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Om man på grund av de sparsamma historiska källorna och 
runstenarnas vittnesbörd söker skapa sig en bild av kulturlivet 
i Norden under vikingatiden (omkr. 800-1050), är det två 

drag som framför allt kommer att dominera. Det ena är de 
nordiska folkens starka aktivitet. Den tager sig närmast ut-
tryck i vikingatågen. Det är en oavbruten ström av härnadståg, 
som under detta tidevarv utgjuter sig över Nordeuropa, över-

allt vållande fruktan och oro. 1 ledungsfiottornas följe och i 

deras spår har utvecklats en betydande handel. Denna har 
icke blott tjänat de nordiska folkens egna behov. Den viktigaste 
förbindelsen mellan Orienten och Västeuropa gick under vi-
kingatiden över de ryska floderna och Östersjön. Det var huvud-
sakligen nordiska köpmän, som drev denna handel. Det främ-
mande inslaget av missionärer och handelsidkare, som besökte 
Norden eller bosatte sig där, har säkerligen icke varit särdeles 
betydande. Utvandringen från Norden var däremot avsevärd 
och ledde till varaktig bosättning på flera håll: i Normandie, 
i England, på de skotska öarna och i Irland, i Ryssland. - 
Det andra huvuddraget i tidens historia är, att riktningen oav-
låtligen går mot väster och mot öster. De svenska vikingarnas 
färder gick i främsta rummet österut, till Gårdarike och vidare 
utefter de ryska floderna till Orienten och till Grekland. Men 
även i västerviking tog svenskarna del, mot frisernas handels-
platser och frankerrikets kustbygder och mot England. »Han 

for österut» och »han for västerut», austr och vestr, är ord som 

ofta förekommer i runstenarnas minnesord. Däremot saknas 
alldeles ordet »söder». Detta är ingalunda någon tillfällighet. 

Vikingarna for icke mot söder. 

1 norra Tyskland, germanernas gamla hemland, bodde un- 



der denna tid västslavjska och baltiska folk, västerut ända till 
Elbe och Holstein. De bildade en effektiv barriär mellan de 
skandinaviska folken och deras germanska stamfränder i söder 
(saxarna). Bosättningen var sannolikt ganska gles på detta 
slaviska nybyggarområde, och förbindelserna därifrån västerut 
och söderut var svaga. De kulturella inflytelser från Väster-
landet, som under vikingatiden nådde Norden, utgick sålunda 
dels från England, dels från det frankiska rikets nordligaste 
trakter, Frisland och Saxland, frisernas land och saxarnas land. 
Ärkebiskopsstiftet Hamburg-Bremen var medelpunkten för den 
kristna missionen i Sverige och Danmark under vikingatiden. 

Från mitten av 1000-talet inträdde helt förändrade förhål-
landen i de nordiska folkens läge. Efter storfurst Jaroslavs död 
(1054) splittradcs det varjagiska riket i Kiev i ett antal halvt 
självständiga och ständigt växlande småstater, i vilka det nor-
diska folkelementet helt försvann. De nordiska väringarna var 
icke längre så gärna sedda gäster. Främmande foikstammar 
gjorde handeisvägarna söderut mot Svarta havet osäkra. Den 
nordliga vägen mellan Orienten och Västeuropa över öster-
sjön blev svårframkomlig och miste alltmer sin betydelse. 1 
stället öppnades vid århundradets slut genom korstågen en 
ny förbindelse med Österlandet över Medelhavet. 1 England 
blev det efter Hårdeknuts död (1042) slut med danernas makt, 
och de skandinaviska invandrarna assimilerades snart med den 
övriga inhemska befolkningen. Efter normandernas erövring 
(1066) var gränsen definitivt satt för nordmännens fria fram-
fart. Vikingafärderna tvingades att upphöra. Både åt öster 
och åt väster blev därmed handelsvägarna stängda för nordiska 
köpmän. Ledungsskeppen låg stilla i hamnarna, och svearna 
drog sig alltmera tillbaka från det osäkra havet. Det dröjde 
icke länge, förrän de måste försvara sina egna kuster mot an-
fall av estniska och vendiska sjörövare. Liknande var läget 
söderut i Danmark. Endast på Gotland blomstrade ännu sjö- 
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farten. Gotländska bönder drev på 1100-talet en vinstgivande 
handel både på Novgorod och på England. 

Samtidigt inträffade märkliga händelser vid Östersjöns söd-
ra kust. En kraftig tysk motrörelse satte in mot den tidigare 
slaviska expansionen. Under långvariga gränsfej der och kors-
tåg mot venderna underlade sig de saxiska hertigarna stycke för 
stycke av landet mellan Elbe och Oder. Vid mitten av 1100-
talet erövrade Henrik lejonet hela Östersjökusten. Meklenburg 
och Pommern överlämnades åt inhemska slaviska furstar så-
som län, men deras länder koloniserades med inflyttade tyska 
bönder från olika delar av det tyska riket. Den vendiska befolk-
ningen utrotades eller förtyskades, och på stora områden bär 
endast ortnamnen vittne om att de en gång har varit bebodda 
av baltiska och slaviska folk. För att befästa den tyska kultu-
ren grundade Henrik biskopsdömen och städer. Lybeck, den 
första tyska staden vid Östersjön, 	grundad år 1143 på ven- 
disk mark men nära gränsen till det tyska Holstein 	är i 
väsentlig grad hans skapelse. Det medeltida stadsväsendet med 
handel och borgerliga näringar utvecklade sig utomordentligt 
rikt såväl här som i andra städer, som anlades i en krans ut-
efter södra Östersjökusten: Wismar, Rostock, Stralsund, Grcifs-
wald, Stettin, Danzig och längre bort Riga och Reval. Riga 
grundlades år 1201, Reval på 1220-talet. 

Tyskarnas ekonomiska expansion lät icke hejda sig av havet. 
Tvärtom gav detta först det riktiga utrymmet för deras mer-
kantila kraftutvec.kling. Under 1100-talet började tyska köpmän 
besöka Gotland, och där uppstod snart i Visby ett huvudsak-
ligen av tyskar befolkat stadssamhälle. Denna välbelägna kolo-
nistad utvecklades snabbt till ett centrum för Nordeuropas 
handel, i regelbunden förbindelse å ena sidan med Novgorod 
och å. den andra med Lybeck, Västfalen och Flandern. Det 
blev tyska fartyg, som nu seglade på Östersjöns vatten. Också 
de baltiska länderna och Sverige, som låg på ömse sidor om 
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den stora huvudvägen, drogs in i dessa förbindelser. Sverige 

spelade numera en helt passiv roll, men dess ekonomiska och 

kulturella intressen blev för århundraden framåt inriktade mot 
söder. 

Tyskarna kom med större materiella resurser och en högre 

utvecklad handelsteknik än de nordiska bondeköpmännen. De-

ras verksamhet präglades av planmässighet och energi. T. o. m. 
i skeppsbyggnadskonst och segling var de snart nordborna 

överlägsna. Deras djupgående koggar kunde ta ombord betyd-
ligt större laster än de svenska snäckorna. De drev storhandel 

med lagerhus och kontor på flera orter. De införde nya varor, 

framför allt flandriska tyger, för stormännen och deras tjäna-
re. De hade en fullt utvecklad penninghushållning, under det 

att vikingatidens handel mestadels hade haft karaktären av 

bytesverksamhet, där pälsverk och slavar byttes mot tyger och 
vapen. Tyskarna höll sig framme överallt på de gamla handels-

lederna och marknaderna. Det är rätt naturligt, att kraftfulla 

och omtänksamrna svenska regenter, som ville påskynda lan-
dets utveckling, sökte befordra förbindelserna med de ekono-

miskt och kulturellt blomstrande tyska städerna. Dessa å sin 

sida hade intresse av en kraftig styrelse, som kunde garantera 

lugn och ordning. Vid slutet av ilDO-talet slöt konung Knut 

Eriksson en handelstraktat med Henrik lejonet, Lybecks herre. 

Och denna överenskommelse förnyades av Birger Jarl, sanno-
likt år 1252 (det bevarade brevet är odaterat). Tyska köpmän 

från Lybeck tillförsäkrades tullfrihet och rättsskydd. »Om 

åter några från eder stad vilja uppehålla sig hos oss och bo i 

vårt rike, så vilja vi, att de skola bruka vårt lands lagar och 

styras efter dem och i övrigt kallas svenskar», heter det i en 

betydelsefull punkt om lybeckarnas bosättning i Sverige. 

Vid denna tid hade den tyska expansionen i vårt land redan 
inträtt i ett nytt skede. De första mera tillfälliga handelsbesö-

ken hade efter hand lett till en verklig bosättning. Under 1200- 
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talets förra hälft har ctt rätt betydande antal tyskar flyttat in 
i vårt land, och ännu mer omfattande blir invandringen under 
århundradets senare del och under 1300-talet. Det är givetvis 
först och främst i kuststäderna, som invandrarna träffas: i 
Kalmar, i Lödöse, i Söderköping och i det nygrundade Stock-
holm. Men de sökte sig också tidigt långt in i landet, till de 
lokala medelpunkterna för handeln och samfärdseln bygderna 
emellan: till Linköping och Skeninge, till Skara och Jönköping, 
till Örebro, Arboga och Västerås, till Sigtuna, Uppsala och 
Enköping. Med tyskarnas hjälp utvecklades dessa små mark-
nadsplatser till städer med fast bosättning, med gator och torg, 
med murar och valigravar. Stadsväsendet gör sitt intåg i vårt 
land. Jämte köpmännen kom skaror av hantverkare. Också de 
slog sig ned som borgare i de svenska städerna. 

Våra medeltida städer kom därför att få en blandad befolk-
ning. 1 Stockholm torde tyskar och svenskar ungefär samtidigt 
ha börjat bosätta sig. Så vitt man kan döma av de bevarade 
personnarnnen i de äldsta urkunderna, var tyskarna i stark 
majoritet. Också senare under medeltiden synes detta ha varit 
fallet, åtminstone tidvis.1  Det var därför som Birger jarls be-
stämmelse om invandrarnas svenska medborgarskap kom att 
bli av så stor betydelse. Tyskarna skulle icke bilda ett eget 
samhälle i Stockholm, med egen lag, såsom i Visby, utan de 
skulle kallas och vara svenskar. 

Den förste kände borgmästaren i Stockholm (1297) var en tysk. Av de 
hantverkare, som omtalas som bosatta i Uppsala under tiden till 1310, var 
de flesta tyskar (H. Schöck i »Svenska folkets historia» 2:2, s. 138). Bland 
borgmästare och råd i Kalmar, som 1397 hyllade Margareta, var tyskarna 
av namnen att döma i stark övervikt, kanske fem gånger så många som 
svenskarna. Av 68 borgarnamn från Stockholm i urkunder från tiden 1400-
1420 kan 48 anses som tyska. Den äldsta ämbetsboken (1419) innefattar 
jämnt 50 namn, därav 32 utpräglat tyska. Under flera år på 1400-talet, bl 
a. 1436, bär båda borgmästarna tyska namn - till synes mot stadslagens 
föreskrift. Den ene av dem har väl sålunda, trots Sitt tyska namn, betraktats 
som svensk. Detta endast som några exempel. 
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Flertalet av de tyska köpmännen och hantverkarna korn från 

Lybeck och andra Östersjöstäder. Men ett icke obetydligt till-

skott synes härröra från jämförelsevis avlägsna orter i nord-
västra Tyskland, såsom Braunschweig, Köln, Soest och Dort-

mund. Lybeck var utskeppningsorten för dessa västfaliska ut-

vandrare, som drog vidare norrut och österut. Stora dialekt-

skillnader kan det väl knappast ha funnits bland tyskarna. 

Hela Nordtyskland var ju ett tyskt nybyggarland, med alla de 
möjligheter till utjämning, som detta medförde. Språket kallas 

lågtyska eller platt-tyska det var under hansans tid det all-

männa handelsspråket i hela Nordeuropa. Lågtyskan under 

medeltiden, medellågtyskan (förkortat mlt.), har utvecklats ur 

fornsaxiskan, det språk som talades i nordvästra Tyskland un-

der den äldre medeltiden (före 1100). Lybeck kom snart att 

även språkligt spela en ledande roll. Lybecks stadsrätt fick för 

lågtyskan under medeltiden en liknande central betydelse som 
senare Luthers bibel för högtyskan under reformationstiden. 

Genom denna invandring till städerna och överhuvud taget 

genom tyskarnas ekonomiska verksamhet bragtes vårt land in 

under ett kraftigt inflytande av tysk kultur. Men detta banade 

sig också andra vägar. Magnus ladulås underhöll livliga för-
bindelser med Nordtysklands furstehus, och han gynnade på 

olika sätt utländska män och utländsk sed. Också den världs-

liga stormannaklassen i vårt land blev starkt uppblandad med 

främmande element. Tyska legoknektar värvades i stor ut-
sträckning. 

Då konung Magnus år 1289 firade grundandet av Klara 
kloster i Stockholm, var hertigen av Brunswik (Braunschweig) 

närvarande och blev dubbad till riddare. 

