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Sammandrag 

Under den medeltida perioden ristas runinskrifter på en mängd olika föremål, från korta 

meddelanden på ben och pinnar till klotter på kyrkväggar och uppmaningar till bön på 

gravstenar. På senare tid har dessa inskrifter med rätta uppmärksammats som en av våra 

viktigaste källor till det fornsvenska språket. Något som dock ännu till stor del har lämnats 

outforskat är runtexternas grammatik. Denna uppsats syftar till att kartlägga och sammanställa 

de medeltida svenska runinskrifternas substantiv utifrån deras böjning. Undersökningen har 

genomförts genom att sortera substantiven efter stam, kasus, genus och species, för att sedan 

analysera de former som de uppvisar. Resultaten visar att substantiven i materialet till mycket 

hög grad följer de fornsvenska böjningsmönster som tidigare har etablerats av bl.a. Wessén 

(1968). Samtidigt uppvisar vissa av substantiven i materialet relativt tidiga exempel på 

kasussammanfall. Detta gäller främst dativändelserna hos feminina ō-stammar, men även vissa 

maskulina a- och u-stammar. En tydlig slutats är också att formerna i materialet ingalunda är 

jämnt fördelade, vare sig över stammar, kasus, genus eller species.  

 

Nyckelord: substantiv, grammatik, runinskrifter, fornsvenska, språkhistoria. 



3 

 

Innehåll 

Sammandrag ………………………………………………………………………………..    2 

Förkortningar ……………………………………………………………………………....    2 

1 Inledning ………………………………………………………………………………......    6 

1.1 Syfte och frågeställningar ………………………………………………………….    6 

2 Bakgrund och tidigare forskning ………………………………………………………...    8 

2.1 Medeltidsrunologi och de medeltida runinskrifterna ………………………………    8 

2.2 Den medeltida periodens tidsomfång ……………………………………………...    9 

2.3 Datering av runinskrifter ………………………………………………………....    10 

2.4 Substantivböjningen i medeltida svenska ………………………………………...    12 

2.4.1 Kasussammanfallet ……………………………………………………....    12 

2.4.1.1 Genitiv …………………………………………………………...    13 

2.4.1.2 Dativ ……………………………………………………………..    14 

2.4.1.3 Nominativ och ackusativ ………………………………………...    14 

2.4.2 Vokalbalans, vokalharmoni och vokalmöte ……………………………..    16 

3 Metod och material ……………………………………………………………………...    17 

4 Resultat och analys ……………………………………………………………………...    18 

4.1 a-stammar ………………………………………………………………………...    19 

4.2 ja-stammar ………………………………………………………………………..    20 

4.3 ō-stammar ………………………………………………………………………...    21 

4.4 i-stammar …………………………………………………………………………    23 

4.5 u-stammar ………………………………………………………………………...    24 

4.6 r-stammar ………………………………………………………………………...    24 

4.7 Rotnomina ………………………………………………………………………..    26 

4.8 an-stammar ……………………………………………………………………….    26 

4.9 ōn-stammar ……………………………………………………………………….    27 

5 Sammanfattande diskussion av resultat ……………………………………………......    29 

5.1 Substantivens fördelning i materialet ……………………………………………..    29 

5.2 Substantivens uppvisade former ………………………………………………….    30 

6 Avslutning ………………………………………………………………………………..    32 



4 

 

