta system, inte själva infinitivmärket, från 
lågtyskan (Nesse 2002:198f.). 

Jan Terje Faarlund (2004) vänder sig mot Nesses förklaring och ser 
istället infinitivmärket til som ett resultat av att til reanalyserats från pre-
position till infinitivmärke på samma sätt som tidigare at (jämför ovan). 
Faarlund menar att ursprunget till infinitivmärket til står att finna i kontex-
ter där prepositionen til kommit att stå omedelbart framför at-infinitiven 
för att markera final betydelse. At:s funktion har sedan överförts på til som 
kommit att fungera både som markör av final betydelse och som infinitiv-
märke. Efter etableringen av detta finala infinitivmärke kan det fortsätta att 
sprida sig till andra, icke-finala kontexter. Strykningen av at verkar endast 
ha ägt rum efter prepositionen til, inte efter andra prepositioner. Hagren 
(2008:16–17) ansluter sig till Faarlunds analys, men menar samtidigt att hen-
nes material inte lämpar sig för att dra några egentliga slutsatser om den 
språkhistoriska utvecklingen (Hagren 2008: 253). 

Om man ser till svenska förhållanden finns vissa saker värda att anmär-
ka i Faarlunds framställning. För det första utgår Faarlund från att til haft 
som primär funktion att markera final betydelse och att det är denna finala 
preposition som fått spridning och utvecklats till ett infinitivmärke. Faar-
lund nämner dock inte att til också varit en lexikalt bunden preposition och 
som sådan också stått framför at-infinitiv, så är fallet i fornsvenska om inte 
annat. Vi har alltså att göra med två olika til: ett lexikalt bundet med olika 
betydelser och ett finalt. Det verkar också som om det föreligger vissa skill-
nader i det språkhistoriska förloppet om man jämför äldre svenska och äldre 
norska. Medan Faarlunds första exempel på til + V är från 1700-talet, är det 



139

för svenskans del möjligt att finna sådana exempel redan på 1300-talet.1 En 
sista olikhet gäller Faarlunds påstående att det endast är efter prepositionen 
til som infinitivmärket at har kunnat strykas. Detta stämmer inte in varken 
på fornsvenska eller nysvenska förhållanden där man kan finna exempel på 
utelämnat infinitivmärke efter flera andra prepositioner. I (3) nedan ges i 
tur och ordning exempel på lexikalt bundet til (3a), til + V från 1300-talet 
(3b) och utelämning av infinitivmärke efter andra prepositioner (3c–d).

 
(3)  a. thz hörir gudhi til at giffwa maal (Svm 130, 1300-t. slut) (jfr ’höra 

någon till, tillhöra’)
 b. at hon kome thöm androm til äta (Bona 217, 1300-t. slut) (’få dem att 

äta’)
 c. Jt[em] legg[er] id[er] win om bespise slotteth (Sigge 41, 1502)
 d. När thesse [kanoner osv.] begynna på brumma (SAOB: Stiernhielm 

1649)
 

Det är heller inte så att infinitivmärket at utelämnas endast efter finala til 
utan det är (minst) lika vanligt att lexikala til tar rena infinitivfraser som 
rektion. Jämför exemplen i (4) nedan. 

(4) a. ængen diæuul skal diruaz tel coma þæn tima. for þin øghon (Bur 13, ca 
1300) (dirva til ’våga’)

 b. han tok nu maklica til gaa tha han var thröttir (Bona 84, 1300-t. slut) 
(jfr Sdw: taka til ’börja’)

I den här artikeln kommer jag att argumentera för en delvis annan analys 
än Faarlunds. Enligt Faarlund sammanhänger uppkomsten av ett infinitiv-
märke til med en möjlighet att stryka at efter finalt til. Bruket av til + V har 
sedan spridit sig till icke finala kontexter ungefär på samma sätt som man 
tänker sig att det ursprungligen finala at långsamt fått ökad användning 
och kommit att uppfattas som ett formord utan särskild egenbetydelse (jfr 
genomgången ovan). Jag tror dock att man måste se spridningen av til + V i 
ljuset av den utökade användningen av förbindelsen til + at + V. Det är i min 
mening inte själva processen ”strykning av at efter til” som gör att til börjar 
uppfattas som ett infinitivmärke, det är istället spridningen av förbindelsen 
til at som leder till att til + V också får spridning. Jag menar således att till  
+ V är ett slags förkortad version av til at + V, och att man måste studera de 
båda förbindelserna tillsammans för att förstå hur processen har gått till. 

