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Sammandrag 

Medeltida diplom är en viktig källa till kunskap om det medeltida samhället och språket. 

Många av dessa diplom är outgivna, och därmed otillgängliga för den som inte har vana att 

läsa det medeltida handskriftsmaterialet. Med den här uppsatsen tillgängliggörs ytterligare ett 

diplom genom transkription och översättning till nusvenska. Dessutom görs en analys av 

språket i diplomet, och analysen sätts i samband med de språkliga förändringar som sker i den 

yngre fornsvenska perioden. Det är inte många av dessa förändringar som har slagit igenom i 

diplomets språk, men det går att urskilja några tecken på att kasussystemet är på väg att 

genomgå en förenkling, och det går att se en tydlig latinsk påverkan på språkets alla nivåer. 

 

Nyckelord: fornsvenska, diplom, medeltidsbrev, ortografi 
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1 Inledning 

Ett diplom är ett medeltida dokument skrivet på antingen papper eller pergament, vars 

innehåll rör en juridisk överenskommelse i form av till exempel köp, gåvor, byten eller arv 

(Liedgren 1958). Vi känner till exempel på praktiken att fästa en juridisk överenskommelse i 

skrift på det här sättet från 1160-talet, men under en lång tid skrivs diplomen i Sverige främst 

på latin (Svensson 1974 s.42). Det är först från mitten av 1300-talet som svenska blir allt 

vanligare i officiella handlingar (Larson 2001 s.123). 

Från svensk medeltid känner vi till över 40 000 diplomtexter, både original och senare 

avskrifter av förlorade diplom inräknade (Riksarkivet 2013a). Det här materialet utgör en 

mycket viktig källa för vår kunskap om det medeltida samhället, och har använts som sådan i 

ett antal forskningsprojekt. Som exempel kan nämnas Sveriges kyrkor – Konsthistoriskt 

Inventarium, ett samarbete mellan Kungliga Vitterhetsakademin och Riksantikvarieämbetet 

med syfte att kartlägga de svenska kyrkobyggnadernas historia (Kungliga 

Vitterhetsakademien). I delserien om Uppsala Domkyrka har alla diplom i Riksarkivets 

samling som på väsentligt sätt rör domkyrkan granskats för att skapa en bild om 

kyrkobyggnadens historia och egendomar (Bengtsson, Lovén & Gejrot 2010). Det Medeltida 

Sverige är ett projekt vars mål är att samla och tillgängliggöra information om namn på och 

ägare till de byar och gårdar som fanns i det medeltida Sverige. En av de två huvudkällorna 

för projektet utgörs av de medeltida diplomen (Riksarkivet 2013b). Framväxten av det 

svenska skriftsamhället med fokus på administration och rättsutövning har undersökts av 

Inger Larson i hennes bok Svenska Medeltidsbrev från 2001. De brev som syftas på i titeln är 

en annan benämning på diplom. Dessutom driver Svenskt Diplomatarium ett stort projekt som 

går ut på att ge ut alla de svenska diplomen (Riksarkivet 2013a), men mellan åren 1379 och 

1401 finns en lucka där bara en del har publicerats. Att göra det här materialet tillgängligt för 

den som inte är van att läsa handskrifter är värdefullt för framtida forskning på fornsvenskan 

och det medeltida samhället. 

Medeltida diplom kan för en otränad läsare vara utmanande att förstå av flera anledningar. 

Dels finns det rent språkliga hindret, men även en läsare med goda kunskaper i fornsvenska 

kan ha svårigheter att tyda handstilen, som ser annorlunda ut från det vi är vana att läsa idag. 

En annan sak som kan försvåra läsningen är de många förkortningarna som förekommer i 

dessa dokument. Förkortningarna kan markeras på flera olika sätt och flera av dem indikerar 

inte entydigt vad som har utelämnats, så emellanåt är det upp till läsaren att själv avgöra vad 

förkortningen står för. 
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1.1 Syfte 

Det primära syftet med den här uppsatsen är att göra ytterligare ett medeltida dokument mer 

känt och göra det tillgängligt för den som är ovan att läsa handskrifter, vilket sker genom en 

transkribering av texten och en översättning till nusvenska. För att uppmärksamma något av 

diplomets språkliga innehåll analyserar jag dessutom formsystemet och sätter det i samband 

med de språkliga förändringar som sker under den yngre fornsvenska perioden, som av Elias 

Wessén dateras till omkring 1375–1526 (1968 s.70). Jag arbetar här efter följande två 

frågeställningar:  

• Vilka förändringar går att se i texten?  

• Vilka andra drag utmärker språket i diplomet? 

1.2 Diplomens kategorier och användningsområden 

För att ge en bild av vad ett medeltida diplom egentligen är och vad det använts till tänker jag 

i det här avsnittet redogöra för Inger Larsons klassificering av diplomkategorier så som de 

beskrivs i Svenska medeltidsbrev (2001) med där anförd litteratur. 

Det ska först nämnas att Larson genomgående använder termen brev för att benämna det 

som i den här uppsatsen kallas diplom. Jag har själv valt att hålla mig till termen diplom för att 

undvika associationer med privatbrev. 

Som tidigare nämnts i inledningen skrevs i början de flesta diplom på latin. I mitten av 

1300-talet lagstadgas svenska som officiellt språk i rättssammanhang (s.86), och därefter blir 

det allt vanligare att diplom skrivs på svenska. Larsson kopplar ökningen av svenskspråkiga 

diplom till en större variation av diplomtyper, och därigenom även ett behov att ha namngivna 

kategorier att referera till (s.123f). De allra flesta dokumenten, enligt Larssons uppskattning 

omkring 60%, rör någon slags överenskommelse om nyttjanderätt eller ägande av fast 

egendom (s.125). Hon anser inte att dagens juridiska termer är applicerbara på de medeltida 

dokumenten, och har därför ställt upp ett antal beteckningar på kategorier baserade på 

översättningar av fornsvenska termer, och har i vissa fall även bildat nya termer efter 

fornsvenskt mönster (s.126). De vanligaste kategorierna är de som rör just fast egendom, och 

dessa är salubrev, bytesbrev, gåvobrev, testamente, fastebrev, fullmakt, pantbrev och råbrev. 