Sidhan wart ther skemptan ok bohord, 
ä til herrana gingo til bordh. 

Ther war tukt ok ädela siidh 
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ok all the gläde man torffte wiid. 

Sidhan war ther en höwelik danz 

en dell aff daghin, medh han vanz. 	(Erikskrönikan) 

Under Magnus ladulås' tid inkallades yrkeskunniga bergs-

män, mestadels från Harz. Ett icke ringa antal bosatte sig i 

mellansvenska Bergslagen. De medförde nya metoder för bryt-

ning och smältning av malmen. Avsättningen ökades betydligt, 

såväl av järn som av koppar, Sveriges förnämsta exportartiklar 

till Lybeck under medeltiden. 

År 1326 hade Lybeck blivit en fri tysk riksstad. Vid mitten 

av 1300-talet började staden, med stöd av sin starka ekonomi, 

att göra sig gällande även som politisk maktfaktor i Östersjö-

området. Dc tyska städer, som drev handel i Nordeuropa, 

sammanslöt sig vid denna tid till ett mäktigt förbund, som fick 
namnet hansan. Efter konkurrens med bl. a. Visby fick Lybeck 

ledningen inom hansan. 1 motsats till Visby kom de svenska 

städerna aldrig att tillhöra hansan. Birger jarls politik visade 

sig också här ha varit klarsynt och klok. 

Med Albrekt av Mecklenburg uppsattes en tysk furste på 
Sveriges tron (1364). Under hans tid nådde det tyska infly-

tandet sin höjdpunkt. Tyska adelsmän, ämbetsmän och krigare 

korn i stora skaror till vårt land för att där skaffa sig rikedom 

och makt. 

The släkt war wordhin ornsidher swa stark, 

han fylte i Swerike badhe skogh oc mark, 

heter det i en satirisk dikt från denna tid. 

The swensko herra oc wälborne män, 

the korna siin ordh nw ängin stadh fram 

fore the starka thydhiske tungo, 

the wilia forthrykkia badhe gambia oc vnga ...  
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Swerike war et ädhia land til kost. 
Thet haffwir os giort the fäddara oc oma, 
swa at alla äru taskor oc wisthws toma. 
(the fäddara oc oma = mlt. veddere unt ome 
»kusiner och morbröder») 

Albrekts tyska regemente varade i 25 hela år. Det framkalla. 
de omsider en reaktion mot de nationella och sociala faror, 
som främlingsväldet innebar 	»fore Gudz hedher skuld oc 
wars rikes bestandelse oc tungona eendrätughheet i Swerike», 
såsom det heter i en proklamation från denna tid. 

Med Albrekts fall (1389) var det slut med tyskarnas p o 1 i-
t i s k a herravälde i landet. Det ekonomiska och kulturella in-
flytandet fortsatte emellertid, om än numera huvudsakligen 
begränsat till städerna. Och hansan spelade alltjämt en bety-
delsefull roll i de nordiska ländernas historia under Kalmar-
unionens dagar, ömsevis i samverkan med unionskungarna och 
med självständighetsrörelsens ledare i Sverige. Det tyska bor-
gerskapet i städerna kände genom språket en stark samhörig-
het och intressegemenskap med det tyska handeisblocket i 
Lybeck. Mellan de tyska och svenska borgarna i Stockholm 
har nog under vissa tider motsättningen varit ganska skarp. 
Den sammanföll delvis med sociala spänningar och intresse-
konflikter mellan köpmän och hantverkare. Bland hantverkar-
na har det svenska inslaget varit avsevärt större än i den få. 
taligare, men mäktiga köpmannaklassen. Ett våldsamt utbrott 
fick motsättningen år 1389, då de tyska borgarna genom en 
kupp tillvällade sig makten och anställde blodbad på de svens-
ka, de s. k. Käpplingemorden. Men i allmänhet har de gemen-
samma intressena gjort sig gällande. Någon sluten krets för 
sig, isolerad från den inhemska befolkningen, bildade tyskarna 
aldrig. Storkyrkan 	eller Bykyrkan, som den kallades 	var 
gemensam för svenskar och tyskar, Stockholms enda försam- 



lingskyrka. Giftermålsförbindelser mellan svenska och tyska fa-

miljer synes ha varit rätt vanliga. Många tyska familjer för-

svenskades på detta sätt till blod och språk. Efter ett par gene-

rationer torde de ha känt sig helt som svenskar eller åtminsto-

ne som borgare i Stockholm. Det skulle ur språklig synpunkt 

vara mycket värdefullt att få befolkningsförhållandena i våra 

städer under medeltiden utredda så noggrant som möjligt. 1 

viss utsträckning kan de svenska och de tyska borgarna skiljas 

åt genom namnen. Tyska namn är Henrik, Flerman, Albrekt, 

Konrad, Gerhard, Tidekin, Gödeke, Otto m. fl. Vanligare är 

emellertid de kristna helgonnamnen (Lars, Nils, Peter, Anders 

m. fl.), både bland svenskar och tyskar. Det är därför icke lätt 

att av namnen draga några säkra slutsatser om nationaliteten. 

Efter en ungefärlig beräkning utgjorde tyskarna ännu på 

1460-talet omkring 35 % av hela borgerskapet och 40 % av 

husägarna; de betalade mer än hälften av den från staden ut-

gående skatten. Vid dylika beräkningar måste man dock alltid 

ha i minnet, att gränsen mellan svensk och tysk var obestämd 

och befann sig i ständig förskjutning. 
Ännu starkare än i Stockholm har det tyska inslaget varit i 

Kalmar. Stadens köpmän torde under unionstiden till största 

delen ha varit tyskar. Betecknande är, att den stiftelse för vård 

av fattiga och sjuka, som i Stockholm och på andra håll kallas 

Helgeandshus, i Kalmar vanligen bär namnet Helgha gst 

(till lågty. gest, ty. Geist anda). 

Svenska har alltid varit rättsspråk och förvaltningsspråk i 

städerna. Betydelsefullt är, att den svenska stadslagen (från o. 

1350) icke ens föreligger i någon tysk översättning. 1 denna 

lag stadgades, att icke mer än hälften av stadens råd finge 

vara tyskar. Stadens sekreterare skulle alltid vara en svensk. 

Samhällsutvecklingen ledde så småningom till en samman-

smältning mellan de svenska och tyska folkiagren. 1 all synner-

het bidrog  härtill den nationella frihetsrörelsen under Erigel- 
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brekt och Sturarna. Märkligt är, att Engeibrekt bär ett tyskt 
namn och sannolikt tillhörde en invandrad tysk bergsmans-
släkt. Det är säkerligen ingen tillfällighet, att omedelbart efter 
segern vid Brunkeberg 1471 en betydelsefull ändring gjordes i 
stadslagen: hädanefter skulle ingen utlänning tillstädjas att sitta 
i städernas råd någonstädes i Sveriges land. Utan betydelse har 
det icke heller varit, att många tyska borgarsöner trädde i 
kyrkans tjänst och ofta verkade på kulturellt inflytelserika plat-
ser. En sådan var Kort Rogge, son till en från Västfalen in-
vandrad köpman i Stockholm; han blev 1479 biskop i Sträng-
näs och rikets kanslär (d. 1501). Viktigast var väl, att vid 
denna tid inflyttningen till Sverige från hanestäderna hastigt 
började avtaga. Assimilationen kunde taga starkare fart. Lik-
väl stod vårt land även under medeltidens sista årtionden un-
der ett mycket starkt tyskt kulturinflytande, och den stora 
hansan utövade alitfort sitt handelsvälde över Norden, när 
med den politiska frigörelsen från Danmark och reformationen 
en ny tid bröt in över vårt land. 

Gustav Vasas befrielsekrig och hans val till svensk konung 
skedde som bekant med Lybecks stöd och hjälp. Men snart 
uppstod nya konflikter, och dessa ledde omsider till att Sverige 
och Danmark med förenade krafter gjorde slut på Lybecks 
ekonomiska övermakt och tryckande herravälde på Östersjön. 

* 

Detta är i största korthet den historiska bakgrunden för det 
långvariga och djupgående inflytande, som lågtyskan under 
medeltiden har utövat på vårt modersmål, liksom också på 
danskan och norskan. Alla delar av landet, alla lager av folket 
har varit utsatta för detta inflytande, om också i olika hög 
grad. Det har följt många olika vägar. Ojämförligt viktigast 
har dock den varit, som ledde över städerna, framför allt 
Stockholm, där de båda språken, svenska och lågtyska, länge 
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har talats vid sidan av varandra. Dc invandrade tyska köp-
männen har givetvis inbördes talat sitt eget språk, i hemmen 
och på gatorna. Man måste utgå från att det har talats mycket 
lågtyska i Stockholm hela medeltiden igenom, icke bara av 
tyskarna själva, utan i viss utsträckning också av de svenska 
borgarna i umgänget med sina tyska yrkesbröder och grannar. 
Många av stadens invånare har säkerligen varit tvåspråkiga. 

Men lika vanligt har kanske varit blandspråk i olika skift-
ningar. För tyskarna har det varit ett oeftergivligt villkor för 
framgång i handel och köpenskap att nödtorftigt lära sig det 
svenska folkspråket. De måste ju i varje fall bruka det vid alla 
rättsförhandlingar. Den svenska omgivningen har med tiden 
gjort sig allt starkare gällande. Den rena tvåspråkigheten gick 
i längden icke att uppehålla. De tyska familjerna har efter 
hand blivit svenskspråkiga, men de har från sina fäders språk 
bibehållit en mängd ord och vändningar, som de icke har 
kunnat eller velat utbyta mot svenska motsvarigheter. Det har 
säkerligen också talats en svenska med främmande brytning 
och med en förenklad ordböjning. De yngre generationernas 
språkvanor blev av stor betydelse för utvecklingen i stort. Vik-
tigt var, att tyskarna representerade en högre kultur, som satte 
sin prägel på stadslivet och därifrån spreds ut över landet. 
De svenska borgarna, som eftersträvade samma förfining i 
levnadssättet, tillägnade sig samtidigt med nya seder och bruk 
också de språkliga uttryck, som sammanhängde med dem. Det 
har varit fint och förnämt att blanda in tyska ord i sitt tal, 
även om det icke var nödvändigt. De verkade mera kultiverade 
och uttrycksfulla än motsvarande svenska ord. 

Ur dessa förhållanden utvecklade sig omsider ett blandspråk, 
där själva grundstommen visserligen var klart nordisk, men 
där de främmande elementen var både många och olikartade. 
1 den mån som så detta medeltida stadsspråk blev bestämman-
de för vårt riksspråk i dess senare utveckling, i samma mån 
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har dessa element också ingått i det språk, som vi ännu i dag 
använder. 

1 fråga om själva o r d f ö r r å d e t är tyskans inflytande 
mest påfallande, liksom också mest känt och hittills mest stu-
derat. Jämför man med avseende på ordförrådet våra land-
skapslagar å ena sidan och texter från den senare medeltiden 
å den andra, är skillnaden ofantligt stor. Lagarnas språk - 
eller den äldre fornsvenskan, som vi brukar kalla det - är 
ännu så gott som fritt från lågtyska lånord, och språkformen 
är i det stora hela rent nordisk. Delvis sammanhänger detta 
med att lagarna avspeglar ett gammalt bondesamhälles förhål-
landen, ännu ganska oberörda av utländska inflytelser. Men även 
vår äldsta stadslag, Bjärköarätten, har språkligt sett en klart 
svensk prägel; lånorden är mycket få. Detsamma gäller i stort 
sett också om den senare stadslagen (från 1300-talets mitt). 
Vidare är lagspråket till sin natur mycket konservativt; även 
nya lagbud formuleras efter gamla mönster. Säkerligen var icke 
allt språk i landet lika rent nordiskt på den tid, då landskaps-
lagarna skrevs ned eller då Magnus Erikssons landsiag och 
stadslag utarbetades. Om vi vänder oss till Euferniavisorna 
eller Erikskrönika eller till Konungastyrelsen, blir intrycket ett 
helt annat. Och i 1400-talets språkminnesmärken är det tyska 
inslaget överväldigande. 

En betydande del av lånorden är rena k u 1 t u r o r d, namn 
på nya föremål och nya begrepp, som tillhörde den medeltida 
kulturen och hos oss förut var okända. Ordet har då lånats 
på samma gång som den sak eller den föreställning, som det 
betecknar. Det höviska umgängesskickets uttryckssätt har vi 
lärt av tyskarna. Hit hör bl. a. våra ännu mest brukade all-
männa titlar herre och fru samt de numera föråldrade junker 

('ung-herre') och jungfru. De var alla under medeltiden myc-
ket förnäma titlar, som endast kunde brukas om och till per- 
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soner av hög bo••rd och samhällsställning, herre endast om rid-
dare (icke andra frälsemän!) och biskopar. Märk också vår 
herre (Jesus), vår fru (Maria) - ännu bevarat i vårfrudagcn 
(25 mars) - och jungfru Maria. Äldst kallades hon Maria 
mö. Något yngre är fröken (mlt. vröuken 'liten fru') 'prinses-
sa' (äldsta kända belägg 1502). 