1  Faarlund nämner dock (s. 98) att til + V förekommit också på 1600-talet, men han re-
dovisar inga belägg från denna period. 
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4. Material
Utgångspunkten för de vidare resonemangen är en korpusundersökning 
omfattande totalt 40 texter varav 26 fornsvenska och 14 äldre nysvenska. 
Texterna har excerperats helt eller delvis. Vid jämförelser med modern 
svenska har jag använt mig av delar av Korp:s tidningsmaterial. För närmare 
upplysningar om texterna som ingår i undersökningen hänvisas läsaren till 
Appendix.

Eftersom jag upplevt mängden belägg på til + V som otillfredsställande 
efter genomgången av detta material har jag också gjort riktade sökningar 
utanför huvudundersökningens texter. Jag har då använt mig av Fornsven-
ska textbanken samt av 1700-talsdramerna i korpusen Svensk dramadialog 
(se Melander Marttala & Östman 2000). Detta får som följd att det finns 
belägg på til + V från 1700-talet, till skillnad från til + at + V, som endast 
excerperats fram till 1600-talets slut. Totalt ingår drygt 3 300 infinitivfraser 
i undersökningen. En stor del av beläggen på til + V har tillkommit med 
hjälp av de kompletterande sökningarna. 

5. Resultat
Resultatet från excerperingen av infinitivfraser redovisas i tabell 1 nedan 
(där V står för verb i infinitiv och PR för preposition). Jag har delat den 
yngre fornsvenska perioden i två delar: tidig yngre fornsvenska (nedan: yfsv 
I) för perioden 1375–1450 och sen yngre fornsvenska (nedan: yfsv II) för peri-
oden 1450–1526.2 Den äldre nysvenska perioden är också tudelad: tidig äldre 
nysvenska (nedan: änysv I) innehåller texter skrivna efter 1529 av författare 
födda före 1599 och sen äldre nysvenska (nedan: änysv II) innehåller texter 
skrivna av författare födda mellan 1600 och 1675. 

I det som följer ska jag försöka att mer i detalj beskriva de excerperade in-
finitivfraserna med fokus på dem som fungerar som rektion (dvs. til + at + 
V och til + V). 

2 Ett undantag utgör dock Historia Trojana som trots att den tillkommit 1529 räknas till 
den fornsvenska perioden. Se Ståhle 1967:121.

 Äfsv  Yfsv I Yfsv II Änysv I Änysv II 1700-tal Totalt

at + V 526 798 404 258 419 – 2405

PR + at + V 44 152 159 296 163 – 814

til + V 2 4 10 13 19 71 119

Totalt 572 954 573 567 601 60 3327

Tabell 1. Resultat från excerpering
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5.1 Infinitivfrasen som rektion
I modern svenska fungerar infinitivfrasen ofta som rektion till preposition. 
Prepositionsfrasen är då antingen bundet adverbial till vissa verb, adjektiv 
och particip, fritt adverbial eller attribut i nominalfraser. Jfr exemplen i (5) 
nedan (hämtade från SAG). 

(5) a. Ingen av dem är intresserad av att följa med. 
 b. Han sålde företaget utan att tillfråga de anställda.  
 c. fördelen med att vara statsanställd.