Larsson nämner också att det utöver dessa även förekommer andra sorters diplom, men de 

kommer av relevansskäl inte att tas upp här. 
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Beteckningen salubrev använder Larsson om diplom som rör köp av egendom. I medeltida 

textmaterial benämns diplomtypen snarare som köpebrev, men Larson menar att eftersom 

diplomet ofta utfärdas av säljaren och därför är skrivet ur säljarens perspektiv är salubrev en 

mer rättvisande term (s.126). Salubreven innehåller vanligen namn på säljaren och köparen, 

ett omnämnande av vad köpet handlat om samt namn på sigillanter och eventuella vittnen. 

Hur mycket information som ges om det som har sålts och huruvida utfärdandeort finns med 

eller ej varierar, men funktionen är alltid att styrka att ett ägandebyte har skett. (s.126 ff). 

Namn på de inblandade parterna, specifikation av jordegendom och vittnen är något som alla 

följande kategorier har gemensamt. 

Bytesbrev innehåller i stort sett samma information som salubreven, men med skillnaden 

att jordegendom har bytts mot annan jordegendom snarare än mot pengar (s.133). 

Gåvobrev är som ordet antyder en benämning på ett diplom som beskriver en gåva i form 

av jordegendom (s.136). Som underkategorier till gåvobreven tar Larsson upp testamente och 

morgongåvobrev. Testamenten särskiljer sig från andra gåvobrev på det sättet att ägarbytet 

som beskrivs sker först när utfärdaren dör, och av den anledningen nämns ofta utöver givaren, 

mottagaren och vittnen även en eller flera personer som ansvarar för att ägarbytet faktiskt 

genomförs enligt överenskommelsen (s.140). Det speciella med morgongåvobreven är att det 

utöver informationen om gåvan, dess givare och dess mottagare även innehåller instruktioner 

för vad som ska hända med marken om till exempel hustrun dör före maken (s.140). En annan 

skillnad från andra gåvobrev är att mottagaren av naturliga skäl alltid är en privatperson, 

medan andra sorters gåvobrev ofta har en kyrklig institution som mottagare (s.136). 

Fastebrev var ett av rättsväsendet utfärdat komplement till tidigare nämnda 

diplomkategorier, vars bruk och innehåll reglerades av Magnus Erikssons landslag (s.141). 

Fastebreven fungerade som en bekräftelse på att ägarbytet gått rätt till, och eftersom de 

utfärdades av det lokala rättsväsendet var innehållet och bruket i teorin mer styrt: utöver de 

uppgifter om landområden och parter skulle fastebrevet utfärdas av tinget, vittnena behövde 

vara från samma härad som överenskommelsen gällde och allt skulle skrivas på svenska 

(s.141 ff). Larsson menar att det faktum att det sätts upp så tydliga regler för hur ett juridiskt 

dokument ska utformas säger något om den allt viktigare rollen som det skrivna ordet får i 

juridiska sammanhang (s.146). 

Fullmakter utfärdades för att ge annan person än utfärdaren rätt att till exempel sälja 

egendom, och det finns bevarade exempel på latin från 1298 och på fornsvenska från 1348 

(s.154 f) 
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Pantbrev påminner till sitt innehåll mycket om salubrev, men med tillägget att om inte 

panten löses ut inom given tidsram skulle egendomen i fråga permanent tillfalla 

pantinnehavaren (s.159). 

Ett råbrev är ett diplom som beskriver var gränsen går mellan en egendom och en annan, 

detta var ett viktigt sätt att undvika jordkonflikter mellan till exempel ett kloster och dess 

grannar (s.162). Råbrev finns bevarade från hela den medeltida perioden, men det är 

intressant nog först mot slutet av 1400-talet som de omnämns med en egen term (s.163). 

2 Material och metod 

2.1 Material - Diplomet 3/7 1385 Stockholm 

Mitt material består av ett originaldiplom på pergament som förvaras i Riksarkivet och har 

nummer 12911 i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, men vilket 

här efter omnämns som diplomet 3/7 1385 Stockholm eller bara diplomet. Diplomet är daterat 

till den 3 juli 1385 och är utfärdat i Stockholm av Kristina Envastadotter, änka efter Hannes 

Skyrbytta. Innehållet i diplomet rör instiftandet av ett så kallat prebende (ett slags stiftelse 

eller jordegendom vars avkastning används för att avlöna exempelvis en kanik, se Inger 1968) 

i Uppsala domkyrka. Jag har valt att arbeta med just det här diplomet av ett flertal 

anledningar, varav den viktigaste är att det är utfärdat under den intressanta perioden mellan 

1379 och 1401. Egenskaper som gör diplomet lämpligt att studera är att texten syns tydligt 

och det finns få skador som påverkar läsbarheten negativt. Den största svårigheten utgörs av 

ett veck som går från botten av diplomet upp till rad 24, vilket skymmer enstaka tecken på rad 

36 till 39, se Figur 1. 

Diplomet är skrivet med så kallad vadstenakursiv, en halvkursiv som bland annat känns 

igen på att bokstäverna bara är delvis sammanbundna, <b>, <d>, <l> och <k> får öglor samt 

att finala <m> och <n> har förlängda slutstaplar (Svensson 1974 s.47). I diplomet som 

behandlas här har även <h> en lång sista stapel oavsett ställning i ord. Vissa av dessa 

dekorativa staplar får dessutom en liten sväng på slutet, som i vissa fall lätt misstas för en 

förkortningsmarkering över ord på raden under, se till exempel <h> i <ørtugher> på rad 15, 

vars stapelsvans ser ut som ett förkortningsstreck över <gambla upsala> på rad 16 

(vinkelparenteserna markerar grafem, det vill säga betydelseskiljande skrivtecken). 
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Figur 1. Bild på diplomet 3/7 1385 Stockholm, hämtat från riksarkivet.se och radnumrerat av 

mig. Bilden är något beskuren. 

 

För att göra det lättare att hitta i diplomet har jag numrerat raderna, se figur 1. 

Radnumreringen finns även återgiven i såväl transkriptionen som i översättningen. 
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2.2 Metod 

För att få ett material som är smidigt att arbeta med måste texten i diplomet transkriberas. För 

transkriptionen har jag främst utgått från ett högupplöst fotografi av diplomet som finns fritt 

tillgängligt på Riksarkivets hemsida, men jag har även vid ett tillfälle besökt Riksarkivet i 

Marieberg för att undersöka vad som döljs i vecket. För att identifiera grafemen har jag 

använt mig av Svenska Skriftprov 1464–1828 (Swedlund & Svenonius 1948) och Nordisk 

Paleografi (Svensson 1974). Jag har löst upp alla förkortningar, och markerat de utskrivna 

delarna av orden med kursiv, se figur 2 för exempel. 