Riddarväsendet har ju tidigast och rikast utvecklats på 
fransk botten. Till oss nådde det huvudsakligen genom tysk 
förmedling. Det hithörande ordförrådet är sålunda delvis av 
tyskt, delvis ytterst av franskt ursprung. Tyska ord är t. ex. 
hov, riddare (mlt. ridder, efter fra. chevalier) och adel, furste, 
hertig, jaga, jakt och jägare, kamp, fejd, krig och örlig, län, 
slott (ett »slutet» fäste; jfr hus, borg), fana; vidare ord, som 
ger uttryck åt denna kulturs ideal och livsuppfattning: tukt 
('uppfostran, belevenhet, goda seder') och ära, stolt och hövisk 
(mlt. hövesch, efter fra. courtois, sålunda egentligen 'som hör 
till hovet, som utmärker hovet'), hjälte (fsv. hälede, av mlt. 
helede). Franska ord, till oss förmedlade av tyskan, är t. ex. 
äventyr, kuinpan, krona, dust och bohord (riddarspel), dans. 
-- Det var enligt Birgitta konungens plikt att hjälpa sitt folk 
till »gudliga gärningar och höviska sedvänjor». Fromhet och 
ett förfinat levnadssätt - det stod sålunda för Birgitta som 
det dubbla målet för en god styrelse och det ideal, som folkets 
uppfostran borde åsyfta. 

Överallt där det är fråga om fest och nöjen enligt riddar-
tidens sed märker man i de språkliga uttrycken tyskarnas när-
varo. Ibland förekommer rent tyska ord och former, t. ex. 
gärande theet (eller enbart gärande) i Erikskrönikan som be-
teckning för de kringvandrande spelmän och gycklare, som 
sökte sig till herremännens fester och för sina prestationer be-
lönades med kläder och andra gåvor; av lågtyska gernde diet, 
egentligen 'begärande, tiggande folk'. Om hertig Eriks bröllop 
i Lödöse på hösten 1313 berättas: 
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Fidhiara, pipara ok gäranda theet 

waro tit kompne aff marghom landom. 

Man gaff them gotz rnedh badhorn handom. 

Kläder ok örss gaff man them, 

swa at the foro alle rike hem. 

Ett i flera avseenden intressant ord är danneman (fsv. don-

deman, dandeman, senare danneman). Det är numera föråld-

rat och kan endast användas om förhållanden under en gången 

tid, det gamla ståndsamhällets. Enligt A. F. Dalins ordbok 

(1850) betydde det »Landtbrukare af bondeståndet». Vid 

ståndsriksdagarna var det vanligt i tilltal till bondeståndet: 

»Redelige och beskedelige dannemän » »Gode dannemän av 

det hedervärda bondeståndet!» o. dyl. Det motsvarades av 

dannekvinna »Kvinna af bondeståndet» (Dalin); då man for-

dom vid bröllop drack det nygifta brudparets skål, kallades 

detta »dannemannens och dannekvinnans skål». Det fanns ock-

så andra sammansättningar (fsv. danderiddare, -sven m. fl.), 

och donde, dande förekommer äldst nästan som ett självstän-

digt ord. Det kan också brukas predikativt och har då sido-

formen dondis (han var dondis o. dyl.). Det är ett berömman-

de epitet, men har från början hört hemma i en annan och 

högre social miljö; liksom så många andra ord av detta slag 

(t. ex. titlarna) har det under tidernas gång gått nedför på 

samhällsstegen. Från början var det ett mycket fint ord, som 
gärna användes om adelsmän och högre borgare i städerna, 

knappast om enkla bondemän. 
Ordet är tidigast känt från Eufemia-visorna och Erikskröru-

kan (början av 1300-t.). 1 huvudhandskriften av Erikskröni-

kan förekommer det 7 gånger, bl. a. om greve Gert av Hol-

sten, Magnus ladulås' svärfar (en dande man ok wel sidugh), 
och om riddaren Arvid Gustafsson (d. 1317; Then dande rid-

dare bleff ther dödh). Att det vid denna tid har känts som 
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ett nytt och främmande ord framgår av att det i andra hand-
skrifter av krönikan har utbytts mot synonymerna dughande 

man och god man. Det senare är det äldre, berömmande epi-
tet, som donde man närmast motsvarar och ersätter. Jfr t. ex 
Högby-stenens välkända ingress: Goör karl Gulli »den gode 
bonden Gulle». »Dugande man» är däremot en översättning. 
Under den senare medeltiden blir dandeman och dan dis myc-
ket vanligt. Det förekommer i Pentateukparafrasen (hs A) och 
Själens tröst, och likaså i städernas tänkeböcker. Däremot är 
det helt främmande för landskapslagarna, liksom också för 
landsiagen och stadslagen. Där motsvaras det närmast av go-

dher man »ansedd, hederlig och rättskaffens man», väl även 
rättsligt och ekonomiskt »vederhäftig». 

Att ordet dan neman är ett lån, framgår sålunda otvetydigt av 
dess förekomst i källorna. Förleden har sedan gammalt, och sä-
kerligen riktigt, sammanställts med pres. part. av mlt. don göra 
(ty. tun, eng. do). Det betecknar en duglig och redbar, fullgod 
man enligt riddartidens krav. Det torde huvudsakligen ha in-
lånats talspråksvägen. Efterhand sjönk det i socialt värde, 
t. o. m. en bonde kunde på 1500-talet kallas för en danneman. 
Men då blev det icke längre användbart om adelsmän och för-
näma borgare. 

Även om ett mlt. donde man i alldeles samma betydelse 
icke har kunnat påvisas, är detta icke avgörande.1  Ordet har 
lånats talspråksvägen. Från ett ringa ursprung (kanske i en 
visa?) kan det hastigt ha fått spridning med riddarväsendet 
och vuxit fast i Norden, utan att förutsättningarna har varit 
så stora i det långivande språket. Jfr ordet allvar, som icke har 
direkt motsvarighet i medellågtyskan. 

Av de tre höga ämbeten för rikets styrelse och förvaltning, 
som tillkom under utländsk påverkan, bär drotsen en inhemsk 

1 Det kan bero på ordböckernas brister. 1 medelnecierländskan finns ett 
adj. doende arbetsam, duglig (Verwijs & Verdam). 
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titel (fsv. drott-säti m. 'den som sitter [främst] i konungens 
följe'), inarsken en tysk (mit. marschalk, eg. 'häst-sven', 'stall-
mästare', 'rytterianförare') och kanslärn en latinsk (lat. can-
cellarius), om än i en form som vittnar som tysk förmedling. 

Våra städer organiserades efter tyskt mönster. Därför lånade 
vi också från Tyskland alla beteckningar för denna organisa-
tion: rådhus (rådstuga), borgmästare och rådman, fogde, bor-
gare och burskap, vakt och väktare, bödel och rackare. Över de 
ärenden, som förekom vid sammanträdena inom stadens råd, 
fördes anteckningar i minnesböcker, s. k. tänkeböcker; sådana 
finns bevarade från Stockholm, Arboga, Kalmar, Jönköping. 
Ordet tänkebok är lånat från de tyska städerna (mit. denke-
bok), även om där beteckningen stadsbok (mit. stedebok) är 
vanligare. Stadens skrivare skulle ju enligt stadslagen vara till 
börden svensk; i allmänhet har han säkerligen behärskat båda 
språken i tal och skrift. 1 tänkeböckerna finns, såsom man kan 
vänta, starka inslag av tyskt språkgods, liksom i medeltidens 
urkundsspråk och kanslispråk överhuvud taget. Fogde kallades 
konungens ombudsman i städerna och vid bergverken. Ordet 
kommer närmast från mit. voget (dat. vogede), men detta är 
i sin tur ytterst hämtat från latinet (lat [ad]vocatus). 

Inhemska ord blandades med tyska på stadens mark. Av 
nordiskt ursprung är gata och gränd (icke stråt eller sträte, 
jfr ty. Strasse, eng. street, da. strcede), kanske också torg (det 
är i varje fall icke tyskt). Som lånord bör väl snarast ordet 
stad betraktas; det fanns visserligen ett gammalt nordiskt stad 
'plats, ställe' (i t. ex. eldstad och många ortnamn), men be-
tydelsen 'urbs' är ny, liksom också böjningen (pi. städer med 
omljud och akut aksent). Detta ord konkurrerade länge med 
ett annat inhemskt ord by, som har segrat i danskan.' 

De flesta uttryck, som hör till borgerliga yrken och städer- 

1 Betydelsen »stad» har by i ortnamnet Gammelby, d. v. s. Gamla-staden 
(Västervik) 
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nas arbetsliv, är lågtyska till sitt ursprung: handel och köpen-

skap, köpman, vara, vikt, tull, frakt, räkna och räkenskap, 

mynt och ränta, betala, kosta, byta m. fl. Till de varor, som 
infördes och såldes av tyska köpmän, hörde i främsta rummet 
tyger av olika slag, de flesta härrörande från väverierna i 
Flandern och Holland. Ordet kläde är ett äldre lån, från fri-

siskan eller fornsaxiskan; men det plurala kläder, med kollek-

tiv betydelse, är lånat från lågtyskan. (Jfr bräde, pI. bräden 

och det kollektiva bräder. Både kläder och bräder har från det 

långivande språket bibehållit akut aksent.) Ordet tyg (mit. 

tu ch) har under medeltiden vanligen en vidsträcktare betydelse 
'utrustning, redskap, don' (fartyg, fisketyg, skrivtyg, remtyg 
o. dyl.), senare även om vävnader till kläder. 1 de medeltida 
urkunderna och krönikorna vimlar det av namn på fina tyger: 

iperst (tyg från Ypern) och kortrist (tyg från Courtrai), balda.-

km, päll och sindal m. fl. Andra tyska handeisvaror var kryd-
dor och specerier. Och med varorna infördes också deras 

namn: krydda (mlt. krz2de), socker, sirap, ättika, kummin, 

peppar, mandel m. fl. 
Också på det andra huvudområdet för städernas liv, inom 

hantverkena, möter oss mängder av tyska lånord. Det gäller 

om ordet han tverk självt, varav hantverkaren, vilken allt efter 

ålder och skicklighet kunde vara ålderman, mästare, gesäll 

eller lärling (lärjunge); vidare om verkstad och verktyg samt 

benämningarna på många olika slag av verktyg. De flesta 
namn på yrken är också tyska: snickare, skräddare, slaktare, 
hökare, krögare, garvare, skinnare, tunnbindare, kopparslagare, 

skomakare, sadelmakare och alla andra -makare. Endast sme-

den, bagaren och sotaren kan av alla medeltida yrkesmän skry-
ta med att de bär rent nordiska namn. Smeden utövar det 
äldsta av våra yrken. Ordet är emellertid också tyskt, ett av 
de många fall, då de båda språken hade ett gemensamt ord. 

Hantverkarna var efter tyskt mönster organiserade i äm- 
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beten eller skrån; båda dessa ord är, märkligt nog, inhemska. 
Skrå betyder ursprungligen 'skinnstycke, pergament', sedan 
'skråordning, stadga'. Från nordiska medeltidspråk har det 
t. o. m. upptagits i lågtyskan (mlt. schrå). Om någon arbetade 
i smyg, utan att tillhöra ett ämbete, kallades han en bönlias 
(bönhås) eller, om han gav sig ut på landet, en buskhas. Dessa 
öknamn är hämtade från tyskan de betyder egentligen 'vind-
hare' (d. v. s. en hare som håller till på takvinden i ett hus) 
och 'buskhare'. Efter hand har bönhas fått en allmännare be-
tydelse 'fuskare, klåpare'. »Ingen bönås, men en mesterskred-
dare jagh är» utropar med yrkesstolthet Sartor i Samuel Petri 
Brascks skolkomedi Mars Germanicus viCtus (1650). 

Inom det kyrkliga och kulturella livets ordförråd är det låg-
tyska inflytandet icke alls så starkt som inom handel och hant-
verk. Dock förekommer också här ett icke ringa antal lånord. 
Det är icke alltid lätt att avgöra, hur gammalt ett lån är, så-
lunda om det har upptagits under den kristna missionens äldsta 
tider från frisiskan och fornsaxiskan, eller under medeltiden 
från lågtyskan. Ofta får man nog räkna med förnyat eller 
underhållet lån. Hit hör sådana ord som människa (fsax. men-
nisco, substantivering av en adj.-bildning till man), själ (fsax. 
siala eller ffris. side), helgon (fsax. höligon pi. 'de heliga'), 
påve, präst och prost, munk och nunna, kloster, pilgrim, lek-
man, dop och döpa, lära, nåd. 

