
ATT IDENTIFIERA MÖNSTER I SKRIFT, 
GRAMMATIK OCH LITTERATUR: 

KONSTEN ATT DECHIFFRERA DÖDA 
SPRÅK

Gerd Carling, Lunds universitet



Hur dechifferar man döda språk?
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Semasiografisk: 

en bild =

betydelsetolkning

Glottografisk:

ett tecken =

en språklig betydelse

Logografisk:  

ett tecken = 

ett betydelssegment

Morfemisk:

ett tecken =

ett morfem

Polymorfemisk:

ett tecken =

flera morfem

Fonografisk: 

ett tecken = 

ett fonemsegment

Stavelsebaserad:

ett tecken =

en stavelse

Segmentell:

ett tecken =

ett fonem

Evolution: 
representation

Haarmann 1991



Evolution: 
konventionalisering

Utveckling från fornsumeriska  

bildtecken till kilskriftstecken

(Haarmann 1991)



Evolution: 
skrivhastighet

Tochariska A (THT 692), Unmādayantī-Jātaka

Formell skrift

Tokhariska B (THT 496), affärsbrev

Kursiv skrift



Parallell evolution av språk och skrift

skrifttyp 1

skrifttyp 3a skrifttyp 3b

skrifttyp 2

språkstadium1

språkstadium 3a språkstadium 3b

språkstadium 2
tid

rum



Baserad på 

Sander&Malzahn
a tha ma ra la

Tarim Gupta

Tarim Brahmi A

Tarim Brahmi B

Tarim Brahmi North 1

Tarim Brahmi North 2

Tarim Brahmi South
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Hur etablerar man språksläktskap?

• Metod:

• Komparativ metod

• Fylogenetik

• Data:

• Vokabulär

• Grammatik

File:Indo-European branches map.svg CC BY-SA 3.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Indoeuropeiska:

Kladistiskt träd baserat på 

vokabulär, med 

tidsdjupsbedömningav 

samtliga grenar och roten 

(mellan 6-7000 fvt)

Carling & Cathcart (forthcoming)



Protoindoeuropeiska

Anatoliska
Tokhariska

Indo-Ariska

Indiska

Iranska

Greko-
armeniska

Grekiska

Armeniska

Väst-indoeuropeiska

Balto-slaviska

Baltiska

Slaviska

Germanska

Italo-keltiska

Italiska

Keltiska

Indoeuropeiskans träd



Tokhariska ord som ser ut som engelska, svenska eller 

tyska ord (och som är släkt)

Tokhariska B
Kokale ’vagn’ (cycle)

Mācer ’moder’

Ñem ’namn’

Okso ’oxe’

Okt ’åtta’

Procer ’broder’

Soy ’son’

Stām ’tre’ (Ty Stamm)

Trai ’tre’

War ’vatten’

Tokhariska A
Ak ’öga’ 

Käm- ’att komma’

Malke ’mjölk’
Maṅk ’fel, brist’ (Ty Mangel) 

Mañ ’måne’

Messi ’att mäta’ (Gm messen)

Pält ’blad’ (Ty Blatt)
Ṣar ’syster’

Ṣtäm- ’att stå’

Luk- ’lysa’ (Gm leuchten)



Keltiberiska

Protokeltiska

Kontinentalkeltiska

Keltiberiska

Galliska

Lepontiska

Ökeltiska

Goideliska

Iriska

Manx

Scotsgaeliska

Brytonska

Breton

Korniska

Walesiska



Keltiberiska

• Ett fåtal inskriptioner från 200-0 fvt

• Latinsk skrift

• Iberisk skrift

• Mycket arkaiskt, keltiskt språk

Unterman (1980), Meid (1994)
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Mönster i språksläktskap…

• Viktiga för att tolka (framför allt fragmentspråk)

• Problematik: ”Etymologisk tolkning”

• Exempel, tokhariska B śrāy, plural av *śrān ‘vuxen man’.

• Tidigare: ‘gammal’ (grek. géront-, sanskrit járant- ‘gammal’)  

IOL Toch 306, tokhariska B, om botemedel mot cancer
SI B Toch 9, tokhariska B,

om utskrivning av 

soldater



Kultur och litteratur

• Kulturella och litterära mönster 

avgörande

• Litterär genre?