 

Exempel på förkortning Upplöst form i transkriberingen 

  

 

fornempdo 

Figur. 2 Exempel på upplöst förkortning, hämtat från rad 8 i diplomet 3/7 1385 Stockholm. 

Utöver detta har inget normaliserats, vare sig användandet av majuskler och minuskler (det 

vill säga små och stora bokstäver), stavning eller interpunktion. Formvarianterna runda och 

långa <s> samt runda och ickerunda <r> har behandlats som samma grafem, främst av 

praktiska skäl.  Bokstäverna <i> och <j> behandlas som separata grafem, trots att de vid den 

här tiden används som formvarianter. I avsnitt 5.1 förs vidare diskussion om tolkningen av 

<i> respektive <j>.  

Vid besöket på Riksarkivet undersöktes diplomet även i UV-ljus med syftet att se om det 

fanns spår av ändringar i skrivelsen. 

Till översättningen av den fornsvenska delen av diplomtexten har jag använt mig av 

Söderwalls Ordbok öfver det svenska medeltids-språket (1884–1918) med supplement (1925–

1973) och Schlyters Ordbok till Samlingen av Sweriges Gamla Lagar (1877), oftast via 

Språkbankens sökverktyg Karp. För den latinska delen har jag använt mig av Glossarium till 

medeltidslatinet i Sverige (Odelman & Westerbergh 1968–2002) samt fått en del 

tolkningshjälp från Charlotte Lindgrens Salutem in Domino sempiternam (1990). Jag har 

dessutom fått hjälp i både transkribering och översättning av det latinska stycket av Roger 

Andersson, docent vid Stockholms Universitet. Eftersom det ligger utanför mitt ämnesområde 

att ta ställning till latinska inslag har det stycket inte ägnats allt för stor uppmärksamhet utöver 

transkribering och översättning.  
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För att tolka ortnamnen, som ofta ser annorlunda ut från hur de gör idag, har jag tagit hjälp 

av Institutet för språk och folkminnens ortnamnsregister och Riksarkivets serie Det medeltida 

Sverige. För tolkning av personnamn har jag haft hjälp av Sveriges medeltida personnamns 

nätutgåva, även den av Institutet för språk och folkminnen. 

I analysen av språkliga former i diplomet har jag utgått från Elias Wesséns beskrivning av 

fornsvenskan i Svensk språkhistoria 1 (1968) samt Svensk språkhistoria 3 (1965). 

3. Transkription 

3.1 Kort om förkortningar 

I diplom är det, som nämnts i inledningen, vanligt med förkortningar, och dessa kan markeras 

på flera olika sätt. Det vanligaste i det behandlade diplomet är ett streck i området där tecken 

har utelämnats. Dessa streck kallas för nasal- eller latstreck, och innebär att <n>, <m>, <e>, 

<er> eller <re> har utelämnats (Svensson 1974, s 45). 

Enligt latinska mönster förekommer även suspensioner, som innebär att slutet av ordet 

klipps av, och kontraktioner, som innebär att tecken i mitten av ordet utelämnas (Svensson 

1974, s 44). Dessa kan markeras antingen med att den sista bokstaven i ordet får en liten släng 

eller att det sätts ett streck över den delen av ordet som har förkortats. Ett streck behöver alltså 

inte betyda att det är en nasal som utelämnats, se till exempel rad 29, där strecket över 

<prntera> står för <owe> och ordet skrivs ut som <prowentera>. I det behandlade diplomet 

förekommer flera kontraktioner som markeras med en liten ögla på finalt <r>, vilket oftast 

innebär att ändelsevokal har utelämnats, se till exempel <ørthuger> på rad 16. 

För övriga förkortningar har jag haft stor hjälp av Adriano Cappellis Dizionario di 

abbreviature latine ed italiane (1990). 

3.2 Texten 

1. Gudz hælgha nampne akalladho. Mædhan thæt er vist. at all thing stwnda til sinna afko- 

2. mo. ok thæt ena blifuer stadhukt. som j gudz kærlek helsamleca skipas siælinne til helso/ 

3. hær vppa thænkiande iak cristina enwastadotter fordhum husfrw hannusa skyrbytta j 

stokholme 

4. helbrighdho til skæl ok likama. gudhi loff./ Fore enkannelikan kærlek oc gudlikheet. som 
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5. iak hafwer til sancta Erikx kunungx mønster domkirkionna i vpsalum. medh vilia ia ok 

sam- 

6. thykkio werdhugx fadhurs ok herra. herra henrikx medh gudz naadh erkebiscops. oc hans 

capi- 

7. tall j vpsalom. aff mino beradhno modhe. ok fullom wilia. hafwer iak skipat i the 

8. fornempdo domkirkio til enna nya prowento. gudhi. oc hans helgho modhur Marie. ok  

9. sancta andrisse apostol. til hedher ok loff. sex markland iordh. oc fæm pæningx land. som 

10. hær efter følghia. hwilken jak hafwer latit køpa af frelses mannom. oc fullelika betalat 

11. medh redhum pæningom. som hedherliken man herra siguaster kanunkin oc syslomannin i 

vpsalom vel wet 

12. som thøm køpte som er først et halft mark land iordh i sancte trinitatis sokn i vpsalom som 

ligger 

13. j haghe Jtem i altunum j biria sokn. fyra ørtugher land iordh. Jtem j ængiaby i the 

14. samw sokninne. fæm ørtugher land iord. Jtem j hwff j Resbo sokn fyra ørtugher land 

iordh. 

15. Jtem i hwff. i æsetuna sokn. twa øra land iordh. Jtem i ladhaby. fyra ørtugher iord. 

16. Jtem in sæby j wilabergha sokn twa ørtugher land iordh Item ii birkeby j gambla vpsala 

17. sokn. fyra ørtugher land jordh. oc ena halfwa. Jtem J thigbile j wængia sokn twa øra 

18. land jordh Item i skalhamar j guttarør sokn. fioghurtan ørtugher land iordh Jtem ii øs- 

19. trarikkaby j the samw sokn thre øra land jordh. Jtem ii Rikkaby i samw sokn. thrætan 

20. orum land iordh oc twa ørtugher oc en halff Item i hakastom j dalby sokn. fæm ørtugher 

21. land iordh oc fæm pæningx land. Item i skolhamar j tæby sokn. fæm øra land iordh. 

