
Handskrift 124 

Professor Claes-Christian Elerts arkiv (1923 - 2015) 
 

Acc nr 2007:12 

 

 

Claes-Christian Elert har varit verksam som språkforskare med inriktning mot fonetik. Han 

föddes i Stockholm 1923 och blev fil dr i nordiska språk 1964. Under åren 1961-1968 var han 

universitetslektor och docent vid Stockholms universitet. Han har forskat och undervisat i 

nordiska språk, allmän språkvetenskap och fonetik. I USA har han varit verksam vid 

Georgetown University, Washington DC (1951-1953) samt University of Minnesota, 

Minneapolis (Gästprofessur 1968-1969) 

 

Till Umeå universitet kom han 1969 som professor i fonetik. En tjänst som han innehade till 

sin pensionering 1988. Sedan 1994 är Elert bosatt i Stockholm där han fortsatt arbeta med 

forskningsprojekt inom fonetik och lingvistik vid Stockholms universitet och Kungl. Tekniska 

Högskolan. År 2006 tilldelades Elert Svenska Akademiens språkforskarpris. 

 

Bland Claes-Christian Elerts utgivna böcker kan nämnas: Allmän och svensk fonetik (1966), 

Ljud och ord i svenskan (1970) samt Ljud och ord i svenskan 2 (1981). Han har även skrivit 

ett flertal biografiska artiklar om språkvetenskapsmän och språkvetenskapens historia i 

Nationalencyklopedin (1989-95). 

 

Arkivet efter Claes-Christian Elert består av 14 volymer och innehåller främst Elerts 

manuskript till föreläsningar och vetenskapliga artiklar samt korrespondens. 

 

 

Umeå 2008-08-21 (med tillägg 2019-05-07) 

Forskningsarkivet 

 

Göran Larsson 

Arkivarie 

 



Handskrift 124 

Professor Claes-Christian Elerts arkiv (1923 - 2015) 
 

 

1. PERSONLIGA HANDLINGAR    

    

Visor till Claes-Christan Elert i samband med hans 

pensionering 
 1988 124:1 

Almanackor  1997-2000  

    

    

2. MANUSKRIPT OCH ARBETSMATERIAL    

    

Föreläsningsmaterial från University of Minnesota  1968  

Förslag till uppsatser och liknande  u.å.  

”Lite tankar vid läsningen av Jennische & Westerlunds 

Skrika, jollra, tala” Noteringar med sidhänvisningar 

 1980-tal  

Diverse arbetsmaterial kring accenter och intonation  1980-1990-tal  

    

Anteckningar och manuskript (svenskans ljudlära) pärm  1978-1985 124:2 

    

Fonetikens äldre historia och Fonologins typologi, 

provföreläsningar inför professurerna i fonetik vid Uppsala 

och Umeå universitet 

 1968 124:3 

Den geometriska metaforen. Bilder och diagram i 

språkvetenskapen, manuskript till föreläsning vid Lotz-

symposiet 

 1983  

Svenska Akademiens grammatiksymposium, manuskript till 

inlägg vid symposiet 

 1985  

Det talade språket – föreningsband och skiljemärke för 

människor i Sverige, manuskript till föredrag under 

humanvetenskapliga veckan 

 1985  

Problem kring sammansatta ord, manuskript till föredrag vid 

seminarium i Allmän språkvetenskap, Umeå universitet 

 1987  

Artighetsuttryck i svenskan, manuskript vid föreläsning  1987  

Förändringar i svenskt uttal under de senaste hundra åren, 

manuskript till föredrag vid ”Svenskans beskrivning 16”  i 

Linköping 

 1987  

Internordisk språkförståelse (flera versioner), manuskript till 

lärarkonferens vid Centre Culturel Suédois i Paris 

 1987-1996  

    

Features and the Scandinavian vowel systems, manuskript till 

föreläsning vid språkkonferens, Stockholms universitet 

 1988 124:4 

Studiet av svenskans särart, avskedsföreläsning i Umeå samt 

versioner vid föreläsningar i Helsingfors och Tammerfors. 