Litteratur …………………………………………………………………………………..    33 

Bilaga 1 …………………………………………………………………………………….    35 

Tabeller 

Tabell 1. Böjningsmönster för a-stammar ….……………………………………………….    19 

Tabell 2. a-stammarnas uppvisade former ………………………………………………….    19 

Tabell 3. Böjningsmönster för ja-stammar ………………………………………………….    20 

Tabell 4. ja-stammarnas uppvisade former ……………………………………………........    20 

Tabell 5. Böjningsmönster för ō-stammar …………………………………………………..    21 

Tabell 6. ō-stammarnas uppvisade former ………………………………………………….    21 

Tabell 7. Böjningsmönster för i-stammar …………………………………………………...    23 

Tabell 8. i-stammarnas uppvisade former …………………………………………………..    23 

Tabell 9. Böjningsmönster för u-stammar …………………………………………………..    24 

Tabell 10. u-stammarnas uppvisade former ………………………………………………...    24 

Tabell 11. Böjningsmönster för r-stammar …………………………………………………    24 

Tabell 12. r-stammarnas uppvisade former …………………………………………………    25 

Tabell 13. Böjningsmönster för rotnomina …………………………………………………    26 

Tabell 14. Rotnominas uppvisade former ………………………………………………......    26 

Tabell 15. Böjningsmönster för an-stammar ……………………………………………......    26 

Tabell 16. an-stammarnas uppvisade former ……………………………………………….    27 

Tabell 17. Böjningsmönster för ōn-stammar ……………………………………………......    27 

Tabell 18. ōn-stammarnas uppvisade former ……………………………………………….    28 

Tabell 19 Antalet substantiv fördelade över stammar och genus ……………………………    29 

Tabell 20. Antalet substantiv fördelat över kasus och numerus samt species ……………….    30  



5 

 

Förkortningar 

Sg. = singularis 

Pl. = pluralis 

Obest. = obestämd form 

Best. = bestämd form 

Nom. = nominativ 

Gen. = genitiv 

Dat. = dativ 

Ack. = ackusativ 

Mask. = maskulinum 

Fem. = femininum 

Neutr. = neutrum 

GVB = Gustav Vasas bibel  
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1 Inledning 

Vi har från den medeltida perioden i Sverige ett rikt urval av runinskrifter ristade på bland annat 

gravstenar, kyrkklockor, benbitar och trästavar. Dessa inskrifter utgör en icke obetydlig del av 

vårt fornsvenska språkmaterial, särskilt för elva- och tolvhundratalet där vi till stor del saknar 

andra typer av svenska texter. Trots detta är runtexterna ännu i stort sett outforskade när det 

gäller deras grammatiska innehåll. En undersökning och sammanställning av de medeltida 

runinskrifternas ordböjning skulle kunna ge värdefull information och komplettera den kunskap 

vi har om det fornsvenska språkets utveckling.  

Av särskilt intresse är böjningen hos substantiv (och de övriga nominala ordklasserna) som 

under den fornsvenska perioden genomgår de drastiska förändringar och förenklingar som är 

utmärkande även för dagens svenska. Genom dem skulle vi alltså kunna utöka vår kunskap om 

de processer som för längesedan verkade för att forma det språk som vi talar idag. Dessutom 

kan en undersökning av runmaterialet förutom att komplettera nuvarande kunskap (som annars 

till största del utgår från de fornsvenska texter som skrevs med det då relativt nyligen 

introducerade latinska alfabetet) också utvärdera denna kunskap – hur väl den står sig när en ny 

del av det fornsvenska språklandskapet analyseras. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka substantivböjningen i medeltida svenska 

runinskrifter. Målen med undersökningen och deras frågeställningar är:  

1) att kartlägga och analysera de former som substantiven uppvisar. 

• Går det t.ex. att se bort- eller sammanfall av kasusformer? Går det i så fall att 

urskilja några mönster? Vilka kasus påverkas? Påverkas vissa ord, genus, 

stammar, osv. i olika grad? 

• Finns det någon skillnad över tid? Går det att se skillnader mellan former från 

olika tidsperioder? 

• Finns det någon geografisk variation? Är de former som visas knutna till vissa 

platser i landet? 
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Och utifrån dessa frågeställningar: 

2) att jämföra de former som substantiven uppvisar med tidigare kunskap. 

• Hur väl stämmer formerna överens med vad vi redan vet? Följer de det 

fornsvenska böjningsmönstret eller inte? Om de inte följer mönstret, hur skiljer 

de sig? Vilka ord, genus, stammar, kasus osv. följer inte mönstret? Går det att 

urskilja mönster? 