Samma funktioner finner vi också i äldre fornsvenska, men med vissa skill-
nader. För det första verkar det vara vanligare att infinitivfraser är rektioner 
i modern svenska än i äldre fornsvenska. För det andra tycks de preposi-
tionsfraser med infinitivfrasformad rektion som fungerade som fritt adver-
bial uteslutande ha haft final betydelse (dvs. ungefär ’för att…’). Slutligen är 
det i äldre fornsvenska ovanligt att andra prepositioner än til tar at-infiniti-
ver som rektion. Detta gäller i alla funktioner som exemplifieras i (5) ovan. 
Jämför sammanställningen över infinitivfraser som rektion i tabell 2 nedan.

Tabell 2. Andel infinitivfraser i procent som utgör rektion sorterat efter preposition

Preposition Äfsv Yfsv I Yfsv II Änysv I Änysv II Press+GP

till 6 % 9 % 27 % 51 % 27 % 2 %

för 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 17 %

övriga 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 12 %

totalt 8 % 12 % 29 % 53 % 29 % 31 %

Av uppgifterna i tabell 2 ovan kan vi dra vissa slutsatser. För det första ser 
vi att andelen infinitivfraser som fungerar som just rektioner ökar kraftigt 
mot slutet av den fornsvenska perioden och når en extrem nivå under tidig 
äldre nysvensk tid (53 %) för att sedan minska på nytt under sen äldre ny-
svenska (27 %). För det andra är det tydligt att det i äldre svenska framför 
allt varit en preposition som tagit infinitivfraser som rektion, nämligen til. 
Också i modern svenska dominerar en preposition (för), men dominansen 
är inte alls lika stor och andelen övriga prepositioner med infinitivfrasfor-
made rektioner är betydligt högre än i äldre stadier av svenska. När andelen 
infinitivfraser som rektion ökar i sen yngre fornsvenska och tidig äldre ny-
svenska gäller det endast de til-styrda at-infinitiverna. Övriga prepositioner 
håller sig på en jämn, låg nivå mellan en och tre procent. Jag har tidigare 
argumenterat för att den extrema ökningen av til-styrda at-infinitiver delvis 
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beror på att förbindelsen til at börjat uppfattas som ett slags sammansatt 
infinitivmärke (Kalm 2014). 

Ökningen av til + at + V är dock inte generell, utan i takt med att 
förbindelsen ökar i materialet blir den individuella variationen allt mer 
påtaglig. Detta kan illustreras med hjälp av ett s.k. låddiagram (eng. box 
plot). Se figur 1 nedan.

I låddiagrammet ovan visas andelen til + at + V i materialets texter förde-
lat på fem perioder. Varje grå låda rymmer de mittersta 50 procenten av 
texterna och ”svansarna” visar åt var sitt håll de resterande övre respektive 
under 25 procenten. Slutstrecken visar mini- respektive maxvärde. I äldre 
fornsvenska och tidig yngre fornsvenska är lådorna väl sammanhållna och 
svansarna är korta. Det tyder på att variationen mellan texterna som hör 
till dessa perioder är begränsad. Mot slutet av den fornsvenska perioden blir 
lådan större och svansarna längre. Störst är lådan på 1500-talet, och avstån-
det mellan lådan och svansarna är stort åt bägge håll. På 1600-talet är lådan 
något mindre och avståndet till den nedre svansen är obetydligt, men det är 
istället desto större till den övre. Detta beror på en avvikande text i mate-
rialet, nämligen Agneta Horns memoarer. Låddiagrammet visar alltså att i 
takt med att til + at + V ökar i frekvens, tilltar den individuella variationen 
mellan olika språkbrukare i mitt material. 

Figur 1. Låddiagram: tilltagande variation i andel til at.
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Bruket av til i förbindelse med at-infinitiv blir alltså vanligare redan 
under slutet av 1400-talet, men det är först på 1500-talet som man kan tala 
om en verklig etablering av til at som ett alternativt infinitivmärke (även 
om det finns exempel redan tidigare) (jfr Kalm 2014). Mot slutet av den 
fornsvenska perioden, verkar det som om fakultativt til blir vanligare. Un-
der medeltidens slut är det alltså snarare fråga om en ökad användning av 
til i lexikalt och semantiskt motiverade kontexter, än om en spridning som 
tyder på grammatikalisering. I (6) nedan ges exempel på hur til at används 
med starkt försvagad lexikal/semantisk motivering på 1500- och 1600-talet. 