På en mångfald andra områden har vi spår av det tyska 
inflytandet, i fråga om sjöfart, krigsväsen, klädedräkt, mat och 
dryck, bostaden och vardagslivet. Dagligdags använder vi i tal 
och skrift massor av plattyska ord och uttryck, om vilkas främ-
mande ursprung vi knappast har något medvetande. Här följer 
som exempel ett urval av ord, hämtade från olika områden: 

fönster och skorsten, trappa och port, kök och källare, skåp 
och spegel, husgeråd, glas, tallrik, kopp, gaffel (kniv och sked 
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är däremot nordiska ord), bädd, lampa, lykta, klocka 
rock, byxor, mässa, kappa, tröja, strumpor, stövlar 
måltid, frukost (till mit. vrd 'tidig'), soppa, kalas 
balja, bytta, kanna, kruka, änsbar, krus, korg, låda, kista, 

skopa, slev 
frukt, körsbär, plommon, russin, klöver 
näktergal ('nattsångare'), fink, bofink, lärka, siska, steglitsa, 

falk 
fält, gräns, våg, bukt, klippa, luft, fukt 
ansikte, skuldra, höft, lukt, smak 
straff, fängelse, häkte, kåk, bädd, pant 
språk, dikt, Tim, krönika, pränt, konst 
akt, allvar, art, blick, dåd, elände, fara, fart, fel, flit, flykt, 

gåva, hast, hop, högfiird, högmod, iver, jämmer, krans, krog, 
list, lycka, makt, måtta, nit, nytta, plats, plikt, prakt, pris, 
prov, prål, pråm, resa, roy, rykte, saktmod, sinne, skick, smitta, 
smärta, stank, stoft, stråle, ståt, trots, tvist, tvivel, villkor, vinst 

Adjektiv: billig, dristig, dråplig, dräglig, duktig, egentlig, 
enkel, evig, falsk, fin, fri, frisk, färsk, from, fryntlig, främman-
de, färdig, glatt, grov, gräslig, hemlig, härlig, hätsk, hövlig, 
klar, klen, klok, kort, krank, kysk, möjlig, noga, nykter, rask, 
reda (penningar), redlig, ringa, rund, rättfärdig, salig, skön, 
smal, stilla, ståtlig, svag, svår, säker, tapper, underdånig, up-
penbar, uppriktig, utvändig, vedervärdig, ädel, äkta, ärlig 

Verb: akta, bruka, dela, fatta, frukta, fråga, fullborda, hop-
pas, ila, klaga, lida 'utstå, tåla', lura, lyda 'ha en lydelse, inne-
hålla', lära, ineja, mena, måla, nalkas, nära, passa, pina, plåga, 
pläga, pröva, rädda, röva, ske, skicka, skona, skydda, skänka, 
slakta, sluta, smycka, smäda, speja, spela, stoppa, sträcka, strä-
va, ställa, störta, träda, tänka, umbära, umgälla, underrätta, 
undervisa, upphöra, upprepa, vandra, varna, vederfaras, ve-
dergälla, våga, vägra, öva, övertyga, överväga 

Adverb: bittida, emellertid, förbi, förgäves, fort och sakta, 
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invärtes och utvärtes, just, merendels, noga, nyss, ringa, stilla, 
strax, städse, tillfärene, tillika, (komma) loss, (komma) till 
rätta, (falla) till föga, (taga) till vara, (gå) av och an, av 
och till 'då och då' (mit. af  und to), de i äldre tid mycket 
brukade negationsförstärkningarna platt, slätt (icke, ingen), 
det vädjande eller underställande ju m. fl. 

Dessa enstaka lånord må vara aldrig så många och aldrig 

så vanliga - vida viktigare är dock, att vi från tyskan har 

lånat hela grupper av ord, bildade på samma sätt, med vissa 

förstavelser eller ändelser, som ursprungligen har varit helt 

eller åtminstone väsentligen 	främmande för svenskan. Flera 

av dessa ordgrupper har till den grad införlivats med vårt 

språk, att de har kunnat tjäna som mönster för bildning av 

helt nya ord på svensk grund. 
Tyska prefix är an-, be- och bi-, för-, und-. Exempel: 
anfäkta, anlägga, anamma (mlt. an-narnen 'taga emot'); 

angrepp 
bedröva, bedyra, bef alla, begripa, be gynna, begära, be/taga, 

bekräfta, bekymra, bereda, berätta, berömnsa, besluta, bestäm-
rna, betala, betrakta, betyda, besvara, bevisa; behov, besked; 
bekväm, besynnerlig 

bifalla, bistå, biträda; bihang, bilaga 
fördärva, författa, förfära, förgäta, förkovra, förlora, för-

låta, förmoda, förnimma, försaka, förskräcka, förslå, försmå, 
försona, förstå, förstöra, försumma, försvinna, förtälja, förtör-
na (av mlt. vortörnen, till torn vrede, ty. Zorn), förvara; för-
nuft; förnäm, försiktig 

undfå, undgå, undkomma, undsätta, undvara, undvika. tim-
bära, umgälla (av mit. untberen, unt ge/den) 

Flera av våra mest produktiva ordbildningselement har vi 

övertagit från lågtyskan. Följande må nämnas: 

1. Kvinnliga personbeteckningar bildar vi med de tyska än- 
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delserna -inna och -5/ca: furstinna, hertiginna, ?nästarznna, vär-
dinna o. s, v., tvätterska, trästerska, därrvakterska o. s. v. Jfr 
mlt. vorstinne, werdinne; borgersche 'borgarhustru', helperschc 
'hjälperska' o. dyl. 

Till adjektiv bildar vi normalt abstrakter på -het (av mlt. 
-heit). Det finns icke ett enda sådant i landskapslagarna eller 
i den klassiska isländska litteraturen. De första möter i Eufe-
miavisorna och Erikskrönikorna, där överhuvud taget det tyska 
inslaget är starkt; i y.fsv. blir de synnerligen talrika. De äldsta 
bildningarna av detta slag är direkt övertagna från lågtyskan: 
kyskhet (mlt. kiischheit), värdoghet (mlt. werdichheit), falsk-
het (mlt. vaischeit) o. s. v. IVlen snart blir typen utomordent-
ligt produktiv för att bilda adjektivabstrakter, även till in-
hemska grundord: godhet, hårdhet, blindhet, djärvhet, trygg-
het o. s. v. 1 nutida svenska kan av de ojämförligt flesta ad-
jektivstammar bildas ett substantiv på -het. Den främmande 
ordbildningen har blivit helt införlivad. 

Mera komplicerade är förhållandena vid verbalabstrak-
tema. Lågtyskan hade ett par kraftigt produktiva ordbildnings-
typer: på -ing (t. ex. betaling, rekening) och på -nisse (t. ex. 
vengenisse, schickenisse, bedrövenisse) ; därtill kom substanti-
verade infinitiver på -en, med gen. -endes, dat. -ende (t. ex. 
eten, etendes, mit etende). Den första av dessa typer hade full 
motsvarighet i svenskan (bortsett från att -ing så småningom 
normalt ersattes av varianten -ning); lågtyska ord av denna 
typ kunde utan vidare tagas upp i svenskan: betalning, räk-
ning, skildring, vandring o. s. v. - Helt annorlunda förhöll 
det sig vid orden på -nisse (-enisse). Detta suffix var totalt 
främmande för de nordiska språken. De tyska orden på -nisse 
har fått sitt suffix utbytt mot -else genom anslutning till en 
liten grupp av ord med detta suffix, som tidigare fanns i språ-
ket (döpelse, rökelse, vigelse, styrelse och några andra) ; mlt. 
vengenisse har blivit fängelse, mlt. begencnisse 'begravning' 
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begängelse, mit. schicke nisse skickelse, mit. bedrövenisse bedrö-
velse o. s. v. Den starka tillförseln av ord från medellågtyskan 
har givit produktivitet och livskraft åt den nordiska ordbild-
ningen på -else. Ex. frestelse, rättelse, rörelse, skrivelse, kun-
görelse, stad fästelse, vidskepelse. 	Den tyska ordbildningen 
på -en (gen. -endes, dat. -ende) delade upp sig på två typer; 
den ena anslöt sig till en gammal nordisk ordbildning på -an, 
som genom dessa nya tillskott uppfriskades: anropan, begäran, 
förmodan m. fl., den andra fick formen -ande: ätande, dric-
kan de, ropande, suckande, byggande m. fl. Den senare ordfor-
men uppträder först mot medeltidens slut men blir under nyare 
tid oerhört produktiv, särskilt i vissa stilarter, så att ett ab-
straktum på -ande kan bildas till de allra flesta verb. Detta 
omfattande bruk av ordbildningen är speciellt svenskt; det 
motsvarande ordförrådet på -ende i danskan och norskan är 
mycket begränsat. 

Mindre men viktiga grupper är ordet sikt (till se) med tal-
rika sammansättningar: av-, in-, ut-, upp-, å-, översikt m. fl., 
sammansättningar på -komst (till komma): an-, håg-, in-, ut-, 
samman-, återkomst m. fl. och på -träde: bi-, från-, före-, in-, 
till-, uppträde m. fl. 

4. Tyska är också adjektivändelserna -bar och -aktig, t. ex. 
uppenbar, skenbar, kost bar, dyrbar och delaktig, livaktig, tjänst-
aktig, varaktig. 

Lågtyskan har härigenom kommit att tillföra vårt språk be-
tydande resurser, alltjämt levande medel för ordförrådets ök-
ning och förnyelse. 1 ett par fall har tyskan därjämte påverkat 
de svenska ordens form. Långt före det tyska inflytandet hade 
vi personbeteckningar på -are: domare, torpare, klockare, 
sångare o. s. v. En mängd lågtyska ord på -er inlånades under 
medeltiden och anslöt sig till den inhemska gruppen. Stundom 
igenkännas de såsom lånord på att de har s. k. omijud: krö-
gare (av krog), krämare, väktare, väpnare, jägare, fågelfäng- 
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are, holländare m. fl. 	1 vårt äldsta språk har vi en rik ad- 
jektivbildning på -ug, -og: stenog, blodo, skyldog o. s. v. Mot-
svarande tyska ord ändas på -ig. Många av våra adjektiv på 
ig- är lånade: mäktig, andäktig, riktig, underdånig m. fl. 1 de 
gamla inhemska orden har -og ersatts av -ig, åtminstone i re-
geln på grund av tyskt inflytande: stenig, blodig, skyldig o. s. v. 
Den gamla ändelsen har riksspråket kvar endast i avog och 
idog. Men i folkmålen, särskilt de nordligare, hör man ofta 
sådana ord som sinnu', toku' o. dyl. 

Det tyska inflytandet under medeltiden har sålunda lett till 
en väldig ökning av ordförrådet. Flera helt nya kulturområden 
har blivit företrädda. Emellertid är det tydligt, redan av den 
exemplifiering, som har givits i det föregående, att en hel del 
av nykomlingarna är av den art, att de måste ha trängt ut 
äldre inhemska ord med samma eller snarlik betydelse. Vi kan 
exempelvis i våra gamla lagar bevittna, hur det inlånade ordet 
gåva (mlt. gåve) steg för steg tränger tillbaka de inhemska 
orden gäv (giäv) och gift och till sist alldeles ersätter dem (det 
senare lever dock kvar i vissa sammansättningar: hemgift, av-, 
med-, till-, uppgift). På samma sätt har ett gammalt nordiskt 
vädh tidigt blivit ersatt av pant. Verbet arbeta (mlt. arbeiden) 
har helt trätt i stället för det gamla nordiska arvodha; sub-
stantivet arvode, som i fornsvenskan ännu betyder 'arbete', 
lever visserligen kvar, men i en förändrad betydelse ('ersätt-
ning för visst slag av arbete').' Lågtyskans påverkan har sträckt 
sig till så vanliga verb som gå och stå. Såväl gotiskan i öster 
som isländskan i väster känner (i inf. och pres.) endast mot-
svarigheter till gånga och stånda, alltså tvåstaviga former (got. 
gangan, standan, isi. ganga, standa). De kortare formerna hör 
hemma i de västgermanska språken (mlt. gån, stån, ty. gehen, 

A. Lindqvist, Arbeit, arbete (i: Minnesskrift utg. av Filologiska samfun-
det i Göteborg 1950, s. 243 f.). 
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stehen, eng. go). 1 runinskrifter förekommer många gånger 
standa (t. ex. Rök Att Vainoö standa runaR baR); verbet 'gå' 
är icke belagt. Äldre Västgötalagen känner endast ganga och 
standa. 1 andra laghandskrifter dyker ett och annat gar 'går' 
och star 'står' upp vid sidan av det långt övervägande ganga 
och standa. 1 yngre texter blir de enstaviga ga och sta (pres. 
gar och star) allt vanligare och undantränger till slut alldeles 
de tvåstaviga gånga och stånda ur språkbruket. Även om det 

med det material som står till buds— icke kan anses helt 
uteslutet, att ga och sta kan ha gammal hävd i de östnordiska 

språken, eller att de kan vara ett mycket gammalt lån, så har 

i varje fall den medeltida lågtyskan i högsta grad främjat den 

utveckling, som har lett till de korta formernas seger i svens-
kan och danskan. 