• Går det att förklara de former som inte följer böjningsmönstret? Varför skiljer 

de sig? 

Det bör här noteras att viss förkunskap krävs av läsaren av denna uppsats. Främst gäller det en 

förståelse av terminologin och vissa av de begrepp som används. Därtill förväntas en åtminstone 

rudimentär förståelse av det fornsvenska kasussystemet och hur det fungerar, samt de runor 

som används och hur de används. Annan relevant bakgrundsinformation summeras i avsnitt 2. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras först i korthet de medeltida runinskrifterna och framväxten av 

medeltidsrunologi som en gren av den svenska runologiska forskningen, samt det speciella 

forskningsvärde som de medeltida runinskrifterna erbjuder. Därefter följer en jämförelse av den 

bredare medeltida period som denna uppsats berör med de mer specifikt språkhistoriska 

periodindelningarna. Efter dessa två delar kommenteras datering av runinskrifter i allmänhet, 

med särskilt avseende på de medeltida. I avsnitt 2.4 ges en sammanfattning av den medeltida 

substantivböjningen tillsammans med tidigare forskning i ämnet. 

2.1 Medeltidsrunologi och de medeltida runinskrifterna 

I Sverige har forskning om runor pågått sedan flera hundra år tillbaka (Palm 2004:404–416). 

Studiet av de forna språk de är nedtecknade på har på allvar pågått åtminstone sedan den 

komparativa språkforskningens och junggrammatikens storhetsdagar på 1800-talet (Petterson 

2005:20–24). Den svenska runologin är alltså på flera sätt en sedan länge väl etablerad 

vetenskap. Detta kan dock egentligen inte sägas om samtliga delar av runologin, särskilt när det 

kommer till det medeltida materialet; så sent som år 1972 skriver Elisabeth Svärdström (s. 77) 

att termen medeltidsrunologi är ny. Detta menar hon beror på det stora fokus som i forskningen 

tidigare lagts på de vikingatida inskrifterna, som i det samlade svenska runmaterialet är 

mångtaliga (Svärdström 1972:77). Att mer intresse under senare tid har börjat riktas mot de 

medeltida runinskrifterna beror främst på två olika saker, menar hon. Dels beror det på att det 

medeltida materialet uppmärksammas i samband med den sammanställning av runinskrifter 

som görs i verket Sveriges runinskrifter (hädanefter SRI). Detta gäller särskilt efter att de 

volymer som presenterar fynden i Västergötland, Småland och Gotland utges, landskap där en 

stor del av inskrifterna visar sig vara medeltida. Dels är det de många arkeologiska utgrävningar 

som under denna tid genomförs i flera gamla stadskärnor i Sverige, vilket resulterar i en mängd 

runfynd daterade till den medeltida perioden (Svärdström 1972:77). Till skillnad från 

vikingatidens stenmonument är många av de medeltida inskrifterna funna på lösföremål som 

benbitar och trästickor (Palm 2010b:27). Svärdström skriver att antalet medeltida svenska 

runinskrifter vid tiden för hennes uppsats uppgår till omkring 750 och att nya fynd ständigt 

görs, till den grad att de nyfunna medeltida föremålen överträffar de vikingatida i antal 

(1972:79). Forskning på de medeltida runinskrifterna har fortsatt. Några av de allra senaste 

verken är monografierna av Palumbo (2018) och Mårtensson (u.u.), som behandlar runformer 

och ortografi respektive personnamn i de medeltida runinskrifterna. 
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Trots de många nyfynden är det dock just det medeltida materialets storlek som är dess 

största svaghet. Alla de skandinaviska medeltida runinskrifterna uppnår inte ens sammanlagt 

det antal ord som återfinns i en enda medeltida handskrift (Palm 2010a:24). Deras jämförelsevis 

lilla omfång kan göra det svårare att dra säkra språkvetenskapliga slutsatser utifrån dem. 

