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Medellågtyska – myten om det enhetliga språket. Några aspekter av det lågtyska språkets 

historia 

 

Medellågtyska är en beteckning på de varieteter som talades och skrevs i Nordtyskland (norr 

om den s.k. Benrather Linie) under perioden 1200–1650. Även utanför det nordtyska 

språkområdet talades och skrevs medellågtyska. På relativt kort tid blev språket – som en följd 

av den nordtyska expansionen österut – det dominerande språket i den skriftliga 

kommunikationen mellan städer runt Östersjön (t.ex. mellan Reval och Stockholm). Men under 

1300- och 1400-talen användes det även i den stadsinterna kommunikationen i baltiska och 

skandinaviska städer. Så utfärdades i bl.a. svenska kanslier dokument på medellågtyska som 

rörde interna förhållanden i svenska städer, så t.ex. vid tomtöverlåtelser i Stockholm. Språklig 

mångfald i mångkulturella miljöer var följaktligen normaltillståndet i de senmedeltida städerna 

runt Östersjön. 

Inom den lågtyska filologin fanns under 1900-talet den starka uppfattningen att medellågtyska 

– till skillnad från de tyska varieteterna söder om Benrather Linie – var ett homogent språk med 

varieteten i Lübeck som rättesnöre (ty. Leitvarietät). Det talades om den lybska normen (ty. die 

lübische Norm). På grund av Lübecks ställning som ”Hansans drottning” skulle den lybska 

normen sakteliga ha spridit sig över hela det lågtyska språkområdet och även över 

östersjöområdet under perioden 1370–1500. I forskningen betecknades Lübecks varietet bl.a. 

som ”lübische Ausgleichssprache”, ”mittelniederdeutsche Schriftsprache” och 

”Hansesprache”. I städer som Greifswald, Göttingen, Hamburg, Münster, Reval, Stralsund och 

Stockholm skulle alltså en och samma varietet ha använts. Myten om det enhetliga 

medellågtyska språket, som återfinns i varje äldre handbok, traderades okritiskt vidare till nya 

generationer av forskare inom germanistik och nordistik. Nyare forskning har emellertid visat 

att (kansli)språket i Lübeck ingalunda var homogent, utan det präglades av språklig mångfald. 

Kanslispråk i andra delar av det lågtyska språkområdet, t.ex. i Westfalen, påverkades inte alls 

av varieteten i Lübeck, utan uppvisade i stället lokala och regionala drag. Hur kunde sådana 

myter uppstå och varför spreds de okritiskt vidare? I mitt föredrag kommer jag att behandla 

denna frågeställning samt valda delar av min forskning under de senaste tjugo åren. 
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