1 många fall beror det nya ordet på att föremålet självt 

uppträder i en ny form, annorlunda än det förut brukliga. Det 
gamla takfönstret, vindö gat, ersattes av ett väggfönster, kallat 
fönster (mit. fenster). Det nordiska ordet lever ännu kvar i 
danska vindue. Att det tyska bäver har segrat över det nor-
diska biur (som ingår i många ortnamn som Bjuråker, Bjur-

tjärn) beror på bäverris stora betydelse i handeln. Det var 
bäverskinn och bävergäll det mest var frågan om.1  Som namn 
på metallen och handelsvaran har det tyska guld ersatt det 
nordiska gull, vilket har fått en poetiskt, halvt verklighets-

främmande prägel (»skyarnas gull» o. dyl.). 1 andra fall är 
det betydligt svårare att finna orsaken till ett ordbyte. Varför 
har det nordiska hörd fått vika för det tyska skuldra? Vi har 
vidare fått det främmande färg (mlt. verwe) i stället för det 
nordiska let (som ligger tll grund för de ännu brukade adjek-
tiven ljuslett, rödlett), fågelnäbb i stället för det gamla näv, 
ebb i stället för fjära, 'lågvatten' (ännu bevarat i våra folk- 

1  Ett ortnamn Biafrskyrdh (bäverdiket) i n. Skåne är belagt redan i en 
gränsläggning år 1241 (Namn och Bygd 14, 1925, s. 103 f.). 
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mål), hopp (och verbet hoppas) i stället för nån (och väna), 

ropa i stället för öpa, jaga i stället för vedha och heta, lära 

(och lärare, lärjunge) i stället för känna (och kännefader, 

kännesven), smal i stället för rnjö, kort i stället för skamm 

o. s. v. 1 dessa fall är det icke fråga om kulturord i egentlig 

mening, beteckningar för helt nya föremål eller begrepp, utan 
de främmande orden har gjort intrång på de inhemska ordens 

område. 
Det är möjligt att själva ordet bröd i de nordiska språken 

är inlånat söderifrån, men i så fall under ett vida äldre skede, 

under vikingatiden eller tidigare, sålunda från fornsaxiskan 

eller frisiskan. Ty. Brot, eng. bread utgår från ett västgerm. 
*brau(;  detta skulle, om det är tillräckligt tidigt lånat, ge fsv. 

brödh. Ordet saknas i gotiskan; likaså i eddadiktningen. Ett 

äldre, inhemskt ord med samma betydelse är lev (fsv. lever 

m., isl. hleifr, got. hlaifs, ty. Laib, eng. loaf). 
Känslobetonade ord och uttryck har ju en tendens att för-

slitas; nya ord är därför alltid eftersökta. Därför har de tyska 

orden förskräcklig, förfärlig, faslig, gräslig i riksspråket helt 

trängt tillbaka det fornsvenska rädhelik, som dock ännu lever 

kvar i det sydsvenska rälig. Av samma anledning har Vi ad-

jektiven lycklig och olycklig i vardagligt språkbruk ersatt de 

numera mycket högtidliga säll och osäll; usel (utvecklat av fsv. 

usäll) har fått en speciell innebörd. Ålderdomligt högtidliga 

är också de nordiska fager och vän; de har efterträtts av tyska 

ord skön och dejlig, i danskan också smuk, i norskan pen; det 

vanligaste svenska ordet vacker (ursprungl. 'vaken, pigg') har 

nog åtminstone delvis upptagits ur tyskan. Anmärkningsvärt 

är att ordet härlig icke tycks tillhöra riddarkulturens termino-

logi eller poesiens ordförråd; det förekommer i senmedeltida 

religiöst prosaspråk. 1 NT 1526 och i Bibeln 1541 är det myc-

ket vanligt. Det kommer av mlt. hårlik 'förnäm, präktig' (av-

ledn. till adj. hir med samma betydelse). Sicloforinen herriig 
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beror väsentligen på påverkan av ty. herrlich, som i sin tur 
fått rr genom anslutning till Herr, 'herre'. 

Ibland tycks rena tillfälligheter ha bestämt valet. Krubba 
är ett i ålderdomliga dialekter okänt eller mindre vanligt ord; 
i stället jiita eller häck. Fornsvenskan har vanligen iäta, men 
därjämte det inlånade krubba (mlt. krubbe). Att det senare 
har segrat i riksspråket beror utan tvivel på att det förekom-
mer i julevangeliet. Ur samma källa har riksspråket fått ordet 
ängd 'trakt' (Bibeln 1541: egnd); det är troligen en ombild-
ning av mit. jegend (ty. Gegend). 

Många gånger har vi ett tyskt ord och ett inhemskt vid 
sidan av varandra, med någon skiftning i betydelse eller i stil-
värde: ära och heder, släkt och ätt, språk och mdl, del och 
lott, ansikte och anlete, löfte och lov, vakt och vård, våg och 
bölja, klar och skär, fin och grann, fråga och spörja, klaga och 
kära (numera endast 'klaga inför rätta'), räkna och tälja 
(»Hvem täljde väl de striders tal ... »), skicka och sända, be-
vara och gömma, förgäta och glömma, spela och leka, dela 
och skifta, träda (in, fram) och tråda (dansen). Ännu längre 
skulle en sådan lista kunna bli, om vi - såsom tillbörligt vore 
- också toge hänsyn till danskt och norskt språkbruk. 

Förklarligt är detta endast ur sådana förhållanden, att en 
stor mängd svenskar under medeltiden var v a n a att begag-
na plattyskt språk. Man kände sig ungefär lika förtrogen med 
de främmande orden som med de inhemska. Tyskarna ut-
gjorde i vårt land en ekonomiskt och kulturellt ledande klass. 
De tyska adelsmännens och köpmännens språk var därför ett 
»fint» språk. De tyska orden blev ofta modeord, som man 
gärna brukade, även när ett svenskt ord fanns att tillgå. De 
nya, finare orden trängde ut i allt vidare kretsar, från de hög-
re stånden till de lägre, från staden till landet. 

Hur genomgripande det tyska inflytandet har varit, visar 
sig däri, att det har sträckt sig till de rena f o r m o r d e n s 
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område. Som exempel kan man nämna verben bliva, bära och 

måste, pronomina sådan och hurudan, adverben ganska (stor), 

tämligen (klar), föga (troligt), möjligen och nämligen, dock 

och likväl (med den i folkmålen vida spridda sammandrag-

ningen ich), konjunktionerna men och ju (... desto). 

Bliva har från lågtyskan (mlt. bhiven) övertagit alla sina 
huvudfunktioner: 'förbli, stanna' (han blev kvar), 'övergå till 
att vara' (han blev rädd), hjälpverb för omskrivning av pas- 
sivum (han blev funnen).' 	Hjälpverbet måste tillhör en- 

dast svenskan; det finns icke i danskan. Det är både presens 
och imperfekt; det går tillbaka på mlt. moste (ty. musste), 

imperfekt av möten 'kunna; vara tvungen', väl också på 2 sg. 

presens du most 'du måste' av samma verb. På liknande sätt 
förhåller det sig med verbet pläga. Vid sidan av den skrift-
språkliga, regelbundna böjningen plägar, plågade, plägat har 

funnits en talspråklig, med den trycksvaga kortformen plä både 
för nutid och förfluten tid: »Icke plä så förra ske» (icke plä-
gade sådant hända förr), »Så plä tu förr wara, så äst tu i dag» 
(Beronius 1674), »Som barn plä gerna» (F. M. Franzén). 

MIt. da'n är egentligen particip av verbet dön (ty. tun) 

'göra', sålunda 'gjord, beskaffad'. Sådan och hurudan (av mlt. 

söda'n, wödån) ersätter fsv. bohikin och hvihikin, som ännu 

lever kvar i folkmålens tocken och hocken. Till de formellt 
grammatiska påverkningarna hör i viss mån också använd-
ningen av vilken som relativpronomen. Den är i varje fall ti-
digare i tyskan och blir rätt vanlig i fornsvenskt skriftspråk. 
Mera tidsbegränsat är bruket i fornsvensk diktning (riddar-
romaner, krönikor, folkvisor) av framförställd artikel (den 

kämpe, den jungfru o. dyl.); även i 1500-talets prosa sådana 

uttryck som de romare, de tatare m. fl. På ett välkänt ställe i 
Rimkrönikan, där det berättas om hur den svenska hären dra-
ger till Brunkeberg, heter det: »1 Gudz nampn farom wy; 

E. Björkman i »Språk och stil» 2, 1902, s. 90. 
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sinne naadher begärom wy.» Bruket av sin på detta sätt i 
stället för hans är alldeles osvenskt men en typiskt tysk kon-
struktion, som det finns flera exempel på i vårt äldre skrift- 
språk. En besläktad företeelse 	till synes rakt motsatt 
möter oss i en känd julpsalm: »De herdar vaktade deras 
hjord.» Psalmen är visserligen från 1500-talet, men likartade 
exempel finner vi redan på 1300-talet. Bruket av deras i stäl-
let för sin beror på lågtyskan, som saknade reflexivt prono-
men för plural. Slutligen må i detta sammanhang nämnas, att 
i äldre svenska, t. ex. i vår gamla bibel, förekommer ofta futu-
rum av typen han varder kommande, efter tyskt mönster (er 
wird kommen). 

Vi har stor anledning att tro, att det främmande inflytan-
det har sträckt sig jämväl till ordens b ö j n i n g och till u t- 

a 1 e t. Då fornspråkets rika formsystem mot medeltidens slut 
upplöses och förenklas, har man med skäl sökt en av o"sakerna 
därtill i att de inflyttade tyskarna aldrig kunde lära sig att 
rätt bruka de gamla kasusformerna och ändelserna; deras för-
enklade ordböjning smittade efterhand av på landets egna 
barn. Stadsmålen har utan tvivel gått i spetsen för utveck-
lingen; landsmålen har varit mera konservativa. Naturligtvis 
får man också tänka på den väldiga importen av lånord, som 
svårligen kunde anpassa sig efter den inhemska ordböjningen. 
Av de nordiska språken har isländskan bäst lyckats hålla sig fri 
från främmande påverkan, och i den nutida isländskan är 
också den fornnordiska ordböjningen så gott som oförändrat 
bibehållen. Vad som skedde i vårt språk har en analogi i 
engelskan, vars ytterst förenklade ordböjning man anser bero 
på blandningen av den rent germanska fornengelskan och de 
normandiska erövrarnas franska tungomål. Hela språket lades 
så att säga i stöpsleven och genomgick förvandling. Dessa 
mycket invecklade och hittills föga studerade spörsmål måste 
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jag i denna korta översikt lämna åsido. Ännu återstår ofantligt 
mycket att utreda i fråga om tyskans inverkan på vårt moders-

mål under medeltiden. 
En faktor av största betydelse för språkblandningen var låg-

tyskans stora likhet med de nordiska språken. Lågtyskan sak-
nade sålunda, vad vokalsystemet beträffar, högtyskans dif-
tonger, och vad konsonanterna angår, den högtyska ljudskrid-

ningen. Högtyska greif en heter sålunda gripen, Stein heter 

stön, Haus heter hds, Auge heter öge, Haufe(n) heter hep, 

Taufe heter döpe, Zunge heter tunge, tragen heter dragen, 

essen heter eten o. s. v. - allt detta former som nära överens-
stämde med de motsvarande nordiska orden. Denna likhet 
underlättade naturligtvis i hög grad språkblandningen. Många 
lågtyska ord gled utan vidare in i svensk omgivning. Andra 
måste ombildas i anslutning till svenska språkvanor. Så har 

t. ex. lågtyskt cht blivit kt i en mängd ord: makt, vakt, sakta 

m. fl. Ett trycksvagt -e utbyttes mot svenskt -a. Ett d mellan 

två vokaler förlänges (tecknat dd), och föregående vokal för-

kortas: mit. låden blir ladda, kn2de blir krydda, schrrder blir 

skräddare. Många egendomliga ombildningar har orden un-

dergått vid denna överflyttning. Det svenska rätt hcttc på låg-

tyska (liksom på högtyska) recht. Det är då ganska naturligt, 

att det lågtyska rechtferdig, när det inlånades, fick formen 

rätt färdig. På samma sätt har vi fått exempelvis kungöra av 

det plattyska kunt maken, sålunda en sammanställning av det 

mit. kunt 'känd' och det svenska göra. Men mera märkligt är, 

att lågtyska berichten har blivit berätta; här fanns ju intet 

samband i b e ty d e 1 s e n med vårt ord rätt. Anledningen 

är helt enkelt den, att en lågtysk ljudförbindelse i vissa fall 
hade en regelbunden nordisk motsvarighet. På samma sätt har 

vi fått aurätta, förrätta, underrätta av mlt. africhten, vorrich-

ten, underrichten. Däremot har det lågtyska richtig mera oför-

ändrat blivit riktig. En sådan omgestaltning som den i berätta 

29 



har snarast företagits av t y s k a r vid försök att tala svenska. 
Ännu några exempel må belysa detta förhållande mellan 

långivande och låntagande språk. Verbet 'önska' hette i äldre 
fornsvenska (liksom i isländska) öskia; ett ii har försvunnit 
framför s, liksom i gås (jfr ty. wiinschen, Gans). 1 yngre forn-
svenska möter formen önskia (nsv. önska), med ii återinfört 
genom påverkan från det mlt. wiinschen. Adverbet 'sällan' har 
i fornsvenska normalt »bruten» vokalism; siäldan, liksom ännu 
i dag i da. sj -elden. 1 nysvenskan däremot sällan, säkerligen 
genom inverkan från mlt. selden. Äldre fsv. väpn skulle nor-
malt ge nsv. våpen; denna form förekommer också ibland på 
1500-talet (jfr da. våben). Då det vanligen har blivit vapen, 
beror det troligen på mlt. wåpen. Tvärtom har ibland associa-
tioner med svenska ord vållat förändringar i lånord. Mit. vor-
melden har blivit sv. förmäla, genom anslutning till sv. mäla. 
Ordet högmod har i fornsvenskan vanligen formen hoghmodh; 
det kommer av mlt. h6gmåd (ty. Hochmut), men har seder-
mera genom association med hög försvenskats till högmod. 
Mlt. helt har ombildats till sv. hjälte. Ordet fjärndel är lånat 
av mlt. vernde'l med samma betydelse, men det är till uddlju-
det påverkat av sv. fjärde(del). På liknande sätt är adjektivet 
slug en kontamination av mlt. sh2 och fsv. slögher 'skicklig'. 
Vårt ord dräkt synes vara en kontamination av det inhemska 
drätt (ännu i t. ex. notdrätt 'dragande av fiskenot') och det 
mlt. draht (jfr da. dragt). Betydelsen ('det som man bär på 
sig') härrör i varje fall från tyskan. Stiernhielm skriver, ar-
kaiserande: »owulin i sin drätt». 1 det nysvenska läpp läppar 
har kanske sammansmält ett inhemskt ord läpe läpar (da. 
kebe), ännu levande i våra dialekter, och ett lågtyskt lippe. 
Det nordiska fröjd (fsv. frygdh) är av allt att döma ett lånord. 
Det tyska grundordet, mlt. vroude (vroide), innehöll en för 
nordisk tunga främmande och besvärlig ljudförbindelse, som 
därför ersattes med en annan, närbesläktad. På liknande sätt 
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återges mit. veide 'fejd, fiendskap' i fornsvenskan som fegdh. 