Handskrifternas överlägsenhet inom detta område har säkert också bidragit till det mindre 

intresse som tidigare har visats de medeltida runinskrifterna. Men de har också en tydlig fördel 

som handskrifterna saknar: deras placering i tiden. En betydlig del av de medeltida inskrifterna 

är daterade till elva- och tolvhundratal, en tidsperiod där vi i stort sett saknar andra skriftliga 

källor (Svärdström 1972:79). Som Adolf Noreen skriver (1904:5 f.) är de runinskrifter som 

föregår de äldsta handskrifterna därför mycket viktiga källor till det fornsvenska språket: 

 

Diejenigen, welche junger als die ältesten handschriftlichen quellen sind, können natürlich in 

sprachlicher hinsicht nicht sehr von belang sein. Um so wichtiger sind die aus vorliterarischer zeit 

stammenden als welche die hauptsächliche, ja fast einzige […] sprachquelle dieser zeit sind. 

 

I tiden mellan de relativt väl utforskade vikingatida runinskrifterna och de materialmässigt 

omfattande handskrifterna finns de medeltida runinskrifterna, i stort sett ensamma under sin 

period. Detta gör dem till synnerligen attraktiva studieobjekt. 

2.2 Den medeltida periodens tidsomfång 

I samband med att bakgrunden till medeltidsrunologin och de medeltida runorna nu har setts 

över i korthet är det lämpligt att fastställa vad som egentligen menas med termen medeltida. I 

Samnordisk runtextdatabas (en digital samling av Nordens samtliga runtexter, hädanefter SRD) 

definieras en runinskrift som medeltida om den är daterad till perioden omkring 1100–1500. 

Detta är dock mer av en allmänhistorisk indelning (Söderberg 2010:10) än en språkhistorisk, 

då den faktiskt innefattar delar av flera språkhistoriska perioder. Den typiska periodindelningen 

av svenska kan återges som nedan (efter Wessén 1968): 

 

Runsvenska (o. 800–o. 1225) 

Äldre fornsvenska (o. 1225–o. 1375) 

Yngre fornsvenska (o. 1375–o. 1526) 

 

De medeltida inskrifterna representerar alltså inte egentligen en enhetlig språkhistorisk period, 

utan både sen runsvenska samt äldre och yngre fornsvenska (de tre perioderna samlas dock av 
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Wessén under termen fornsvenska i vidare bemärkelse (1968:28), likaså av Noreen under 

altschwedisch (1904:1)). Detta är viktigt att ha i åtanke i samband med analysen av materialet.  

Samtidigt bör man komma ihåg att periodindelningar, såväl språkhistoriska som 

allmänhistoriska, sällan representerar faktiska, absoluta avgränsningar. Det är självklart så att 

ett språk inte går från ett stabilt stadium till ett annat under loppet av ett år; förändring sker 

gradvis över en längre tidsperiod. Som Wessén (1968:28) uttrycker det:  

 

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

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

gränser och gör indelningar.  

 

På det viset utgör det medeltida tidsomfånget inga egentliga besvär, men hur det passar ihop 

med våra etablerade språkperioder är som sagt fortfarande viktigt att ha i åtanke.  

2.3 Datering av runinskrifter 

För alla arbeten som förlitar sig på forntida källor är datering av materialet en mycket viktig 

aspekt som måste tas i beaktande. Att med säkerhet kunna datera en runinskrift, även till någon 

av de bredare ovan nämnda perioderna, är på inget sätt en simpel uppgift. Rune Palm 

(2004:167–186) redogör för de olika strategier som används och deras individuella svårigheter.  