22. Item i swiastom i bælingx sokn. et halftmark land jordh / hwlkin fornempdo godz medh 

aker 

23. oc æng. skogha. fiskewatn. oc fægang. ok allom androm tillaghom. hwat the hælst 

24. heta. ner by ella ferre. engo vndan takno. efter thy som landzlag. til sighia Egna 

25. jak oc antwardher medh thesso mino vpna brefwe. the fornempde domkirkio. oc herra 

sigua- 
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26. ste sizlomannenom a henna weghna til æwerdhelica ægho Mæt swa dana forskæl at tha 

27. the prowentan stadfest er. jak. oc mine arfwa. efter mik. hafwm thæs makt at prowentem 

28. til henna fyra preste hwan efte annan Ok efter thæt laater jak erkebiscopenum. oc hans 

29. capital wald prewentora til the prowenetonna tha hon kan wardha løøs thæn the wilia/ 

30.Til huilkens klærks vphælle. wil jak. ok bidher at kirkionne sizloman. som nw er. ok 

31. then som koma kan. skal hanum gifwa. af thy fornempda godze. aar som aar thretighi 

mark 

32. pæninga i gangande swensko mintte/ Framledhis er thæt min bøn. oc wili. at min klærker 

33. moghi. hafwa oc nytia sancta andrissa altare i hans kore. som systor minna. frw gertheko 

34. kanstens. ok henna klærke skipat er ther i kirkionne Vtan hwat min prebendatus 

35. skal pliktogher wara. gudhy. oc kirkionne. til thiænist fore mina siæl. thæt laater jak 

36. til mins herra erkebiscopsins naadh. oc vilia Ok bidher iak han ødhmiuklika. at han medh 

37. sino capitulo. gøre stadfæstilse. vppa thenna min forskrifna vilia. Datum et actum 

38. stokholmis Anno domini M°ccc°lxxx° quinto. tercia die mensis julij Sub sigillis 

discretorum virorum 

39. Johannis naghel proconsulis. ac. Johannis klenebergh ciuium stokholmensium generum 

meorum dilectorum que. me non habente 

40. proprium. feci appendi presentibus in testimonium permissorum 

4 Översättning 

1. Guds heliga namn åkallat, eftersom det är känt att allting hastar mot sin avkastning(?) 

2. och det enda som förblir beständigt är det som tjänligt överlämnar själen till frälsning i 

Guds kärlek. 

3. Här uppå är jag Kristina Envastadotter, tidigare hustru till Hannes Skyrbytta i Stockholm, 

tänkande, 

4. frisk till förstånd och kropp– prisa Gud!– för den särskilda kärlek och hängivenhet som 

5. jag har till sankt Erik konungs domkyrka i Uppsala, med medgivande, bifall och 
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6. samtycke av hedervärde fader och herre, herr Henrik, med Guds nåd ärkebiskop, 

tillsammans med hans domkapitel 

7. i Uppsala. Av mitt överlagda sinne och min fullständiga vilja har jag i den 

8. förut nämnda domkyrkan inrättat ett nytt prebende, åt Gud och hans heliga moder Maria 

och 

9. aposteln sankt Andreas till heder och lov. Sex markland jord och fem penningsland, som 

10. här efter nämns, vilka jag har låtit köpa av frälsemän och fullständigt betalat 

11. med reda pengar, vilket den förnäme mannen herr Sigvast, kaniken och sysslomannen i 

Uppsala, väl vet 

12. som köpte dem, vilka först är ett halvt markland jord i Heliga Trefaldighets socken i 

Uppsala som ligger 

13. i Håga. Vidare i Altuna i Börje socken, fyra örtugsland jord. Vidare i Ängeby i 

14. samma socken, fem örtugsland jord. Vidare i Hov i Rasbo socken, fyra örtugsland jord. 

15. Vidare i Hov i Estuna socken, två öresland jord. Vidare i Läby, fyra örtugar jord. 

16. Vidare i Säby i Villberga socken, två örtugsland jord. Vidare i Björkby i Gamla Uppsala 

17. socken, fyra och ett halvt örtugsland jord. Vidare i Långtibble i Vänge socken, två öres- 

18. land jord. Vidare i Skalhamra i Gottröra socken, fjorton örtugsland jord. Vidare i  

19. Rickeby Östra i samma socken, tre öresland jord. Vidare i Rickeby i samma socken, 

tretton 

20. öre och två och ett halvt örtugsland jord. Vidare i Hacksta i Dalby socken, fem örtugs-  

21. land jord och fem penningsland. Vidare i Skålhamra i Täby socken, fem öresland jord. 

22. Vidare i Svista i Bälinge socken, ett halvt markland jord. Vilka förut nämnda gods med 

åker 

23. och äng, skogar, fiskevatten och betesmark, och alla andra tillgångar, vad helst de 

24. kallas, nära byn eller längre bort, inget undantaget, efter det som landslagarna påbjuder. 

25. Jag tillägnar och överlämnar med detta mitt öppna brev åt den förut nämnda domkyrkan 

och herr 

26. Sigvast, syslomannen för dennas räkning, till evigt innehav, med sådana villkor att då  
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27. prebendet är bekräftat, ska jag och mina arvtagare efter mig ha rätten till avkastningen 

28. av det, fram till dess att fyra präster avlöst varandra, och efter det överlämnar jag åt 

ärkebiskopen och hans 

29. domkapitel rätten till avkastningen av prebendet då det kan bli ledig, som(?) de vill. 

30. Till vilken klerks uppehälle vill och önskar jag att den kyrkans syssloman som är nu och 

31. den som kommer, ska ge honom av detta tidigare nämnda gods, år för år trettio mark 

32. penningar i gällande svenska mynt. Vidare är det min önskan och vilja att min klerk 

33. ska kunna ha och använda sankt Andreas altare i hans kor, som av min syster fru Gerdika 

34. Kansten och hennes klerk är inrättad där i kyrkan, utifrån vad innehavaren av mitt 

prebende 

35. ska vara skyldig Gud och kyrkan, till tjänst för min själ. Det överlämnar jag 

36. till min herr ärkebiskops nåd. Och jag vill också be honom ödmjukt att han med 

37. sitt domkapitel fastslår denna min förut nämnda vilja. Givet och gjort 

38. i Stockholm, Herrens år 1385, den tredje dagen i juli månad, under de skäliga männen 

39. Johannes Nagel, borgmästare, samt Johannes Kleneberg, borgare i Stockholm, mina 

älskade familjemedlemmars, sigill, vilka jag, då jag inte har 

40. något eget, har låtit vidhänga detta brev till vittnesbörd om det förutsagda. 