 1988 - 1992  

Daisy and Lily… Womens First Names Derived from Plant 

Names, manuskript tillsammans med Kerstin Elert  

 1989  

Yttrande om uttal och stavningar av uttrycken BIGMAC och 

BIG MAC,  sakkunigutlåtande i juridisk tvist mellan 

McDonalds och Max AB 

 1989-1991  



Pygmalion, föredrag för ensemblen i Västernorrlands Teater  1992  

Adolf Noreen, artikel till The Encyclopedia of Language & 

Linguistics 

   

Regionala variationer i svenskans uttal, föreläsningsunderlag  1993-1998  

Svenska räkneord, former och uttalsvarianter  1994  

Studiet av ljudläran i Norden fram till 1900, manuskript samt 

underlag 

 1994  

Sommargäst i Ordbruk, Sveriges Radio P1, manuskript  1995  

Fonetikens mål och medel, manuskript till inlägg vid 

seminariet Musikteaterns språk 

 1995  

    

Beyond Scandinavian mutual comprehension: An experiment 

involving Dutch and the Scandinavian languages, manuskript 

till språkseminarium i Bryssel 

 1997 124:5 

Norstedts svenska uttalslexikon, manuskript till inledning till 

Norstedts svenska uttalslexikon samt granskningar och 

kommentarer till andra avsnitt 

 1997  

Regional and sociolinguistic variation in spoken Swedish, 

manuskript till Report on Dialects in Sweden 

 1998  

The Scandinavian contribution to structuralism, manuskript 

och arbetsmaterial till Handbook the Nordic Languages  

 2001  

Kakuminaler och supradentaler, manuskript till föreläsning 

vid Björn Hammarberg-symposiet 

 2001  

Vikingatidens språk, manuskript till föreläsning i Eskilstuna  2002  

Akustisk analys av finlandssvenska vokaler under olika 

tidsåldrar, manuskript till föreläsning samt arbetsmaterial 

 2002  

Europas språkkarta genom årtusendena, föredrag för Aktiva 

Seniorer, Medborgarskolan Stockholm 

 2008  

    

Nationalencyklopedin    

Manuskript till biografiska artiklar i NE om lingvister   1989-1995  

A-H   124:6 

    

I-L   124:7 

    

M-Q   124:8 

    

R-Ö   124:9 

 

Konferenser och projekt 

   

Fünfter Internationaler Kongress für Phonetische 

Wissenschaften, Anteckningar i skrivbok från kongress 1964 

 1964 124:10 

Andraspråkperception, arbetsmaterial och korrespondens 

kring språkkonferenser i Umeå och Vasa 

 1986-1988  

Svenska fonetiksymposiet 1990 i Umeå/Lövånger, 

arbetsmaterial 

 1990  

SWEDIA 2000, arbetsmaterial och korrespondens kring 

projektet De svenska dialekternas fonetik och fonologi  

 1998-2003  

    

    



Andras manuskript    

Is sound change adaptive? manuskript av Björn Lindblom 

m.fl., University of Texas 

 u.å.  

Role of articulation in speech perception: Clues from 

production, manuskript av Björn Lindholm, Stockholms 

universitet 

 1994  

Evolution of Spoken Language, chapter 7-9. Manuskript av 

Björn Lindholm m.fl. 

 1994  

    

    

3. KORRESPONDENS    

    

Kronologiskt ordnad korrespondens. (Volymen innehåller 

huvudsakligen brev från 1996-1997) 

Odaterad korrespondens 1990-tal (2 brev) 

 1970-1997 124:11 

    

Kronologiskt ordnad korrespondens  1998 124:12 

    

Kronologiskt ordnad korrespondens  1999 124:13 

    

Kronologiskt ordnad korrespondens  2000 -2001 124:14 

    

    

    

    

    

    

    

 

 