Till att börja med är det relativt lätt att på olika sätt datera en inskrift inom väldigt breda 

ramar, som t.ex. vikingatida eller medeltida. Detta är såklart ett viktigt första steg, men det är 

inte till någon avsevärd hjälp om man skulle vilja studera språkutvecklingen inom någon av 

perioderna. För en mer precis datering finns ett antal möjligheter som av naturliga skäl inte 

alltid står till hands för alla runinskrifter. Vikingatida runstenar kan exempelvis i vissa fall 

dateras till olika tidsperioder genom en analys av inskriftens design och utformning. Genom att 

undersöka hur runslingan är formad och hur ornamentiken är designad kan en inskrift dateras 

relativt säkert till olika delar av 1000-talet. För en del inskrifter går det dessutom att koppla 

ristningens utformning till en viss runristare, vilket kan precisera dateringen ytterligare (Palm 

2004:177–184). En sådan taktik är tyvärr i många fall omöjlig för de medeltida inskrifterna, 

som ofta återfinns på små lösföremål utan någon extra utsmyckning som kan kopplas till en 

viss period. För datering av lösföremål kan istället dendrokronologiska och stratigrafiska 

metoder användas. Den förstnämnda nyttjas för föremål i trä, där man kan göra iakttagelser och 

få information från det mönster som årsringarna bildar. En sådan metod ger dock endast den 

tidigaste möjliga dateringen för inskriften, eftersom den baseras på när det träd som materialet 

kommer ifrån fälldes (Palm 2004:185). Den stratigrafiska metoden kan användas när en inskrift 
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är funnen i samband med en utgrävning genom att datera det jordlager som föremålet ligger i. 

I motsats till den dendrokronologiska metoden ger denna metod den senaste möjliga dateringen 

för inskriften. Eftersom jordlagren ofta blandas med varandra av olika anledningar ger den 

stratigrafiska strategin inte alltid särskilt precisa dateringar (Palm 2004:185 f.).  

Det finns även en del tillvägagångssätt för datering av (medeltida) inskrifter som inte förlitar 

sig på analys av själva materialet eller den kontext de är placerade i. Ett sätt är att titta på den 

utformning som själva runorna i inskriften har. För den medeltida perioden används en 

annorlunda uppsättning runor än de som användes under vikingatid. Denna runrad har utökats 

med nya tecken där fler runor än tidigare är försedda med punkter och streck för att markera 

separata ljudvärden, så kallad stingning (Svärdström 1972:80). Palumbo noterar dock att 

användningen av de stungna runorna i många fall är inkonsekvent och varierar geografiskt 

(även om vissa grafematiska särdrag kan knytas till särskilda platser och tidpunkter), samt att 

något enhetligt helstunget medeltida runalfabet sannolikt aldrig har existerat (2018:203–207). 

Palm skriver att denna variation bidrar till att datering utifrån de olika runtyperna ofta är 

vansklig (2004:176 f.). 

I vissa fall kan också själva språkformerna i en inskrift ge en fingervisning om vilken 

tidsperiod den tillhör. Är ett ord ristat i en språkhistoriskt äldre form kan man också anta att 

själva inskriften är från ett äldre skede. Palm påpekar dock att en form som vanligtvis 

förknippas med en viss tidsperiod inte nödvändigtvis innebär att inskriften bör dateras till den 

tidsperioden. Vilka ordformer som används kan t.ex. ibland bero på sociolingvistiska faktorer 

snarare än språkhistoriska, eller ristarens individuella språkvanor (Palm 2004:175 f.). I de fall 

man av språkforskningsskäl i första hand vill ha en datering av själva språkformen blir detta 

tillvägagångssätt ytterligare problematiskt.  

Som Palm noterar är det naturligtvis oftast så att så många av de ovan nämnda metoderna 

(m.fl.) som möjligt används tillsammans för att få en så precis datering som möjligt (2004:184). 

I många fall ger nog detta också relativt goda dateringar, men det är viktigt att komma ihåg att 

de sällan är exakta. 

2.4 Substantivböjningen i medeltida svenska 

Med avseende på språksystemet är den medeltida (bredare fornsvenska) perioden ingalunda 

stabil och enhetlig. Över de ca 400 år som materialet i denna uppsats representerar genomgår 

stora delar av språket drastiska förändringar, inte minst i böjningssystemet hos substantiven 

(Petterson 2005:168 f). I detta avsnitt sammanfattas den bakgrundsinformation som är relevant 
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för substantivens formutveckling och variation under medeltiden, samt ett urval av tidigare 

forskning i ämnet. 