4.1 Kommentarer till textens tolkning 

Substantivet avkoma betyder enligt Söderwalls ordbok ’avkastning’, ’avföda’ eller 

’avkomma’. Inget av alternativen passar i sammanhanget <all thing stwnda til sinna afkomo>, 

men det är möjligt att det är ’avkastning’ som avses, och att det här har en bildlig betydelse. 

Satt i sammanhanget att det är därför som själen bör överlämnas till frälsning skulle frasen 

kunna tolkas som att allt hastar mot ett slutgiltigt resultat av ens livsgärningar. Detta ska dock 

bara ses som en spekulation, och därför står ett frågetecken i översättningen för att markera att 

tolkningen inte är helt säker. 

På rad 5 finns frasen <sancta Erikx kunungx mønster domkirkionna i vpsalum>. Ordet 

mönster går tillbaka på latinets monasterium, och kan betyda ’kloster’, men det kan också 

betyda ’gudstjänsthus’, ’tempel’ eller ’domkyrka’. I resten av diplomet syftas det tillbaka på 
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detta som <the fornempdo domkirkio>. Ordet domkirkia kan inte betyda mycket mer än 

’domkyrka’, så baserat på det här har jag dragit slutsatsen att <mønster> måste stå för 

’domkyrka’. Frasen blir då ’sankt Erik konungs domkyrka, domkyrkan i Uppsala’. På modern 

svenska uppfattas det dubbla ’domkyrka’ som överflödigt och upprepande, och därför har det 

senare ’domkyrkan’ strukits. En titt i två verk som rör domkyrkans historia, dels den i 

inledningen nämnda Bengtsson, Lovén och Gejrot 2010 (s.72) samt Christian Lovéns artikel 

Erikskulten i Uppsala – Dubbelhelgonet och den långa stationsvägen (2004) ger mig stöd för 

den tolkningen, då det där framgår att frasen i fråga i båda fallen har lästs på samma sätt. 

På rad 27 och 29 finns orden <prowentem> respektive <prowentora>. Vi har alltså vad 

som ser ut som två fall av ordet för ’prebende’ men med latinska böjningsformer. Dessa ska 

tolkas som ett latinskt ord som betyder ’avkastning’. 

Uttrycket på rad 28 som lyder <fyra preste hwan efte annan> betyder ordagrant ’fyra 

präster var efter annan’, men är ett tidsuttryck som beskriver hur lång tid Kristina och hennes 

efterkommande ska kunna ha tillgång till avkastningen från landområdena, mätt i den tid det 

tar för fyra präster att inneha sitt ämbete efter varandra. Det här är inte ett vanligt uttryck i 

nusvenska, och därför har jag behövt översätta fritt för att det ska gå att förstå vad som avses. 

  Den avslutande formuleringen på rad 29 <thæn the wilia> är svårtolkad, 'den de vill' 

passar inte i sammanhanget. Ett alternativ är att <thæn> är en felskrivning för æn, som 

betyder ’om’. Det skulle i så fall ge 'om de vill'. Det andra alternativet är att <thæn> är ett 

felskrivet thær, ett relativt pronomen som är vanligt i yngre fornsvenska (Wessén 1968 § 

113). Betydelsen blir då 'som de vill’. Det kan jämföras med en liknande formulering i början 

av den äldre Västmannalagen, som lyder <Aghin bøndir wald at wælia præst slikan þær þe 

wilia> (Collin & Schlyter 1841 s.3). Jag har i översättningen skrivit som, men eftersom att jag 

bedömt att båda alternativen är lika troliga har jag även här markerat med ett frågetecken. 

5 Språkliga kommentarer 

5.1 Diplomets ortografi 

Vid den här tiden görs ingen skillnad i ljudvärde mellan grafemen <i> och <j> (Wéssen 1968 

§ 31), varför användandet av dem ser inkonsekvent ut för en nutida läsare. Att tolka vad som 

är vad vid en transkribering är oproblematiskt vad gäller minuskler, men det blir svårare att 

avgöra när det gäller majuskler. Både Svenska Skriftprov 1464–1828 (Swedlund & Svenonius 

1948) och Nordisk paleografi (Svensson 1974) behandlar små <i> och <j> separat, men stora 
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<I> och <J> gemensamt, så här har jag själv behövt ta ställning till vad som är vad. Jag har 

tolkat varianten med ”flagga” högst upp på huvudstapeln som <J> (se exempelvis det första 

<Jtem> på rad 15 och 16), och varianten med ingen eller liten nedåtsluttande ”flagga” som 

<I> (se exempelvis första <Item> på rad 22).  

Att tolka vad som är majuskel respektive minuskel för övriga grafem är inte heller alltid 

helt oproblematiskt. I fall som <G> i <Gudz> på rad 1 och <F> i <Fore> på rad 4 är det 

tydligt att det rör sig om en majuskel. Knepigare är då fall som <M> i <Marie> på rad 8, som 

har storbokstavsform men är av samma höjd som de små bokstäverna, en så kallad kapitäl. 

<Marie> är ett av endast två personnamn i den svenska delen av diplomet som har 

begynnelsebokstav med storbokstavsform, det andra namnet är <Erik>, alltså i bägge fallen 

namn på helgon. Märk dock att sankt Andreas står skrivet med litet <a> (rad 9 och 33). Av 

ortnamnen är det också bara två som börjar på bokstav med storbokstavsform, och det är de 

två namnen på <R>, <Resbo> (rad 14) och <Rikkeby> (rad 19). Jag har återgett dessa 

exempel som majuskler i transkriptionen, då de har en form som märkbart avviker från andra 

begynnelsebokstäver, och därför bör ha gjorts medvetet. 

Grafemet <y> förekommer i ett fall där man hade kunnat förvänta sig ett <i>, nämligen i 

<gudhy> på rad 35. Att <y> skrivs istället för <i> är i medeltida skrifter ofta av rent grafiska 

skäl, till exempel i närheten av <m> eller andra bokstäver med många korta staplar, för att 

vokalen ska synas tydligare (Wessén 1968 § 34). Ett fall av det omvända, alltså <i> där det 

skulle förväntas ett <y>, förekommer i ordet <sizloman> på rad 30. Detta kan vara på grund 

av en delabialisering, en uttalsassimilation som är vanligt förekommande bland annat i 

uppländska mål, och finns belagt redan i runsvenska, se Lagman 1990 (s.36 ff.). 