(6)  a. …,  then artickel gaff Hans K. M:t myckit til at betenckie, … (Ludvig 
34, 1560-tal)

 b. H. K. Mtt: weet deet wäll till at förtälia. (Hand 11, 1620)
 c. Tÿ thet är sÿndh til at neka ett barn sin glädie. (Horn 68, 1650-tal)

Utanför materialet har jag också antecknat ett exempel från Dalins Argus 
där til at + V är rektion efter prepositionen för. Exemplet, som återges i (7) 
nedan, visar tydligt hur til inte längre uppfattas som en preposition framför 
infinitivmärket at utan som en del av infinitivmärket til at eftersom en an-
nan preposition, för, föregår til. 

(7) Jag har ont för til at beskrifwa hennes Deijlighet (Dalin, 1730-tal, citerat 
efter Lamm & Hesselman 1919:CIL)

5.2  Ren infinitiv som rektion
Som jag nämnde ovan är beläggen på til + V relativt få. Totalt har jag an-
tecknat 119 belägg varav 71 stycken kommer från 1700-talet. 

5.2.1 Modern svenska
Enligt SAG är det i modern svenska obligatoriskt för infinitivfraser att inledas 
av infinitivmärke när de fungerar som rektion direkt efter preposition (SAG 
3:596). Lundin (1919:156) anför dock flera exempel på hur infinitivmärket har 
utelämnats även efter preposition. Lundins exempel återges i (8) nedan. 

(8) a. Miss H. hade inte haft en tanke på uppsöka mrs G. 
 b. Han är för äkta allmogeman för beröfva sin sång de ärliga uttrycken af 

lidelse.
 c. … du lärde oss gråta för sjunga … [i stället för: ’och icke’]
 d. Man har lagt, för lura staten, / sågspån uti mjöl.
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Carin Pihl (1970) redogör utförligt för bruket av preposition i förbindelse 
med ren infinitiv i Överkalixmålet (Pihl 1970: 554–560) och Hagren anför 
prov också från andra dialekter (2008:153f.). En sökning i Korp visar att fe-
nomenet också förekommer i modern standardsvenska. Det finns belägg 
både från tidningstext och bloggar. I (9) ges några belysande exempel. 

(9) a. När jag gick ut för titta såg jag att hela paradentrén var full av rök. 
(Press 96)

 b. Det var efter dessa samtal som jag beslöt mig för skildra de svenskar 
som … (Press 97)

 c. I tisdags avled han på ett sjukhus efter ha sårats i ett bakhåll. (Press 96)
 d. För den som är intresserad av träffa och se gamla medaljprydda vete-

raner (…) rekommenderas ett besök i Moskva (…). (Bloggmix 2006)

Prepositionerna i (8) och (9) ovan uppfattar jag inte som infinitivmärken. 
Anledningen till detta är att prepositionerna endast tycks ta rena infiniti-
ver som rektioner i specifika lexikala och semantiska kontexter. I (9a) är för 
en markör av finalitet och således semantiskt bunden till kontexten, i (9b) 
däremot är för snarare knuten till matrisverbet (besluta sig för någonting). 
Prepositionsfrasen i (8c) är fritt adverbial och prepositionen är semantiskt 
bunden medan den i (9d) återigen hör samman med matrisverbet (vara in-
tresserad av någonting). För att prepositionerna ska uppfattas som infinitiv-
märken bör man kunna finna dem i kontexter där det saknas motivering för 
prepositionen, dvs. där den inte är lexikalt bunden eller semantiskt moti-
verad. 