2.4.1 Kasussammanfallet 

Centralt för substantivböjningens utveckling under denna period är sammanfallet av 

kasussystemet, en process som till stor del kopplas till lågtyskt inflytande i de större städerna 

(Petterson 2005:169). Det äldre skicket börjar gradvis upplösas under 1300-talet och antar redan 

under början av 1500-talet i stort sett den förenklade form som utmärker även modern svenska: 

ett tvåkasussystem med grundform och genitiv (Wessén 1968:136). Denna förenkling handlar 

för substantiven (och övriga nomen) i grunden om att olika, tidigare skilda böjningar 

sammanfaller, vilket medför att distinktionerna mellan olika kasus försvagas och till slut 

försvinner helt (paradigmatiskt), alternativt att en viss kasusform inte längre används i en viss 

syntaktisk konstruktion och på så vis försvagas (syntagmatiskt i Delsing, 2014:28). Även om 

denna förenklingsprocess sker gradvis under den större delen av de äldre och yngre fornsvenska 

perioderna – och till viss del även under lång tid därefter i dialektalt språk (Wessén, 1968:138 

f.) – visar Lars-Olof Delsing (2014) att kasusförändringarna är centrerade runt två mer eller 

mindre avgränsade tidsperioder: först omkring början av 1300-talet, vilket Delsing (s. 29) kallar 

”lilla katastrofen” och sedan under mitten av 1400-talet, kallat ”stora katastrofen” (s. 37). De 

två perioderna uppvisar en rad omvälvande förändringar av typerna ovan som pågår hos olika 

kasus och ordstammar i olika stadier. Elias Wessén (1968) redogör i detalj för hur substantivens 

utveckling ser ut under denna period, varpå merparten av sammanställningen om 

kasusutveckling nedan grundar sig. 

Här ska också en masteruppsats av Ida Västerdal (2012) nämnas som behandlar kasusbortfall 

i fornsvenska. Hon undersöker substantivböjningen i diplom från Dalslands diplomatorium 

under åren 1350–1500. Undersökningen delar således flera likheter med min egen, åtminstone 

i det avseendet att båda våra uppsatser studerar substantivböjningen i medeltida svenska. Den 

största skillnaden ligger i att Västerdals material är mycket större samt att vi till stor del 

undersöker olika tidsperioder. Hon kommer fram till att kasusupplösningen är utbredd i hennes 

material, och att olika stammar och genus påverkas till olika grad och under olika tidsperioder. 

Hennes resultat rörande individuella kasus tas upp under deras respektive rubriker nedan.  

I anslutning till detta kan även ett arbete av Mårtensson (u.u.) nämnas som behandlar 

personnamn i medeltida svenska runinskrifter, något som inte undersöks i min uppsats. Dessa 

namn undersöks utifrån flera olika aspekter, till viss del inklusive deras böjning. I relation till 
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mitt arbete är det främst resultaten rörande belägg av den maskulina nominativändelsen i 

materialet som är intressanta; detta tas i korthet upp under avsnitt 2.4.1.3. 

2.4.1.1 Genitiv 

Kasusupplösningen börjar enligt Wessén (1968:136) tidigast i genitivändelser. Tidigare 

användes i stort sett två olika ändelser för gen. sing. hos olika stammar: -s, hos maskulina och 

neutrala a-stammar, och -ar hos övriga (med undantag för de svaga deklinationerna, där gen. 

sing. markerades -a respektive -u, samt släktorden, där gen. sing. markerades -ur). Ändelsen -s 

sprider sig först till de maskulina i- och u-stammarna som dessförinnan använde -ar (sonar > 

sons), och läggs ibland till på släktordens (r-stammarnas) genitivform (faþur > faþurs). 