Samtliga av diplomets skrivningar med initialt <th> respektive <t> är etymologiskt 

korrekta. Sammanfallet av fonemen /t/ och /θ/ uppskattas inträffa någon gång under den yngre 

fornsvenska perioden, och har undersökts i en uppsats av Adam Horn af Åminne (2016). Han 

menar att det borde gå att fastställa en mer exakt tid för sammanfallets början genom att 

studera frekvensen av stavningen <th> för /t/ och <t> för /θ/, och då särskilt den senare 

varianten. Han påpekar att förekomsten av oetymologiska skrivningar med <th> inte behöver 

indikera en uttalsändring, eftersom sådana skrivningar även förekommer i latin. Horn af 

Åminne kan med sin undersökning visa att ljuden börjar sammanfalla i mitten av 1300-talet, 

men att det är först under tidigt 1400-tal som förändringen börjar ta fart på allvar. Ett problem 

med undersökningen är dock att korpusmaterialet bygger på diplom utgivna av Svenskt 

Diplomatarium, och därför har inga belägg från 1380–1400 inkluderats. Trots detta är Horn af 

Åminnes undersökning ett bra exempel på vilka slutsatser om uttalet som kan dras vid analys 
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av ortografin, och baserat på det faktum att skrivaren av diplomet 3/7 1385 Stockholm 

konsekvent använder <th> och <t> på ett etymologiskt korrekt sätt vill jag hävda att detta 

tyder på att skrivaren har bevarat frikativ representation av /θ/. 

Grafemet <c> används utan någon märkbar regelbundenhet som variant till <k>, till 

exempel förekommer varianterna <oc> och <ok> för ’och’; ibland förekommer båda 

varianterna i samma mening. Det finns inga förekomster av /k/ skrivet med <ch>. 

I diplomet används <v>, <u> och <w> som grafiska varianter, och vilken variant som 

används avgörs mer av placering i ordet än av ljudvärde. Grafemet <v> används enbart i 

uddljudsställning och <u> används bara i inljud; <w> används i udd-, in- och slutljud. 

I ett antal substantiv- och adjektivändelser har vokalismen övergått från <i> till <e> samt 

<u> till <o>. Detta gäller främst de svaga substantiven, substantivändelsen för dativ plural 

och femininer i bestämda former. Uppsala skrivs både <vpsalom> (rad 11) och <vpsalum> 

(rad 5). 

Punkten, som vi idag läser som avslut på en grafisk mening, har ingen sådan funktion i 

diplomet. Punktens funktion kan i diplomet närmast jämföras med dagens kommatecken, men 

det används på ett avvikande sätt. Mer konsekvent är användandet av avstavningstecken, som 

ser ut och används på samma sätt som i nusvenska, samt ett snedstreck som tycks markera slut 

på stycke. 

Det finns ett exempel på ligatur, eller sammanskrivna bokstäver. I ordet <iordh> på rad 16 

delar <d> och <h> huvudstapel. Detta är troligtvis ett resultat av en rättad felskrivning. 

Det finns ett par säkra exempel på korrigerade felskrivningar. Den tydligaste är på rad 11, 

som avslutas med tre förkortade ord men som alla ändå hänger ut en bra bit längre åt höger än 

övriga rader, och början på rad 12 <som thøm køpte>, som har ett mer ihoptryckt utseende än 

kringstående ord. Det här tyder på att skrivaren har behövt gå tillbaka och göra ett tillägg som 

nätt och jämt fått plats. Det motsatta har skett med diplomets första ord, <Gudz>, som har ett 

ovanligt stort mellanrum efter sig. När diplomet undersöktes med UV-ljus framträdde tydliga 

rester av ett <hz>, skrivaren har alltså först skrivit <Gudhz> och sedan gå tillbaka och ändra 

till <Gudz>. På rad 17 finns rester av ett <n> som skrapats bort och ändrats till <J>, här har 

det alltså troligen stått in, en latinsk preposition med betydelsen ’i’. På rad 16 finns ett 

okorrigerat in. På sista raden finns ett stort mellanrum som vid första anblick kan se ut som en 

skada eller rättad felskrivning, men som inte är det. Mellanrummet har lämnats medvetet för 

att kunna fästa den ena sigillremsan. 
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5.2 Formsystemet 

Följande redogörelse om det fornsvenska formsystemet bygger på Wesséns Svensk 

språkhistoria 1 från 1968, om inget annat anges. Där så krävs finns hänvisning till paragraf. 

5.2.1 Kasus 

De svenska ord som kasusböjs i detta diplom är substantiv, adjektiv, de flesta pronomen och 

particip. Kasussystemet börjar förenklas redan i början av den fornsvenska perioden (§ 133) 

och under nästa period, äldre nysvenska, lever kasusen i stort sett bara kvar i dialekter och 

högtidligt språk (§ 134). 

En tidig förändring är att formerna för genitiv utjämnas. Former på -a(r) i singular trängs 

bort till förmån för genitiv-s, först i maskulina och neutrala substantiv, och mot 1400-talet 

börjar det leta sig in även i feminina paradigm (§ 141). Några feminina s-genitiver syns som 

förväntat inte i diplomet, men det finns två maskulina genitiv-a(r):<sancta andrissa altare> på 

rad 33 och <enwastadotter> på rad 3. Detta är förklarligt, eftersom dessa genitivformer håller 

i sig längst i just namn (§ 141). 

En förändring som man skulle kunna förvänta sig att se är avsaknaden av inre böjning av 

bestämda singularisformer i genitiv. Inre böjning innebär att både ordstammen och 

bestämdhetsändelsen har kasusböjts. Att den inre böjningen saknas i bestämda genitiv av 

maskuliner och neutrer är vanligt förekommande i yngre fornsvenska (§ 141), men detta syns 

det inga spår av i diplomet. På rad 36 står det <erkepiscopsins>. Detta är diplomets enda 

exempel på ett bestämt maskulin eller neutrum i genitiv, så det finns inte mycket att jämföra 

med, men det tyder på att formen inte är död. 

Vad gäller dativen sker två viktiga förändringar. Dels tar ackusativen över flera av dativens 

funktioner, till exempel övergår verb och prepositioner som tidigare styrt dativ istället till att 

styra ackusativ, och dels saknas ibland dativändelse i singular (§ 140). I diplomet finns det ett 

exempel på detta. Prepositionen medh styr i diplomet oftast dativ, men i frasen <medh aker oc 

æng. skogha. fiskewatn. oc fægang. ok allom androm tillaghom> på rad 22–23 finns ett par 

oväntade former. Ordet æng saknar ändelse både i dativ och ackusativ, det samma gäller 

ibland även vatn, så här går det inte att säga om något avviker. Ordet aker i dativ borde dock 

vara akri. Det är viktigt att märka att det här rör sig om en upplöst förkortning, men den 

upplösningen bör vara en vokal som står före <r>, och några sådana dativformer finns inte. 