Substitution föreligger sannolikt i adverbet ganska. 1 mit. 

uttalades -sch i stor utsträckning som -s: vies 'fläsk', englis 

'engelsk', twissen 'emellan' (ty. zwischen) m. fl. Det kunde då 

hända, att ett -sch (-sk) kom in i ord, där det icke rätteligen 
hörde hemma. Substitutionen kan ha skett redan i lågtyskan 

före inlåningen (gansch i st. f. gans), men kanske snarare i 

samband med att ordet togs upp i nordiskt tal: ett mit. gans(e) 

återgavs i da. ganske, i sv. ganska, liksom vies - fläsk o. dyl. 

Ett säreget fall är vårt ord allvar. 1 tyskan söker vi förgäves 

ett motsvarande substantiv. Men väl förekommer i medeltida 

lågtyska ett bekräftande al war 'alldeles sant': dat is alwar, du 

hest alwar (du har alldeles rätt), du sacht al war (du säger 

alldeles sant), thaz sagen iii thir in alawar (det säger jag dig 
i sanning; Otfrid) o. dyl. 1 sådana vändningar har vi källan 
till de nordiska språkens substantiviska allvar. Ordet är (lik-

som det avledda adjektivet allvarlig) ganska vanligt i forn-
svenska (dock icke lagspråk). Ett ordspråk lyder: »Alwara ok 
gaman fallir väl saman.» Ett liknande ursprung har måhända 

ordet lisa (fsv. lise m.) ; det är tidigt och rikt belagt i forn-

svenskan, särskilt i förbindelsen hava lisa 'få ro, lättnad, veder-
kvickelse'. Sannolikt har uttrycket samband med mit. adverbet 

lise, 'sakta, stilla' (ty. leise). Det har ur lågtyskt talspråk tagits 
upp i nordiskt, varvid det främmande ordet kommit att upp-

fattas som ett substantiv. 
En egendomlig historia har ordet tidning. 1 äldre svenska 

har det ofta formen tiding (tidinge) och betydelsen 'nyhet, 
underrättelse'. Det är känt från slutet av 1400-talet och utan 
tvivel lånat från mlt. tidinge. Men detta tyska ord anses i sin 
tur vara upptaget ur skandinaviska språk; det torde vara en 
ombildning av fsv. och fda. tidhende 'nyhet, meddelande, hän-

delse' (isl. tiindi n. p1.), numera endast i ålderdomlig stil 
(»få goda tidender» o. dyl.). Också det engelska tidings anses 
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vara ett skandinaviskt lånord, med utbyte av -ende mot den 
vanliga engelska ändelsen -ing. Det högtyska Zeitung är i sin 
tur en ombildning av lågtyska tidinge. 

1 ofantligt många fall har de tyska ordens b e t y d e 1 s e in-
ympats på de nordiska motsvarigheterna. En gammal olikhet 
mellan de nordiska språken och tyskan är, att det nordiska 
draga till betydelsen motsvarar det tyska ziehen, lat. trahere, 
under det att den tyska motsvarigheten tragen, mlt. dragen, 
betyder 'portare, bära'. Synnerligen ofta förekommer nu, sär-
skilt i äldre svenska, draga i den främmande betydelsen 'bära', 
t. ex. i bibelöversättningen 1540-41: J leggen byrdor på 
menniskionar, hwilka the icke dragha kunna (Luk. 11: 46); 
hwar och en skal dragha sina byrdo (Gal. 6: 5); Sij, the som 
dragha len klädher, äro j Konunga hwsen (Matt. 11: 8). 
Ännu hos Kellgren: »Kring rymden nya himlar sträcktes, Och 
jorden nya skrudar drog», och i Geijers »Manhem»: »Han 
drog ej agg inunder löjen hala». Jfr även vapendragare, dra-
garla get (i Malmö). - Det nordiska ordet mod betydde 'sin-
nelag, sinnesrörelse, vrede', ännu bevarat i vid gott mod, i 
hastigt mod, med berått mod o. dyl. Men denna betydelse har 
fått vika för den tyska i Mut 'djärvhet, tapperhet'. Härtill ock-
så adjektivet rnodig av mit. mådich med samma betydelse. - 
Den nutida innebörden i adjektiven rik och mild beror på 
tyskt inflytande; ursprungligen betydde dessa ord i de nordiska 
språken 'mäktig' och 'givmild, frikostig'. Att en man var feg 
innehar för fornnorclisk uppfattning, att han var dödsmärkt, 
att han snart måste dö. Så ännu i en del svenska folkmål. 
Ordets betydelse i riksspråket 'rädd (för att strida)' härrör 
däremot från tyskan. 1 fornsvenskan fanns ett adjektiv kön, 
som betydde 'kunnig, skicklig, duglig'. Den lågtyska motsvarig-
heten köne däremot hade samma betydelse som ty. kiihn. Det 
svenska ordet antog också denna betydelse, som är rätt vanlig 
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på 1500- och 1600-talen. Numera är ordet helt utdött. - 1 

Gustav \Tasas  bibel användes, motsvarande det nutida sken, 

såväl sken som skijn, det förra i egentlig mening (t. ex. om  

solens sken), det senare i bildlig betydelse: »vnder Lagsens 

skijn», »itt skijn fil gudachtigheet». Detta skijn är lånat från 

mit. schin, motsvarande ty. Schein. Sedermera har denna åt-

skillnad upphävts, och det främmande ordet har uppgått i det 

inhemska. 
1 ett avseende har det tyska ordet redan tidigt undergått 

förändring, nämligen i fråga om genus: det heter itt skijn 

(liksom ett sken) gentemot ty. der Schein. De nordiska språ-

ken har ett stort antal abstraktbildningar till starka verb med 
neutralt genus; tyskan har i stället maskulina ord: bettet - 

der Biss, greppet - der Griff, skottet - der Schuss, slaget - 

der Schlag, rådet - der Rat o. s. v. Till följd härav har ett 

par tyska ord av denna typ vid inlåningen ändrat genus: mlt. 

r6p m. (der Ruf) har blivit ropet, mlt. 16p m. (der Lauf) 

loppet. 1 tyskan kunde det maskulina råt (der Rat) redan un-

der medeltiden också användas som personbeteckning. Genom 
tysk påverkan har detta bruk överförts till det nordiska råd, 

som dock i svenskan har bibehållit sitt neutrala genus: ett riks-

råd, statsrådet. Andra exempel på genusväxling är mit. döpe f. 

(die Taufe) 	dopet; mit. språke f. (die Sprache) - språket; 

mlt. nebbe f. 	näbben och näbbet (fsv. näbber m. och näb 

n.) ; mlt. krich m. (der Krieg) - kriget; mlt. bedde n. (das 

Bett) - bädden (fsv. bädder m.); mlt. slecht n. 	släkten 

(fsv. släkt f.); mlt. dichte n. 	dikten (fsv. dikt f.). 

1 detta sammanhang må nämnas, att de starka verb, som 

har lånats, i regel har fått svag böjning: ske skedde skett 

(schen schå gesche'n), träda trädde trätt (treden trat getre-
den), pläga plägade plägat (plegen plach geplogen), bräcka 
bräckte bräckt (breken brak gebroken), fäkta fäktade fäktat 
(vechten nacht gevochten), fräta frätte trätt (vreten vrat ge- 
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z'reten), sluta slutade slutat (slten slet gesloten), bef alla be-

fallde bef allt (bevelen beval bevolen), ropa ropade ropat (rå- 

pen rp geråpen), fördärva fördärvade fördärvat (vordcrven 
vordarf vordorven). Att bliva har bibehållit stark böjning, är 
sålunda ett undantag; det har anslutit sig till en mycket stark 
svensk mönstergrupp, typen gripa grep gripit. Stark böjning 
har också bedraga bedrog bedragit; det är lånat från mlt. 
bedrgen bedråg bedrogen. Med utgångspunkt från imperfekt 
bedrog har en ombildning skett efter det icke besläktade in-
hemska draga. På samma sätt som bedrdgen böjdes mlt. vor-
dre'ten vordråt 'plåga, förarga' (ty. verdriessen verdross). Men 
3 sg. pres. hade ii-vokal, och verbet konstruerades opersonligt: 
dat vordriitet mi 'det förtryter mig'. Härav har blivit det 
svenska förtryta förtröt; i äldre tid vanligen det förtryter mig. 
Med formell anslutning till det inhemska tryta tröt fick verbet 
stark böjning: det förtröt honom. Men substantivet mlt. vor-
dröt har givit vårt förtret (vartill verbet förtreta). En helt 
oregelbunden böjning, övertagen från lågtyskan, har bringa 
bragte bragt (mlt. bringen brac/ite gebracht). Verbet hoppas 
(mlt. hopen; jfr ty. hoffen, eng. hope) har i svenskan fått 
s-form, i danskan däremot icke (da. ha°be). 

Från s y n t a x e n s vidsträckta och mångskiftande områ-
den skulle åtskilligt kunna framdragas, som vittnar om tysk 
påverkan på vårt språk. En enda sak skall här nämnas, som 
rör o r d f ö 1 j d e n. Det var i den äldsta fornsvenskan (lik-
som i isländskan) regel, att titlar och yrkesbeteckningar hade 
sin plats efter namnet: Erik konung, Birger jarl, Knut smed 
o. s. v., alldeles som andra epitet: Magnus ladulås o. dyl. In-
lånade titlar ställdes däremot framför namnet, efter tyskt 
mönster: hertig Valdemar, biskop Tomas, mäster Lars, och 
naturligtvis också herr, fru, junker och jungfru. Det är också 
därför som Guds moder i våra äldsta texter (t. ex. Fornsvenska 
legendariet) kallas Maria mö, senare jungfru Maria. 
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Utmärkande för tyskan är ju, att adjektivet är oböjt som 

predikatsfyllnad: sie sind krank 	de är sjuka. 1 medeltida 

diktning och i ballader förekommer ofta detta för nordiska 
språk främmande språkdrag. T. ex. »Wi ärom rök aff allom 
nadhom», »Giff oss thet, tha ärom wi riik» (Konung Alex-

ander). 

Professor Esaias Tegnér har i sin undersökning av tyskans 
inverkan på vårt språk uttalat den meningen, att det i väsent-
lig grad har varit d a n s k a r n a s inflytande i Sverige under 
Kalmarunionen, som har bidragit till att så många lågtyska 
ord trängde in i svenskan. Det finns onekligen ett och annat 
som talar i denna riktning. Ordet ko ger kommer från mlt. 

koker, men har av g-et att döma tagit vägen över danskan. 