Västerdal finner i sitt material belägg på r-stammar (maskulina och feminina) med både tillagt 

och utan tillagt genitiv-s (2012:31, 48). Enligt Wessén börjar under 1400-talet genitivändelsen 

-s även användas i feminina lånord, och under mitten av århundradet resterande femininer 

(1968:143). I Västerdals material återfinns hos femininerna genitivändelsen -ar endast en gång, 

vilket antyder en något tidigare tillbakagång av ändelsen (2012:40). Delsing konstaterar att 

ändelsen -ar hos starka femininer i sg. obest. faller bort i samband med den lilla katastrofen 

(2014:29). Dessa genitivformer blir då helt ändelselösa. Liknande syntagmatiska förändringar 

hos genitiv under denna period bidrar enligt Delsing till att genitiv upphör att användas i flera 

syntaktiska konstruktioner. Ord som tidigare styrde genitiv – verb, adjektiv och prepositioner – 

har efter denna tid inte längre genitivformer (Delsing 2014:29 f.). Längre överlever de gamla 

genitivformerna i pluralis och i bestämd form, men vid den medeltida periodens slut är ändelsen 

-s den allra vanligaste (i skriftspråket), och från början av 1600-talet ser detta kasus i stort sett 

ut precis som det gör i modern svenska (Wessén, 1968:142 f., 204).  

2.4.1.2 Dativ 

Även vissa av dativformerna förändras tidigt. Tidigast handlar det om dativ sing. hos feminina 

ō-stammar, där den tidigare ändelsen -u försvinner (sialu > sial), och om dativ sing. hos de 

maskulina stammar där den äldre ändelsen var -i (vini > vin). I Västerdals material finns inga 

bevarade u-ändelser för ō-stammarna överhuvudtaget (2012:40). Dativändelsen i sg. hos de 

neutrala stammarna (-i) klarar sig längre än motsvarande ändelser hos övriga genus. (Wessén, 

1968:136). Delsing kategoriserar förlusten av -u hos de feminina ō-stammarna som en del av 

den lilla katastrofen runt år 1300, medan förlusten av -i hos de maskulina stammarna placeras 

i tiden mellan den lilla och den stora katastrofen (Delsing, 2014:29, 36). Västerdals resultat 
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visar att dativändelsen i sg. är kraftigt reducerad redan under andra hälften av 1300-talet, även 

för de maskulina stammarna (2012:68). Den för pl. typiska dativändelsen, som delas av samtliga 

stammar, verkar klara sig något längre. Wessén noterar att formen är ” […] ej sällsynt i 1500-

talets språk.” (1968:142). I Västerdals undersökning är denna form hos de maskulina och de 

feminina stammarna relativt stabil fram till mitten av 1400-talet, men beläggen sjunker kraftigt 

därefter. Samma tendens noteras hos de neutrala stammarna, men utvecklingen är inte lika 

drastisk (2012:68–74). Allra längst överlever dativändelserna i sina bestämda former. Dativ 

slutar allmänt användas något århundrade efter slutet av den medeltida perioden (Wessén 

1968:204). 

2.4.1.3 Nominativ och ackusativ 

Nominativformerna börjar i slutet av äldre fornsvensk tid sammanfalla med ackusativformerna. 

I sydliga delar av landet sker detta redan tidigare under perioden, där bortfall av -r efter -a- 

resulterar i att formen i pl. nom. sammanfaller med formen i pl. ack (fiskar > fiska) (Wessén 

1968:141). Till skillnad från genitiv och dativ påverkas de bestämda formerna i sg. tidigare än 

de obestämda, främst hos starka maskuliner (där skillnader mellan nominativformer och 

ackusativformer i stort sett fanns hos alla stammar, vilket ofta inte var fallet hos femininer och 

inte överhuvudtaget hos neutrer). Delsing placerar särskilt bortfallet av -r- hos maskuliner i sg. 

nom. bestämd form (t.ex. fiskrin > fiskin) i den lilla katastrofen kring 1300 (2014:29). I detta 

fall handlar det alltså om en fonologisk förändring snarare än en analogisk sådan, i och med att 

det är förlusten av -r- som resulterar i att nominativformen och ackusativformen sammanfaller 

utseendemässigt, och inte ett egentligt analogiskt övertagande av ackusativformen (likt 

sammanfallet som redan skett för samma stammar i pl. obestämd form).  