• Vad kan texten tänkas handla om?

• Vilken är den kulturella kontexten?

Öst möter väst i Bezeklik, 9-10th årh evt. 

’Västerländsk’ och ’österländsk’ munk 

avbildade tillsammans. Albert von Le Coq, 

1913. Chotscho, Berlin, D. Reimer, 21.
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Den fornpersiska kilskriften

• Förenklat kilskriftssystem, baserat på den elamiska traditionen, 
som utgick från den babylonska formen.

• Innehöll endast ett fåtal ideogram och 36 fonogram

• Blandad stavelse/bokstavsskrift.

• Användes till inskriptioner under de persiska storkonungarna, 
Xerxes och Dareius.



Den fornpersiska 
kilskriften



Fornpersiskan – nyckeln till kilskriftens 
lösning

• I motsats till hieroglyferna var kilskriften dåligt känd i 

Europa. 

• Föll i total glömska efter att den upphört att användas.

•Georg Friedrich Grotefend (1775-1853).

• Löste 1802 två inskriptioner och utgick från att de 

innehöll persiska konunganamn (från Herodotus)



Uttolkningen av andra kilskriftssystem

• Efter fornpersiskan följde efter varandra uttolkningen av 
de betydligt mera komplicerade kilskriftssystemen och 
språken:

•Nyelamitiskan (egen), babyloniskan (semitisk), 
sumeriskan (egen), hettitiskan, luviskan (indo-
europeiska), hurritiskan (egen), urarteiskan (besläktad 
med hurritiskan) och ugaritiskan (semitisk).

•Detta skedde genom jämförelser av skriftsystemen och 
språken, samt studie av bilingver!



Exempel på hettitisk kilskriftstext



Transkription och översättning

nu-za ku-it-ma-an nu-u-a DUMU-aš e-šu-un ŠA KUŠ.KA.TAB ANŠU-za 
e-šu-un nu dIŠTAR GASAN-ỊA A.NA Mur-ši-li A.BI.ỊA Ù-it NIR.GÁL-in 

ŠEŠ-ỊA u-i-Ša-at A.NA Ha-at-tu-ši-li-a MU.KAMHI.A ma-ni-in-ku-¤a-an-

te-eš Ú. UL-a-ra-aš TI-an-na-aš nu-a-ra-an am-mu-uk pa-ra-a pa-a-i

“Medan jag ännu var slav och hästlakej, då sände Ištar, min 

härskarinna, åt Muršili, min fader, med hjälp av en dröm till 

Muwatalli, min broder (följande): »Hattušilis år är korta, han får inte 

leva. Ge honom till mig!«.”



Luviska

• Anatolsikt språk, likt hettitiska

• De flesta inskriptionerna skrivna 

med kilskrift.

• Utvecklade även en bildbaserad 

skrift. 

• Hieroglyfluviska.  

Hendrik Tammen (Enricopedia ⇄) CC BY 2.5



Hieroglyfluvisk inskription

Kung Halparutiyas proklamation (ca 850 fvt). Från Beekes (1995)



Transkription/översättning

I-wa-mi ?Halpapa-ru-ti-i-ya-s JUDGE-tar-wa-na-s ku+r-ku-[ma]wa-

na-s TOWN KING-ti-s

”Jag (är) Halparutiyas, Domare, kung över Gurgum…”
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• mäṃtne ālyäkyāṃ praṣṭ-aṃ ālak saṃ pekant 

• just as other/OBL.SG.F time-LOC other/NOM.SG.M DEM.NOM.SG.M painter

• yaṃtrācāres waṣṭ-ā lokit yeṣ

• mechanic/GEN.SG house-PERL guest go/3SG.A.IPF

• tmäṣ säm yaṃtrā(cāre) (pe)käntāṃ puk 

• thereupon DEM.M.NOM.SG mechanic painter/OBL.SG all

• wäkn-ā yärk-ā yāmur-äṣ oṣeñi 

• manner-PERL honor-PERL do/VN-ABL for the night

• pkäntäk waṣt-aṃ lake raksā-ṃ

• separately house-LOC bed/OBL cover/3SG.A.PRT-CL.3SG

• kuñci{t}ṣiṃ ṣä(lyp-aśśäl) (orṣ)ṣāṃ

• of sesame/OBL.SG oil-COMIT wooden/OBL.SG.F

TEXT SAMPLE (A5 A5-B2, PUṆYAVANTAJĀTAKA)