Likaså bägare av mit. beker över da. bceger, drabba av mlt. 

dra pen över da. drabe, svag av mlt. swak över da. svag. Verbet 

beveka (fsv. bevekia 'förmå, övertala') är en sammanbland-
ning av två lågtyska verb: beweken 'uppmjuka, göra vek' (till 

adj. wek) och bewegen 'röra, förmå'; formellt motsvarar det 

det förra, till betydelsen vanligen det senare. Det kan bero på 
att lånet har förmedlats av danskan, men också på att ordet 
har anslutit sig till det inhemska adj. vek och uppfattats som 

en bildning till detta. Av mit. koren 'utvald' (particip av ver-

bet kåsen 'välja') har i danskan blivit kåren (folkekåren), av 

mlt. vorborgen 'gömd' (particip av verbet vorbergen 'gömma') 

da. forborgen, av mit. vorloren 'förlorad' (particip av verbet 

vorle'sen 'förlora') da. forloren.' De motsvarande svenska or-

den är kårad, förborgad och förlorad. Man förstår lättast dessa 
former, om man (såsom E. Hellquist) tänker sig dem som för-
medlade av de danska neutralformerna kåret, forborget, for-

loret. Dessa kunde naturligt uppfattas som particip av svaga 

verb. Till participen förlorad och kårad har senare bildats 

1 Av mit. vorlésen har vi fått förlisa 'gå under (om skepp)'. 
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finita former och infinitiv efter ett allmänt mönster. 	Genom 
en liknande ombildning i något senare tid har högty. be-

schaffen blivit beska ff ad (men beskaffenhet och da. beskaf-

fen). Andra inlånade particip är t. ex. färmäten, belåten, be-

lägen, färmägen (av mlt. pres. part. vormägend, även vor-

mögen, 'förmående, som förmår'). 
Vissa ombildningar och substitutioner tyder på att de har 

kommit till på något begränsat område och därifrån vunnit 
spridning över hela Norden. Som exempel på enstaka ord 
kan nämnas verbet bedraga, på hela ordgrupper verbal-
abstrakterna på -else. Ett sådant språkligt centralområde för 
sydliga lånords spridning kan under unionstiden icke ha varit 
något annat än Danmark. 

De säkra eller sannolika fallen av dansk förmedling är emel-
lertid icke många. Det finns flera fall, då den svenska formen 
avviker från den danska och måste förklaras direkt ur den 
lågtyska. 

Det danska undvcere är en ombildning av mlt. untbeliren 

(ty. entbehren). Det är belagt redan i början av 1400-talet 
och väl styrkt från t. ex. 1700-talet (Holberg, Ewald, Bagge-
sen). Sv. undvara är betydligt senare, det är känt först från 
slutet av 1700-talet och uppfattades då som ett nytt ord. Det 
brukas alltjämt endast i infinitiv och supinum (jfr närvara), 
under det att da. undva3re också kan bilda finita former (han 
undvarer, han undvrrede). Sv. undvara är sålunda en sen-
tida danism. Exemplet manar till försiktighet, då det gäller att 
bedöma de lågtyska ordens vandringsvägar. 

Orden spis och spisa bör kanske nämnas i detta samman-
hang, ehuru vi knappast där kan spåra något danskt inflytan-
de. Spis (mit. spise) betyder i yngre fornsvenska 'proviant, 
livsmedel, matvaror (särskilt för krigsfolk)', och det därtill 
hörande verbet spisa (mlt. spisen) 'förse med proviant'. De 
båda orden förekommer flera gånger i Bibeln 1541; spisa be- 
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tyder alltid 'bespisa, förse med mat, mätta', aldrig 'äta'. På 
samma sätt i äldre danska. Den nutida betydelsen 'äta, intaga 
en måltid' är ganska sen; i Danmark knappast känd före 1700, 

men vanlig hos Holberg. 1 Sverige ungefär samtidigt: Serenius' 

ordbok (1734) har exemplet »hwar spisen 1 om dagarna?» 

(Where do you diet every day?), Linds ordbok (1749): »Spisa 

middag», »Jag hafwer ännu icke spisat» och Sahlstedts ordbok 

(1773): »Spisa middag», »De sitta och spisa». Denna använd-
ning av ordet har knappast självständigt utvecklats i de nor-

diska språken, utan torde bero på påverkan av ty. speisen. På 

tysk botten har sålunda den nya betydelsen uppkommit och 
sedan överförts till Norden. Det finns ingen anledning att tro, 
att den till oss har kommit från Danmark. Det är väl stor-
maktstidens resande svenskar, som utomlands har lärt sig det 

nya, »fina» ordet. 1 danskt riksspråk är spise alltjämt det van-

liga ordet, och ede brukas om ett glupskt ätande eller om 

djur. 1 vårt språk har däremot uttrycket spisa (middag o. dyl.) 

numera nästan helt kommit ur bruk; det är, åtminstone i 
Mellansveriges språkbruk, ett »halvfint» ord, som därför gärna 
undvikes. Något annorlunda förhåller det sig söderut och 
västerut i landet, kanske genom inverkan från danskt och 

norskt språkbruk. 
För att lånorden i huvudsak skulle ha tagit vägen över 

danskan till svenskan, talar enligt Tegnér framför allt, att det 
lågtyska inslaget i de båda språken i stort sett är detsamma. 
De allra flesta lånorden är gemensamma. Även om detta obc-. 
stridligen är riktigt, är det dock icke säkert, att orsaken är 
den som Tegnér menar. Vi hade hela tiden tyskarna inom 
våra egna gränser och direkta förbindelser med Nordtyskland. 
Att det tyska inflytandet, både kvantitativt och i enskildheter, 

företer så stora likheter i de båda språken, beror huvudsak-
ligen därpå, att de kulturella och språkliga förutsättningarna 
för lån på båda hållen var så likartade. Samma disposition 
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för upp tagande av främmande språkgods fanns överallt i Nor-
den. Resultatet måste därför i stort sett bli detsamma. 

Å andra sidan bör icke fördöljas, att i vissa fall t. o. m. rätt 
vanliga lånord endast har upptagits i ettdera språket. Ex. da. 
trekke 'draga', sv. gesäll, men da. (håndverks)svend, sv. föns-
ter, sv. måste (da. må, måtte, va're nødt). Verbet måste finns 
ej heller i skånsk dialekt. 

Till en icke obetydlig grad har det främmande inflytandet 
varit av ii t t e r ä r art och därför förblivit inskränkt till 
skriftspråket. Detta gäller, som vi vet, om relativpronomenet 
vilken; vi brukar det aldrig i naturligt tal. Ett utpräglat skrift-
språksord är också adverbet även; vi skriver det gärna, men 
säger väl aldrig annat än också. Främmande för talet är ad-
verbet blott och konjunktionen samt; i stället använder vi 
bara och och. Gustaf Cederschiöld har framhållit, hurusom en 
stor del av de medeltida tyska lånorden är rena pappersglosor, 
okända för det otvungna lediga talspråket. Det var till stor del 
uttryck för abstrakta begrepp som lånades, och av sådana har 
talspråket vida mindre behov än skriften. 

Men om man också medger riktigheten av detta, så måste 
flock betonas, att det tyska inflytandet under medeltiden i 
övervägande grad var just t a 1 s p r å k 1 i g t. En mängd lån-
ord har kommit in på muntlig väg, genom den dagliga sam-
varon mellan nordbor och tyskar. Det kan hända, att sådana 
ord först sent är belagda i litteraturen. En del av dem har i 
stället trängt djupt ned i våra bygdemål. Vår dialektforskning 
har hittills ägnat föga uppmärksamhet åt just de främmande 
elementen i folkmålens ordförråd. Det är också svårt att skilja 
gamla lån från sådana, som först i senare tid har kommit in 
från riksspråket. Men säkert är, att mängder av lågtyska lån-
ord är levande i ren dialekt, delvis andra än i riksspråket. 
Sådana är grott 'grovt byggd, storväxt' (en grotter karl) av 
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mit. gråt 'stor (ty. gross) ; onardig 'vanartig' av mit. unardig 

(ty. unartig) ; snedig 'listig, slug', troligen av nilt. snådig med 

samma betydelse; gemen 'folklig, vänlig' (t. ex. i Frödings 

»Våran prost»); glatt 'hal' (om väglag) i södra Sverige, av 

mit. glatt; luka 'rycka upp ogräs, rensa' (Götaland); ineja 

säd (också Götaland) av mit. mejen (ty. inälicu) ; oinsuss 

'förgäves, till ingen nytta' av mit. ummesz2s (ty. umsonst). 1 

Bergslagen säger man tirlig för »subtilig, späd» om en vacker 

flicka (en tirlig jomfru), uppger Samuel Columbus i sin Orde-

skötsel; av mit. tirlig (ty. zierlich). Han nämner också ordet 

don 'verktyg, redskap, tillbehör' bland ord i talspråket, som 
borde tagas upp i skriftspråk. Det är ej belagt i fornsvenskan, 
och enligt Svenska Akademiens Ordbok först i slutet av 1600-
talet. Men det är säkerligen mycket äldre, och är vida spritt i 
svenska och norska dialekter. Numera tillhör det även riks-
språket; ingår särskilt i många sammansättningar (eld-, fiske-, 

for-, sko-, åkdon). Märkligt nog är det helt främmande för 

danskan (i stället taj och ud-, kore-, rejse-, skotoj m. fl.). Det 

kommer av mit. d6n 'görande, arbete', ursprungligen infinitiv 

av verbet dån 'göra'. 
1 detta sammanhang bör man också erinra om vad som för-

ut har sagts om ordet fjärndel (s. 30), om hjälpverben måste 

och plä (s. 27), om allvar (s. 31) och om danneinan (s. 14 f.), 

ord som på olika sätt ger intryck av att ha övertagits ur levan-

de tal. Ett sådant uttryck som understå sig (att göra något) 

förefaller att vara långt mera talspråkligt än skriftspråkligt, 
känslobetonat som det vanligen är: »Flur kan du understå dig 
att göra så?» »Du skulle bara understå dig!» Det skriftspråk-

liga understå (f sv. understanda) betyder 'uppfatta, förstå, be-

gripa'. 
Väles dej! (och Gud väles dej!) är ett talesätt som torde ha 

varit mycket vanligt bland allmogen i äldre tid, vid hälsning 
och välönskan. Det är framför allt känt genom bröllopsdikter 
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och annan folklig litteratur. Ett par medeltida belägg (det ena 
från Stadslagen) garanterar dess medeltida ursprung. Det går 
uppenbarligen tillbaka på ett lågtyskt wol (wel) ist di! (väl 
är dig). Man vill gärna tro, att tyskarna har tillropat varandra 
på detta sätt, då de möttes på Stockholms gator och torg, och 
att det sedan har tagits i bruk som en fin sed av svenskt bond-
folk på besök i staden. 

På många håll i vårt land möter man uttrycket sist man det 
(sikst man på) 'ser du bara', nästan oförändrat upptaget ur 
tyskan. Verbet bli blidde blitt har trängt igenom i Götaland, 
däremot icke i Uppsverige, där man i stället säger han vart 
(glad), han har vurti (sjuk). Många av de redan nämnda ord-
bildningselementen är full levande och produktiva i bygde-
målen. Vi har abstraktbildningar på -ande och -else betygade 
från flera håll, fastän kanske den gamla nordiska bildningen 
på -ing (baking, plöjing, slåing, sjunging, soving o. s. v.) är 
mera levande än i riksspråket. 1 Västergötland och Småland 
har vi femininbildningar på -sa: bryggesa, tiggesa, bonnesa 
'hondhustru', snickesa 'snickarhustru', kon gsa 'drottningen'. 

Vida starkare har naturligtvis det främmande inslaget varit 
i s t a d s m å 1 e n, framför allt i det äldre Stockholmsspråket. 
1 allmänhet har nog detta varit den närmaste källan för lån-
orden i vårt skriftspråk. Åtskilliga sådana dyker först sent och 
sporadiskt upp i litteraturen, hämtade 	såvitt man kan för- 
stå - icke utifrån, utan från inhemska munarter. Om våra 
stadsmål i äldre tid känner vi ytterst litet, knappast någonting 
alls, och denna för svensk språkhistoria mycket beklagliga brist 
kan numera icke avhjälpas. Stadsmålen förvandlas mycket has-
tigare än bygdemålen. Gammal genuin stockholmska, sådan 
den talades i borgerliga kretsar i äldre tid, torde vara mycket 
svåråtkomlig. Och även om vi kände den grundligare än vi nu 
gör, skulle den knappast kunna upplysa något för en så av-
lägsen tid som det här gäller. Professor Bengt Hesselman har 
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med rätta framhållit, att »ifall stockhoimskan tidigare haft någ-
ra särdrag, som berott på tysk inverkan, ha sådana senare 
småningom utmönstrats genom den ständigt förnyade kontak-
ten med den nationella språkliga omgivningen och genom 
trycket av nya svenska inflyttningar». 

* 

Viktor Rydberg uppställde en gång frågan: »Tysk eller nor-

disk svenska?» (1873).1  För honom hade denna fråga en rent 

praktisk innebörd. På ordskattens område pågår, säger han, 
en oavlåtlig kamp mellan tyskt och nordiskt. Det tyska in-
flytandet skrider stadigt framåt, sänker svenska ord i glömska, 
avvänjer örat vid svensk språkklang och hindrar den inhems-
ka ordbildningen, genom vilken allena ett språk föryngras och 
skjuter nya skott. 1 sitt ädla nit för vårt språks skönhet och 
kraft yrkade Rydberg på ett medvetet och konsekvent bekäm-
pande av de tyska lånorden. De borde ersättas med ord häm-
tade från fornspråken eller från de levande folkmålens ord-
skatt, eller ock med nybildningar av inhemskt virke. 

