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I dagens fastlandsnordiska standardspråk placeras obetonade pronominella objekt ofta före och 

substantiviska objekt nästan uteslutande efter negation (och andra satsadverbial) i satser med 

ett finit huvudverb (se t.ex. Holmberg 1986). Av tidigare språkhistorisk forskning att döma 

tycks samma distribution ha gällt i motsvarande satser även i medeltida fastlandsnordiska 

språk (se t.ex. Pedersen 1993:202ff för medeltida danska1, Sundquist 2002:172ff för medeltida 

norska, och Falk 2007:200 för medeltida svenska). I (1) nedan illustreras vanlig placering av 

pronominella objekt visavi negation i medeltida fastlandsnordiska språk med tre exempel, ett 

från Pedersen (1993:203) i (a), ett från Sundquist (2002:172) i (b), samt ett från Falk 

(2007:200) i (c) nedan.2  

 
1a. oc han gør þæt æy fore afund ællar il willia  (äldre da.) 

  'och han gör det ej för avund eller illvilja' 
  

 1b.  …oc vilde haffuæ tekit Torgir och fek honum ekke (äldre no.) 
  '…och ville ha tagit Torgir och fick honom icke' 
  

 1c. Gaar maþær þæt eig     (äldre sv.) 
  'Gör man det ej'  

 
För att beskriva detta gamla objektsplaceringsmönster i de fastlandsnordiska språken kan vi 

använda den generativa termen Object Shift (Holmberg 1986), men då med tillägget att flyttning 

av objekt till en position före negation huvudsakligen verkar ha gällt obetonade pronominella 

objekt sedan medeltiden. Alternativt kan vi låna Petersens (1993) term "letledsreglen": 

fonologiskt lätta objekt flyttas fram framför negationen, och så har det varit sedan medeltiden. 

Ett problem är emellertid att objektsplacering visavi negation i medeltida svenska inte 

har studerats särskilt ingående. I min avhandling undersöker jag placering av objekt visavi 

negation i medeltida svenska, och även om det övergripande resultatet ligger i linje med tidigare 

språkhistorisk forskning (t.ex. Falk 2007), observerar jag också en komplikation: såväl 

pronominella som substantiviska objekt placerades ofta efter negationen i medeltida svenska 

texter som är daterade före 1300. Resultaten indikerar alltså dels en brytpunkt i medeltida 

svenska omkring 1300, dels att placeringsmönstret för obetonade pronominella objekt visavi 

negation i äldre medeltida svenska skiljer sig från motsvarande placeringsmönster i äldre 

medeltida danska och norska (jfr Pedersen 1993 och Sundquist 2002). I mitt föredrag 

diskuterar jag undersökningsresultatet närmre, och utifrån Brandtler/Håkansson (2014), Østbø 

Munch (2013), samt Erteschik-Shir m.fl. (2020) argumenterar jag för att negationsformen eigh 

                                                           
1 Se dock Heltofts (2019:182) invändning. 
2 NB: (a)-exemplet kommer ursprungligen från Skånske lov (ca 1200); (b)-exemplet kommer ursprungligen 
från brevet DN1:699 (1486), och (c)-exemplet kommer ursprungligen från Äldre Västgötalagen (ca 1225). 
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('ej') i medeltida svenska ligger bakom en skenbar skillnad mellan äldre medeltida svenska, å 

ena sidan, och äldre medeltida danska och norska, å andra sidan.  
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