5.2.2 Fornsvenska
Beläggen på til + V i fornsvenska är mycket få. Totalt har jag endast funnit 
16 exempel, och då har jag utökat sökningen till att omfatta stora delar av 
Fornsvenska textbankens material. Förutom de exempel som redan diskute-
rats (se (4a–b) ovan) är de äldsta beläggen från sent 1300-tal. Sedan återfinns 
exempel lite varstans ur 1400-talslitteraturen. De äldsta beläggen förekom-
mer endast i specifika kontexter där til antingen har en klart final betydelse 
(jfr (10) nedan) eller där prepositionen kan sägas vara en del av den lexikala 
konstruktionsramen (jfr (11) nedan). 

(10) a. thy wastena klosther haffwer ey annor tilfälle wthsända sina perso-
nor til stwdera (Måns 334, 1519)

 b. jak nidherfoor til Colne til ath thär faa reliquias. som jak oc thär fik … 
(Måns 332, 1518)
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(11) a. nw haffwom wi thima til them fördärffwa (Sdw: MB2: 265)
 b. thu hafwer ey tima til / at thu mit breff alt läsa wil (Sdw: Al 6047)  

(… att kunna läsa hela mitt brev)

Infinitivfraserna i (10a–b) har båda final betydelse (’för att’) och til verkar 
här fungera som en preposition med funktion att markera denna finala an-
vändning av infinitiven. I dessa exempel är alltså til semantiskt bunden till 
den finala konstruktionen. I (11a–b) ser vi hur uttrycket hava tima til kan 
konstrueras både med en bisats och med en infinitivfras (utan at). Här är 
alltså til snarast en del av den lexikala konstruktionsramen, inte ett infini-
tivmärke. 

De fornsvenska beläggen på til + V är alltså få och de verkar följa ett 
mönster där förbindelsen endast uppträder i specifika kontexter. Jag är där-
för inte beredd att analysera til som ett infinitivmärke i fornsvenskan, utan 
ser det som mer rimligt att anta att til här är en preposition som ibland kan 
ta en ren infinitiv som rektion, precis som i modern svenska. 

5.2.3 Äldre och yngre nysvenska
Som jag visat ovan (jfr tabell 2 och figur 1) ökar bruket av til + at + V kraftigt 
under 1500-talet, och jag har argumenterat för att man under denna period 
kan tala om en etablering av ett infinitivmärke til at. Också exemplen på til 
+ V tycks öka något under samma period. I ett betydligt färre antal under-
sökta texter finner jag nämligen fler belägg på til + V. I vissa 1700-talsdramer 
är til + V relativt vanligt (i dramat Kusinerna från 1791 finns hela 55 belägg 
på te + V).  Många av beläggen är av samma slag som de fornsvenska, dvs. 
att til är en lexikalt eller semantiskt motiverad preposition som tar en ren 
infinitiv som rektion. Men det finns också exempel på hur til används i för-
bindelse med ren infinitiv i kontexter där det är svårt att tala om til som en 
del av den lexikala konstruktionsramen eller som en markör av final bety-
delse. Här kan vi alltså tala om en etablering av ett infinitivmärke til. Några 
belysande exempel på detta bruk av til + V ges i (13) nedan. 

(13) a. edra barn som högst ähr till agta (OxBer 15, 1630-tal) 
 b. Män iag, […], hinte och dena gången til härda vt mädh det onda (Horn 

11, 1650-tal) 
 c. Hwa har du då för fler skader te opräkna? (1e Banqueroutieren, 1753) 
 d. Ä de inte Ni, som kom te mej för te berätta hur Ni har hört... (2c Kusi-

nerna, 1791) 

Det verkar alltså som om exemplen där til inte kan knytas till den lexikala 
eller semantiska kontexten inte uppträder på allvar förrän under äldre ny-
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svensk tid. Detta sker alltså parallellt med, eller t.o.m. något senare än, den 
etablering av det sammansatta infinitivmärket til at som jag redogjort för 
ovan (och mer utförligt i Kalm 2014). 