Mot Viktor Rydberg uppträdde då professor Esaias Tegnér 
i en avhandling om »Språk och nationalitet» (1874). Han 
vänder sig mot den romantiskt spekulativa språkuppfattning, 
som ligger till grund för Rydbergs program. Under intrycket 
av den historiska språkforskningens väldiga landvinningar hade 
såväl i Tyskland som i de skandinaviska länderna uppkommit 
en s. k. »historisk skola», en riktning som med största misstro 
såg på den språkliga utvecklingen under senare skeden. 1 de 
isländska sagorna och i våra gamla lagar hade man funnit ett 
språk, som utmärkte sig genom formsystemets rikedom, ut-
tryckssättets klarhet och ordförrådets renhet. Detta var den 
beundrade förebilden för ett klassiskt och rent nordiskt tungo- 

1 Uppsatsen trycktes i »Svensk tidskrft» 1873; omtryckt i »Skrifter av 
V. Rydberg», Bd. 13, s. 403 f. 
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mål. Genom främmande inflytande och vårdsiös likgiltighet 
för nordisk egenart 11ade under senare skeden mycket av klar-
heten, enkelheten och renheten gått förlorat. Det gällde fram-
för allt att bekämpa de mängder av lånord, som under tider-
nas lopp, alltifrån den senare medeltiden, har inrotat sig hos 
oss. 1 deras ställe borde man insätta ord ur fornspråken eller 
från de »forntrogna» dialekterna. Den främste teoretiske före-
trädaren för denna riktning i vårt land var språkforskaren 
Johan Erik Rydqvist (»Svenska språkets lagar» 1-5 1850-
74; »Den historiska språkforskningen» 1849, 2 uppl. 1863);' 
andra var dialektforskaren Carl Säve, fornforskaren Hans Hil-
debrand, rättshistorikern C. J. Schlyter (utgivaren av »Sve-
riges gamla lagar»). Som den radikalaste reformatorn hade 
Viktor Rydberg framträtt.2  Mot hela denna uppfattning och 
dess språkvårdsprinciper hävdar nu Tegnér sin empiriska 
ståndpunkt: språket är till sitt väsen något helt och hållet 
konventionellt; orden är tecken, som äger sin betydelse genom 
tradition inom en viss krets. Språkets uppgift är i främsta 
rummet praktisk: att vara ett meddelelsemedel. Det språktec-
ken är det bästa, som bäst och på enklaste sätt gör den talan-
des mening förstådd av den som han talar till, »det tecken 
som lättast givet lättast förstås». Överflödiga utländska ord 
må bekämpas - men icke därför att de är o s v e n s k a, utan 
därför att de är för sitt ändamål m i n d r e t j än 1 i g a. 
Språkets nationella värde ligger icke i vissa ljudförbindelser 
och vissa ordformer i och för sig, utan beror på associationer. 
Vi har då icke giltiga skäl att rata sådana ord som frukta, 

betala, förlora och tusentals andra, blott därför att våra språk-
lärda kan upplysa oss om att de icke har funnits på runstenar-
nas tid utan först under medeltiden har kommit in från tys- 

Om de tyska lånorden har Rydqvist särskilt uttalat sig i inledningen 
till 3:dje bandet av »Svenska språkets lagar» (1863). 

2 Om V. Rydbergs språkreformatoriska idéer se P. Holm, Viktor Rydberg 
som språkrensare (1918). 
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kan. Våra fäder levde icke bara under vikingatiden, utan ock-
så på 1600-, 1700- och 1800-talen. Frukta, betala och förlora 

är nu för oss lika nationella ord som de gamla nordiska lik-
tydningarna rädas, gälda och mista. Att rubba dem vore ett 
oberättigat våld på språket. Därtill kommer, att det alltid är 
en fördel att ha tillgång till flera ord, ord med skiftningar i 
betydelsen och med olika stilistiska valörer. 

Tegnérs uppsats var riktad mot den Rydqvistska skolans 
språkriktighetsideal och konservativa purism. Därför framhål-
ler han kanske något ensidigt de praktiska nyttighetssynpunk-
tema. Viktor Rydbergs synpunkter var mera stilistiska. Hans 
uppsats var föranledd av bibelkommissionens provöversättning 
av Nya testamentet, och hans kritik av kommissionens språk 
var genomgående riktig. Han klandrar kommissionens förkär-
lek för sådana ord som begära, bevara, bef alla, bedraga i stäl-

let för de svenska bedja, gömma, bjuda, svika. Det hette exem-

pelvis i kommissionens bibeltext: »Allt vad 1 begären i bönen», 

»Maria bevarade dessa ord i sitt hjärta». Viktor Rydberg på-
yrkade i stället: »Allt vad 1 bedjen i bönen». »Maria gömde 

dessa ord i sitt hjärta». Vi finner lätt, att det här rör sig om 
rena stilfrågor. 

De inhemska orden har genomgående ett högre stilvärde 
än de lånade; de passar bättre i bibeln och i poesi. Med största 
lätthet skulle säkerligen vem som helst kunna göra liknande 
iakttagelser. Man kan exempelvis med varandra jämföra be-

tala och gälda, bevisa och styrka, begripa och skönja, behöva 

och tarva, erfara och röna, erkänna och vidgå, bistå och hjälpa, 

bekymmer och sorg, släkting (anförvant) och frände o. s. v. 

Genom ett överflödigt bruk av de tyska pappersglosorna blir 
stilen klanglös och kraftiös. Det var just detta som bibelkom-
rnissionen hade råkat ut för. Viktor Rydberg hade en livlig 
känsla för ordens stilistiska värde, även om hans motivering 
var oriktig och han därför i flera avseenden sköt över målet. 
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De tyska elementen har under senare århundraden i stort 
sett varit på retur. Vårt nutida skriftspråk är icke så uppfyllt 
av tyska lånord som exempelvis 1600-talets var. Särskilt har 
förstavelsen be- trängts tillbaka. Om man läser texter från 
1600- eller 1700-talet, stöter man ideligen på ord med denna 
förstavelse, som nu för tiden har försvunnit ur bruk. Vi har 
med samma betydelse verben börja och begynna. Börja är ett 
inhemskt ord, begynna ett lågtyskt lån. 1 danska finns endast 
begynde; byrie är längesedan utdött. På 1500-talet såg det ut 
att gå på samma sätt i svenskan. Börja finns bara två gånger i 
Nya testamentet 1526, och dessa är utmönstrade i Bibeln 1541. 
Sålunda t. ex. »1 Begynnelsenn skapadhe Gudh himmel och 
jord»; »Herrans fruchtan är begynnelsen til at lära»; »Och 
han begynte lijdha nödh»; »Sönnan wädher begynte blåsa». 
Under 1600-talet blir börja åter vanligare, men ända till 
1800-talets mitt har begynna övervikten. Nu användes börja 
avgjort mest, särskilt i talet. Men begynna (bynna o. dyl.) 
är ingalunda främmande för rent folkligt tal på många håll. 
Det är vanligt exempelvis i Djurklous folksagor. 

De tyska lånordens tillbakagång berodde före Viktor Ryd-
berg icke på någon medveten kamp mot dem. 1600-talets 
språkrensare har knappast haft någon känsla av deras främ-
lingskap i vårt språk. Det var de romanskan lånorden, som 
de bekämpade. Skogekär Bergbo genomgår i »Thet swenska 
språketz klagemål» de olika inflytanden, som svenskan har 
varit utsatt för under tidernas lopp; men icke med ett ord be-
rör han det ojämförligt vidlyftigaste och mest djupgående av 
dem alla. Georg Stiernhielm är ungefär lika benägen, förefaller 
det, att upptaga nya ord ur tyskan som ur de nordiska forn-
språken. 1 företalet till »Baculus Carolinus» framhåller han, att 
det skulle »lända vårt urgamla, härtil dags obeblandade tungo-
mål til prijs och efterkommandom til een synhar nytta och lätt-
nad, om man upfunne och i bruk satte, i ställe för latin och 
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grekiska, någre svenske beqväme och af sig sielf förståndlige 

konstmätige märkis-ord, hvilke, ehuruväl the i förstone skulle 
endels synas sällsamme och orimlige, likväl franileds små-

ningom och oförmärkt med tijdcn skulle vinna genom häfd 

sijn ojäflige bördsrätt». 1 fråga om redan i språket upptagna 

lån tillråder Stiernhielm måttfull försiktighet, »at man icke 

utmönstrar eller afväpnar the af latinen härkomne ord, som 

länge sedan äre för svenske gode erkände, med borgerlig rätt 

begåfvade och som infödde antagne och priviligerade vordne». 

Gent emot tyskan intar han en ännu mer välvillig ståndpunkt: 

»Hvad the tyske ord och ordsätt, som dagligen hos oss inrita, 
belangar, så är thesse begge språken, tyska och svenska, två 

fullbördige systrar af een then ur-ålde förste japhetiska sky-

tiske modern födde, och är i sielfve ätten ingen skildnad, fast 
the synas något särskilde i theras bonad och munlag. Kunna 

therföre otaliga många tyska ord uptagas, thermed vår tungo-
mål at rikta och bepryda, allenast at the hlifva lämpade och 

lagade til vårt måls vis och mundart.» 
Ungefär samma uppfattning utvecklar Stiernhielms unge 

lärjunge Samuel Columbus i »En Swensk Orde-skötsel»: »Tys-
kan ok Swenskan äre i grund alt-ett Språk, som däd synes om 

en wille resa från Norr-båttn genom Norland, Helsingland, 

Gestrikland, Upland, Sörmanland, Götharijke, Danmarck, 
Holsten, Hamburg, Nederland, Tyssland alt op i Swiss, skal 

han finna hur småningom Munlaget forandras i samma språk: 
ok fast han stundom byter om hele orden, sijr han likwäl en 

omwäxling, som alti blijr innom sin kretz. 	At disputera 

hwilket-dera är kommit åf däd andra, Swenskan af Tyskan, 
eller Tyskan af Swänskan, är fåfängt, efter de äre ingendera 

tåf hwar-ann. De äre både systrar, hwars faar ok moor äre 
längst döde. - Nok af, at wij kunne fritt taa den ene tåf den 

andre hwad som wij behage. Systrar ok syskonbarn måtte 

lähna hwar annan deras arfgods.» 
Det tyska inflytandet på vårt språk, som här har berörts, 
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ligger nu på så pass stort avstånd, att vi borde kunna sakligt 

bedöma det och värdesätta det. Om vi skulle försöka summera 
ihop: vad bleve då slutresultatet? 

Man kan understundom se den uppgiften i språkvetenskap-
liga arbeten, att vårt nuvarande ordförråd till större delen är 

av medellågtyskt ursprung. Det är icke lätt att kontrollera, om 

detta är riktigt. Det beror naturligtvis i hög grad på h u r 

man räknar. Men även om så skulle vara, att de tyska orden 

skulle vara flera än de ursprungligt nordiska, så är det lika 
visst, att bland våra vanligaste och mest levande ord är de in-
hemska i avgjord majoritet. 

Djupast sett hänger det starka främmande inslaget i vårt 

språk samman därmed, att svenskan under medeltiden utveck-
lade sig till ett kulturspråk. Icke endast den materiella kulturen 
undergick stora förändringar: vid sidan av den gamla enhet-

liga bondekulturen fick vi en stadskultur med handel och hant-

verk och en högreståndskultur av internationell typ. Men ock-
så den andliga odlingen, på klassisk och kristen grundval, for 

made sig alltmera efter samma linjer över hela det västerländs-

ka kultursamhället, även i dess mera periferiska delar, dit 
Norden hörde. Allt detta satte oerhörda krav på språkets ut-

trycksförmåga och nybildningskraft. De gamla tillgångarna för-

slog icke inför de nya behoven, och de nordiska språken visade 

sig tyvärr icke kunna vidare utveckla sina egna möjligheter. 
Främmande hjälp var då ofrånkomlig, och vi har från nutida 
synpunkt i stort sett anledning att vara tacksamma för denna. 

De tyska ordbildningselementen har blivit levande tillgångar i 

vårt nutida språk, som vi varken vill eller kan avvara. Det 

främmande inslaget blev emellertid större än nödigt och nyttigt 

var. Många goda svenska ord och uttryck trängdes alldeles i 

onödan ut av främlingar. Må vi beklaga, att så skedde, ändra 

det kan vi icke. Det är ett för alla tider bestående minne av en 
kulturellt ytterst betydelsefull tid i vår historia. 
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Efter vikingatidens slut blev Sverige och Norden ganska isolerade 
och den enda egentliga kontakten med Europa var kyrkan. Men i 
och med att Hansan, det nordtyska handelsförbundet, växte sig 
stark, tilltog handel och samfärdsel. Många tyskar flyttade hit och 
tog med sig nya seder och nya kunskaper. Nya städer grundades, 
hantverk och handel blomstrade. Men den mest bestående följden 
av den tyska invandringen blev rent språklig, framför allt genom 
alla nya ord som togs upp och som vi ännu använder (i denna text 
t. ex. bliva, ganska, egentlig, men, handel, förbund, kunskap, stad, 
hantverk, bestå, vandra, språk, använda) 
Detta genomgripande tyska inflytande på medeltidens svenska 
klarläggs här av professor Elias Wessén. 
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