• yantärṣināṃ śomināṃ śkaṃ la{p}-äṣ

• mechanical/OBL.SG.F girl/OBL.SG also head-ABL

• lyalymā-ṃ sām  cami

• make sit down/3SG.A.PRT-CL.3SG DEM.F.OBL.SG DEM.M.GEN.SG

• śla wäktasurñe oki kāwält(une yärk-ā) 

• with reverence/OBL.SG like beauty honour-PERL

• yāmäl yo tsar-aṃ eṃtsus paṃ

• to/VN.NOM.SG and hand-LOC seize/PPRT.NOM.SG.F     completely

• ypā-ṃ täm nu mänt wäknā

• do-3SG.A.IPF-CL.3SG DEM.N.OBL   and like manner-PERL

TEXT SAMPLE (A5 A5-B2, PUṆYAVANTAJĀTAKA)



05.02.2019

• (a5) Just like at another time some other painter went as a guest 

to the house of a mechanic. The mechanic (a6) then treated the 

painter in every way with reverence, he covered a bed for him in 

a separate place in his house, (gave) him sesame oil (b1) and set 

an artificial girl at the head [of his bed]. She, that with his [the 

mechanic’s] reverence held in her hand, as it were, (b2) beauty 

and reverence, attended to him. But how so?

TEXT SAMPLE (A5 A5-B2, PUṆYAVANTAJĀTAKA) – TRANSLATION
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Felaktiga förutsättningar: Mayaskrift

Campbell (2013)



Små problem

• Ett tecken kan vara feltolkat från början och sedan ”hänga med” 

och skapa problem.

• Etymologisk metod kan leda helt fel och ge upphov till en felaktig 

tolkning av ett ord, som sedan ”hänger kvar”.

• Bilingver (eller identifiering av ett eventuellt orginal) eller 

parallelltexter saknas = uttydningen blir osäker



Större problem

• Kunskap om skriftsystemet hjälper inte

• Klassiskt exempel: etruskiskan.

• Ca 11000 inskrifter, varav 16 bilingver.

• Västgrekiskt alfabet. 

• Men: bara en liten del av syntaxen/ 

morfologin går att rekonstruera och ca 

150 ord går att identifiera.



Jättestora problem: Indus, Linear A, 
Vinča …

Linear A tablets filt.jpg

CC BY-SA 3.0World Imaging 

CC BY-SA 3.0

Nikola Smolenski CC BY-SA 3.0



Vad har förståelse av de döda 
språken för betydelse?
• Kunskap i vår rekonstruktion av förhistorien (tillsammans med 

arkeologi, DNA)

• Kunskap om utdöda populationer

• Kunskap om förhistorisk migration, expansion och språkdöd

• Unik kunskap om förhistoriska kulturella mönster

• Unik kunskap om språksläktskap



Tocharian – Introduction, Part 1

• ”Barbariska” stammar i norr, 
Xiongnu 匈奴 (mongoler), och 
Yuezhi Wusun.

• Yuezhi 月氏 och Wusun i Gansu: 
tokharer.

• Yuezhi och Wusun drivs ut från
Gansu-provinsen av Xiongnu.

ÖST MÖTER VÄST KINESISKA KÄLLOR I DET FÖRSTA OCH ANDRA ÅRTUSENDET FVT

Europeisk-liknande bönder eller handlesmän i en 

kinesisk järnåldersgrav, 200-t fvt, Hunan-provinsen. 

Från Hunan Provincial Museum. Photo: Gerd 

Carling



FÖRHISTORIA: BRONSÅLDERSMUMIER I TARIM-BÄCKENET

Arkeologiska utgrävningar i Xinjiang. 

Emily Toner efter Victor Mair.

Foton efter Jeffery Newbury.
”The witch of Subeshi” ”Cherchen man”



UTBREDNINGEN AV TOKHARISKA A, B, OCH C

Karta efter James P. Mallory.



ELEKTRONISKA HJÄLPMEDEL

Tocharian – Introduction, Part 3 43
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