6. Analys och sammanfattning 
I modern svenska liksom i fornsvenska och äldre nysvenska förekommer 
det marginellt att prepositioner tar rena infinitiver som rektioner. Det finns 
inget som tyder på att denna process i sig skulle leda till att prepositionerna 
börjar uppfattas som infinitivmärken eftersom distributionen är begränsad 
till specifika kontexter, antingen sådana där prepositionen är bunden till 
den lexikala konstruktionsramen (t.ex. till ett verb) eller där prepositionen 
har specifik semantisk funktion (t.ex. som markör av final betydelse). 

I äldre fornsvenska liksom i modern svenska är det möjligt för preposi-
tioner att ta infinitivfraser som rektion. Det normala är då att infinitivfrasen 
konstrueras med infinitivmärket att (fsv. at). I äldre fornsvenska och tidig 
yngre fornsvenska är prepositionsstyrda at-infinitiver betydligt ovanligare 
än i dagens svenska och andra prepositioner än til tar endast marginellt infi-
nitivfraser som rektion. Mot slutet av den fornsvenska perioden, och under 
tidig äldre nysvenska i synnerhet, ökar bruket av til-styrda at-infinitiver kraf-
tigt och man kan tala om en etablering av ett infinitivmärke til at hos vissa 
författare. Parallellt med att til-styrda at-infinitiver blir vanligare ökar också 
användningen av til-styrda rena infinitiver, och man kan börja tala om en eta-
blering av ett infinitivmärke til. Denna etablering tycks alltså ske samtidigt 
som, eller t.o.m. något senare än, etableringen av til at som infinitivmärke. 

Faarlund (2004) har argumenterat för att det är strykningen av at efter 
finalt til som leder till att prepositionen til så småningom börjar uppfattas 
som allmänt infinitivmärke. Jag tror inte att detta är hela sanningen bakom 
infinitivmärket til:s historia, i varje fall inte i svenskan. Som jag visat ovan 
förekommer det att prepositioner tar rena infinitiver som rektioner utan 
att dessa för den sakens skull börjar uppfattas som generella infinitivmär-
ken. Det som skiljer til + V från övriga prepositioner i förbindelse med ren 
infinitiv är att det i äldre nysvenska etableras ett infinitivmärke til at. Det 
är när detta infinitivmärke, som är relativt vanligt under 1500- och 1600-ta-
let, får spridning som också til + V får spridning, som ett slags förkortad 
version av til at + V. Jag menar alltså, till skillnad från Faarlund (2004) att 
det inte är själva strykningen av at som gör att til + V får spridning, utan 
att det är spridningen av til at + V som möjliggör en användning av til som 
infinitivmärke. Man kan sammanfatta min tänkta grammatikaliseringsgång 
i sex steg. Dessa återfinns i (14) nedan. Skillnaden mellan Faarlunds och min 
analys ligger alltså i att jag ser steg (v) som den viktigaste orsaken till att til 
börjar uppfattas som infinitivmärke.
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(14)  i.  at + V i finala kontexter
 ii.  at + V i alla argumentspositioner
 iii.  til + at + V i specifika semantiska och lexikala kontexter
 iv.  til +V i samma kontexter som ovan
 v.  til at + V i alla argumentspositioner
 vi.  til + V i alla argumentspositioner
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Appendix: Excerperade texter och digitala korpusar
Äldre fornsvenska
Äldre Västgötalagen (ÄVgL) enl. Holm B 59. SSGL 1, utg. av Collin & Schlyter.
Östgötalagen (ÖgL) enl. Holm B 50. SSGL 2, utg. av Collin & Schlyter.
Upplandslagen (UL) enl. Ups. B 12. SSGL 3, utg. av Schlyter.
Dalalagen (DL) enl. Holm B 54. SSGL 5, utg. av Schlyter.
Hälsingelagen (HL) enl. Ups. B 49. SSGL 6, utg. av Schlyter.
Gutalagen (GL) enl. Holm B 64. SSGL 7, utg. av Schlyter. 
Skånelagen (SkL) enl. Holm B 76. SSGL 9, utg. av Schlyter. 
Fornsvenska legendariet enl. Bureanus (Leg) enl. Holm A 34 (Bureanus). SSFS 7:1, utg. av 

Stephens. 
Fem moseböcker på fornsvenska (MB 1B) enl. Holm A 1. SSFS 60, utg. av Thorell. 