Även <skogha> avviker från det förväntade mönstret, då det har formen av plural i samtliga 

kasus utom just dativ. Det går att tolka <aker oc æng. skogha. fiskewatn. oc fægang> som 
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ackusativ, men frasen blir ändå problematisk eftersom nästa led lyder <ok allom androm 

tillaghom>, där samtliga kasusböjda ord står i dativ. Båda leden borde stå i samma kasus, så 

här kan det vara så att skrivaren blandat ihop formerna. Dativens form och funktion tycks 

dock inte vara helt främmande för skrivaren, då det finns flera dativkonstruktioner med 

betydelsen ’åt ...’, som till exempel rad 8–9 <enna nya prowento. gudhi. oc hans helgho 

modhur Marie. ok sancta andrisse apostol. til hedher ok loff.>, som här ska förstås som att 

prebendet grundas åt Gud, Maria och sankt Andreas.  

På rad 9 står det <til heder ok loff> ytterligare ett exempel på en preposition som inte följs 

av det förväntade kasuset, som i det här fallet borde vara genitiv. Avsaknad av genitiv 

förekommer efter 4 av 10 til, jämfört med saknade dativer eller ackusativer efter i, som syns 

efter 3 av 37 förekomster av prepositionen.  

Kasus som styrs av satsfunktion har övervägande de former som förväntas. 

5.2.2 Konstruktioner med particip 

Den inledande frasen <Gudz helgha nampne akalladho> består av en nominalfras och ett 

perfekt particip som båda står i dativ. Den typen av participkonstruktioner är med största 

sannolikhet bildade efter latinskt mönster, och uttrycker en händelse som sker i samband med 

händelsen som uttrycks i huvudsatsen (Wessén 1965 § 104). I det här fallet är det ett 

orsaksförhållande, Guds namn åkallas för att själen måste överlämnas till frälsning eftersom 

det är bara den som frälsts som består. 

I satsen på rad 3 som börjar <hær vppa thænkiande> saknas finit verb, och ser därför ut att 

sakna egentligt predikat. Konstruktionen kan inte förklaras på samma sätt som i fallet 

<akalladho>, för det finns ingen överordnad sats som den kan tänkas vara del av. Particip kan 

bilda predikat tillsammans med finit form av ett verb, till exempel hava (Wessén 1965, § 84) 

eller vara (§ 86). Att det verbet saknas beskrivs av Wessén som ovanligt, men det 

förekommer emellanåt, och fenomenet kallas för ellips (§ 87). I satsen på rad 3 har jag 

bedömt att det måste vara ett är som saknas, och det har därför skrivits ut i översättningen. 

5.2.3 Verbformer 

Under hela den fornsvenska perioden böjs verb utöver tempus och modus även efter person. 

De personformer som finns i presens är en gemensam form för singular, samt särskilda former 

för första, andra och tredje person plural. I preteritum gäller samma indelning för svaga verb, 

medan starka verb har kvar en form för andra person singular. (Wessén 1968 § 129). 
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I diplomet finns bara verb med subjekt i första och tredje person, och böjningen efter 

person håller sig till sina förväntade former. Vad gäller böjning i tempus finns en oväntad 

form på rad 24, nämligen <Egna>, som borde stå i presens singular eghnar. Formen liknar 

närmast ett infinitiv, men det troliga här är att det faktiskt står i presens singular, men med 

bortfall av finalt r enligt § 30. Avsaknaden av -r är enligt § 30 vanligare i substantivformer än 

i verbformer, i diplomet står till exempel samtliga genitiv på -a(r) utan -r. Ytterligare ett 

exempel på r-bortfall finns i ordet <efte> på rad 28. 

5.3 Textens delar och diplomtyp 

Diplomen är ofta väldigt snarlika till sitt innehåll, och det går därför att identifiera ett antal 

beståndsdelar som kan förväntas dyka upp i en diplomtext, så kallade formler (Johannesson 

1958). Att diplomtexterna har den här likartade utformningen har att göra med att diplomen 

ofta är utformade efter exempelbrev i olika formulärböcker (Svenson 1974 s. 42).  

I det här avsnittet identifierar jag vilka delar som finns i det undersökta diplomet, och sätter 

det i samband med beskrivningen av diplomkategorier från kapitel 1.2 för att kunna föra en 

diskussion om vilken typ av diplom det rör sig om. 

Rad 1–2: Invocatio, åkallan av Gud. 

Rad 3–4: Intitulatio, namn och titel på den som utfärdar diplomet. Jag har här räknat med 

<helbrighdho til skæl ok likama> eftersom det säger något om utfärdaren Kristina. 

Rad 4: Narratio, om omständigheterna. Här får läsaren veta att det är för den vördnad hon 

har för domkyrkan som hon har beslutat att instifta ett prebende. 

Rad 5: Inscriptio, den tilltänkta mottagaren, här sankt Eriks domkyrka i Uppsala. 

Rad 5–9: Publicatio, ett förkunnande om vad diplomet ska handla om. 

Rad 9–36: Dispositio, det stycke som beskriver själva beslutet. Här finns informationen om 

exakt vilken mark som ingår och de villkor som Kristina vill ställa upp för prebendet, bland 

annat att hon och hennes arvingar i ’fyra prästers tid’ ska ha rätt till avkastningen från dessa 

landområden. 

Rad 36–37: Möjligen sanctio, en bekräftelse av vad som nyss nämnts. Ibland innehåller 

den hot om vad som händer om överenskommelsen i diplomet bryts eller önskan om 

välsignelse till den som följer den. Här finns bara en ödmjuk bön om att ärkebiskop Henrik 

och hans domkapitel bekräftar Kristinas vilja. 

Rad 37–38: Datering, uppgifter om tid och plats för diplomets fastställande. 
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Rad 38–40: Corroboratio, om vittnena. Här identifieras Johannes Nagel och Johannes 

Kleneberg som sigillanter, eftersom Kristina saknar eget sigill. 

Invocatio är efter 1200-talet främst förekommande i till exempel testamenten och 

klosterskrifter, och hör alltså till de mer högtidliga sammanhangen (Liedgren 1958). Därav 

ska man dock inte dra slutsatsen att detta är ett testamente. Som tidigare beskrivits rör ju 

testamenten en överenskommelse som träder i kraft först efter utfärdarens frånfälle, men allt 

tyder på att Kristina överlämnar de uppräknade jordområdena omgående. Något som tydligt 

pekar på detta är det faktum att hon för egen del reserverar rätten till jordens avkastning för en 

tid framöver, något hon inte skulle behöva göra om överlåtelsen skett först efter hennes död. 

