
Infinita hjälpverb, OV och bisatsledföljd i äldre svenska 

Adrian Sangfelt, Uppsala universitet  

adrian.sangfelt@nordiska.uu.se 

Övergången från OV- till VO-ledföljd i de nordiska språkens historia har vid en rad tillfällen 

erhållit uppmärksamhet inom diakron syntaxforskning (se t.ex. Delsing 1999, Hróarsdóttir 

2000, Magnusson Petzell 2011). Forskning som berör processen i äldre svenska har än så 

länge begränsat sig till satser som innehåller högst två verb – ett finit hjälpverb och ett infinit 

huvudverb – medan studier om äldre isländska också inkluderat syntaktiska kontexter med in-

finita hjälpverb. I min framställning fyller jag den empiriska luckan om situationen i äldre 

svenska genom att presentera en diakron studie om bruket av OV-ledföljd i satser med infinita 

hjälpverb. Jag utgår ifrån att vi här påträffar tre olika ledföljdstyper; ett objekt kan vara place-

rat mellan ett infinit hjälpverb och ett infinit huvudverb (se 1a nedan), före de två infinita 

verben (se 1b) och i bisatser även före det finita hjälpverbet (se 1c). 

(1)  a. at wij skuldom haffua priis fongit (Di:200) 

b. Nu kunnu synæmæn garþ wiliæ fællæ (UL:VidB VI) 

c. än som hon mijch på then tijdh haffuer tilkenne giffue kunnet  (GyllS:142) 

Preliminära resultat tyder på att det under hela svenskans OV-historia är vanligare att placera 

objekt före åtminstone ett hjälpverb (1b–c) än mellan ett infinit hjälpverb och ett infinit 

huvudverb (1a). Den enda diakrona frekvensförskjutning som inträffar tycks vara att objekt 

före finit hjälpverb (1c) ökar i bruk vid brytpunkten mellan fornsvenska och nysvenska. Jag 

visar att detta är ett händelseförlopp som prediceras av en syntaktisk analys där skillnaden 

mellan (1b) och (1c) ses som ett resultat av det finita verbets och inte objektets underliggande 

position; frekvensökningen av satser med objekt före finit verb sammanfaller nämligen i tid 

med en mer generell tendens till bisatsspecifik ledföljd i äldre svenska. Analysen motsägs inte 

av utvecklingen i isländskans historia och kan också överföras på satser som saknar infinit 

hjälpverb. Min slutsats är att detta bör kunna ses som en sannolik hypotes om sambandet 

mellan OV- och bisatsledföljdens historia i äldre nordiska språk, men jag framhåller också att 

det finns alternativa synsätt som inte kan uteslutas enbart på grundval av min empiri. 
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