Tidig yngre fornsvenska
Karl Magnus saga (KM) enl. Holm D 4. SSFS 28, utg. av Klemming. 
Barlaam och Josaphat (BJ) enligt A 110. SSFS 28, s. 3–107, utg. av G. E. Klemming. 
Järteckensbok (Jär) enligt A 110. SSFS 22, s. 1–123, utg. av G. E. Klemming.
Sju vise mästare (Svm) enligt D 4. SSFS 28, s. 113–172, utg. av G. E. Klemming.
Helga manna leverne (HML). SSFS 34, utg. av Geete.
Själens tröst (ST) enl. Holm A 108. SSFS 59, utg. av Henning.
Bonaventura betraktelser (Bona). SFSS 15, utg. av Klemming.  
Ängelns diktamen (ÄD). SSFS 14:4, utg. av Klemming. 
Äldsta postillan (MP 1). SSFS 23:1, utg. av Klemming.  
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Sen yngre fornsvenska
Didrik af Bern (Did). SSFS 10, utg. av Hylthén-Cavallius. 
Arvid Siggessons brev (Sigge) I: Gamla papper angående Mora socken II, s. 9–86, utg av L. 

Sjödin.  
Om den heliga fru Karin, S. Birgittas dotter (Karin) I: Jöns Buddes bok, Skrifter utgivna av 

Svenska litteratursällskapet i Finland. 31, s. 191–229, utg. av O. F. Hultman.
Peder Månssons brev (Måns) I: Små stycken på fornsvenska 2, s. 299–336, utg. av R. Geete.
Historia Trojana (Troja) enligt D 4. SSFS 29, s. 1–120, utg. av R. Geete. 
Själens kloster (SKl). SSFS 20, utg. av Klemming. 
Bondakonst (Bond). SSFS 75, utg. av Granlund. Ragvaldi (Ragv). SSFS 7:3, utg. av Stephens. 

Tidig äldre nysvenska
Rasmus Ludvigssons krönika (Ludvig) HH 20:1, s. 1–120.
Berättelse om k. Gustaf I:s sista stunder och död (G1Död) HH 20:2, s. 121–153.  
Hogenskild Bielkes Anteckningar (Bielke) HH 20:4, s. 164–215.
Johan Hands dagbok (Hand) HH 8:3, s. 3–39.
Lars Tungels dagbok (Tungel) HH 22:1, s. 79–191.  
Nils Gyllenstiernas brev och rapporter (Gyllen) HH 30:1, s. 109–232. Endast partierna på 

svenska har excerperats.  
Anna Vasas brev (Vasa) Efter Fornsvenska textbanken. 
Gabriel Gustafsson Oxenstiernas berättelse (OxBer) HH 8:4, s. 3–17.

Sen äldre nysvenska
Andreas Bolinus Dagbok (Bolin) I: En dagbok från 1600-talet, s. 7–89, utg. av E. Brunnström. 

Endast Bolinus anteckningar har excerperats.  
Agneta Horns Beskrivning över min vandringstid (Horn) Nordiska texter och undersökning-

ar 19, s. 3–113, utg. av G. Holm.  
Claes Rålambs diarium under resa till Konstantinopel 1657–1658 (Rålamb) HH 37:3, s. 3–123.  
Erik Dahlbergs dagbok (Dahl) I: Erik Dahlbergs dagbok 1625–1699, s. 3–129, utg. av H. Lund-

ström. 
Eva Oxenstiernas brev (OxBrev) I: Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna – En brefväxling, 

förra delen: s. 229–251, senare delen: s. 175–189, utg. av C. M. Stenbock. Endast 
breven på svenska har excerperats.  

Johan Rosenhanes dagbok (Rosen) I: Johan Rosenhanes dagbok 1652–1661, Kungl. samfundet 
för utgivande av handlingar rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 18, s. 
15–132, utg. av A. Jansson.
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