Den högtidliga formen ska nog snarare förklaras med att diplomet är riktat till ärkebiskopen 

och domkyrkan. Diplomet har alla de beståndsdelarna som förväntas i ett överlåtelsebrev: den 

som överlåter egendomen, här utfärdaren Kristina Envastadotter, mottagaren av egendomen, 

det vill säga domkyrkan och ärkebiskopen, vad som ingår i egendomen och vad den är värd 

samt datum och plats för överlåtelsen. Det krävs ingen monetär ersättning i egentlig mening 

för överlåtelsen, varför diplomet ej är att betrakta som ett salubrev. Det ställs dock ett antal 

andra krav på hur egendomen ska förvaltas och av vem, men jag vill ändå hävda att det rör sig 

om ett gåvobrev, om inte en egen kategori: ett instiftandebrev. Det centrala är trots allt 

grundläggandet av det nya prebendet till aposteln Andreas och den heliga Marias ära, men 

någon sådan kategori tas inte upp i Larsons Svenska medeltidsbrev (2001), så den kategorin 

som stämmer bäst in på diplomet är gåvobrevet.  

6 Slutsats 

I och med att min uppsats läggs ut i det digitala arkivet är diplomet 3/7 1385 Stockholm att 

betrakta som utgivet. Jag vill i det här avsnittet sammanfatta de slutsatser jag dragit om hur 

språket i diplomet utmärker sig och hur det förhåller sig till de språkliga förändringar som 

sker under den yngre fornsvenska perioden. 

På ljudnivå kan det tack vare en jämförelse med en tidigare undersökning konstateras att 

skrivaren representerat /θ/ respektive /t/ på ett sätt som inom de närmsta 15–30 åren kommer 

att börja betraktas som mer och mer gammalmodigt. Det kan innebära att skrivaren är äldre, 

men utan en jämförelse med annat skriftmaterial från samma tid och en närmre identifiering 

av skrivaren är det svårt att uttala sig om. 

I diplomtexten är kasusböjningen i stort sett intakt, speciellt böjningen efter satsfunktion. 

De kasusformer som avviker från det förväntade mönstret är framför allt de som styrs av 
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prepositioner, och då främst de som borde finnas efter prepositionen til. Även de til som 

saknar genitiv är i minoritet, men det kan ändå vara ett tecken på att en uppluckring är på väg. 

De svårtolkade formerna i frasen <medh aker oc æng. skogha. fiskewatn. oc fægang. ok allom 

androm tillaghom> är även de något av ett undantag i texten, men kan tyda på att processen 

för sammanfallet av dativen och ackusativen har påbörjats. Verbens personböjning är som 

väntat helt intakt. 

Att formsystemet är så pass intakt i diplomet kan bero på två orsaker. Dels är diplomet, så 

som förekomsten av invocatio skvallrar om, skrivet i en högtidlig stil, och det kan därför 

tänkas att skrivaren medvetet har ett konservativt språkbruk. En annan viktig delförklaring är 

att diplomet är daterat till ett väldigt tidigt skede av den yngre fornsvenska perioden, och det 

är därför troligt att många av de för perioden karaktäristiska förändringarna ännu inte fått 

ordentligt fäste i språket. Det ska också kommas ihåg att inga språkhistoriska epokindelningar 

kan anses absoluta, det är inte en realistisk tanke att alla språkbrukare över en natt glömde 

bort fyrkasussystemet. Elias Wessén säger det bäst själv i Svensk Språkhistoria 1: 

Språkutvecklingen är givetvis ett kontinuerligt skeende. Perioder och periodindelningar har där lika litet 

omedelbar realitet som i all annan verklig historia. Av praktiska skäl söker man emellertid gränser och 

gör indelningar. (Wessén 1968, s 28) 

Ett utmärkande drag för språket i diplomet är det tydliga latinska inflytandet, som är synligt 

på alla språkliga nivåer. Ortografiskt finns de många förkortningarna efter latinska mönster, 

morfologiskt finns latinska böjningsformer på ett antal ord och på lexikal nivå finns dels 

termer som item och capital samt det orättade in som sannolikt kommit med av misstag. Den 

tydligaste latinska influensen på frasnivå är participkonstruktionen <Gudz hælgha nampne 

akalladho>. Även på textnivå kan vi se det latinska inflytandet, eftersom diplomformen i sig 

är efter latinska förebilder. Allt detta tyder på att diplomets skrivare har vana av att skriva på 

latin, men fenomen som till exempel de dativkonstruktionerna som idag hade skrivits med 

prepositionen åt vittnar om att skrivaren även behärskar det fornsvenska formsystemet. Även 

dessa drag skulle kunna tyda på att skrivaren har varit verksam en längre tid, tillräckligt länge 

för att ha haft vana att skriva diplomtexter på latin och ändå bruka äldre svenska 

böjningsformer. Men det är åter igen svårt att säga utan jämförelse med annat samtida 

material. Det hade kunnat vara intressant att undersöka skrivarens identitet, mer kunskap om 

hens språkliga bakgrund kunde säkert kasta ljus över frågetecken rörande de språkliga 

formerna. 

En av de större utmaningarna för översättningen av texten har varit att det inte alltid 

funnits självklara alternativ för vad enstaka ord betyder i det givna sammanhanget. Framför 
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allt ordet avkoma har vållat stora problem vid tolkningen. Jag har här dragit slutsatsen att det 

borde vara en bildlig betydelse som inte tas upp i de tillgängliga ordlistorna för det medeltida 

språket, och jag tror att potentiellt bildliga uttryck i fornsvenskan kan vara ett intressant ämne 

för framtida undersökningar. 

Slutligen kan det konstateras att det finns mycket att lära sig av de medeltida diplomen. 

Inte minst rörande juridiska förhållanden i det medeltida samhället och den enskilde 

skrivarens språkliga egenheter, men de dokument som vi har bevarade i arkiven är också en 

viktig källa till större diakrona undersökningar så som Horn af Åminnes. Det är texter som 

tack vare sitt snarlika ämnesinnehåll är förhållandevis lätta att tolka, men som ändå 

representerar så många olika skrivare att det kan ge en bred bild av språkbruket, både socialt 

och kronologiskt. 
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