De obestämda formerna i sg. hos starka maskuliner sammanfaller mer och mer under 

periodens slutskede men nominativformen -er försvinner inte helt förrän i senare tid, särskilt 

inom vissa grupper av ord. Främst gäller det personord (präster, konunger, osv.) och 

nedsättande ord (toker, fähunder, osv; Wessén 1968:140). Västerdal visar dock att den 

ursprungliga nominativändelsen för a-stammar är starkt reducerad i hennes material redan efter 

1300-talets mitt, medan den verkar klara sig något bättre hos i- och u-stammar (2012:16–23). I 

Mårtenssons undersökning av namn i medeltida runinskrifter kan han konstatera att 

nominativändelsen i de flesta fall fortfarande är intakt, dock ofta utan svarabhaktivokal 

(u.u:257–265). Hans material representerar dock till största del, likt mitt eget, böjningsformer 

under elva- och tolvhundratal. Ändelsen -er för nom. sg. är inte heller helt allmän för starka 
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maskuliner på grund av tidigare assimilation av palatalt r med föregående l, n, och s (med vissa 

undantag). Ord som sten har därför i fornsvenskan lång final konsonant i nom. sg. (stenn), men 

kort i ack. sg. (sten) (Wessén 1968:41).  

Hos femininerna fanns formskillnad mellan nominativ och ackusativ endast i bestämd form, 

förutom i sg. hos io-, r- och ōn-stammarna. Till skillnad från maskulinerna är det här 

ackusativformerna som bortfaller och nominativformerna som övertar (handina > handin). 

Detta börjar enligt Wessén ske omkring mitten av 1400-talet (1968:141). Hos iō-stammarna 

utjämnas vissa av orden i nom. och ack. mot nominativformen och vissa mot ackusativformen, 

vilket i praktiken innebär att i-ändelsen i ackusativ försvinner hos vissa ord, men inte hos andra 

(jämför 4.4.2).  

För både maskulinerna och femininerna gäller att de svaga stammarna (an- och ōn-

stammarna) behåller distinkta former mellan ackusativ och nominativ längre än de starka 

stammarna, både i sina bestämda och obestämda former. De svaga maskulina och feminina 

stammarna hade i nom. sg. ändelsen -e respektive -a, medan de oblika formerna alla hade -a 

respektive -u (förutom för de ord som hade stamslut på vokal, där bortfall ofta skedde på grund 

av vokalmöte). Wessén skriver att skillnaderna upprätthålls in på 1500-talet (åtminstone i GVB, 

som han påpekar dock antagligen innehåller gott om arkaismer), men att exempel på 

nominativformer i underordnad funktion och vice versa förekommer även i fornsvensk tid 

(1968:137 f.). I Västerlunds material återfinns för maskulinerna sådana växlingar i väldigt liten 

grad i början av perioden. Dessa ökar dock mot slutet av 1400-talet. Främst handlar det om 

nominativformer som används i underordnad funktion (2012:34–39). De svaga femininerna 

verkar klara sig bättre under hela perioden, men andelen oursprungliga former ökar likt 

maskulinerna under den andra halvan av 1400-talet (2012:50–55). 

R-stammarna har i sg. nom. ändelsen -ir, i oblika kasus -ur. I de allra flesta fall i Västerlunds 

material har ändelsevokalerna försvagats till -e-, vilket innebär ett sammanfall mellan 

nominativformen och de oblika formerna. Varken Wessén eller Delsing verkar nämna 

kasusutvecklingen hos dessa stammar i detalj.  

2.4.2 Vokalbalans, vokalharmoni och vokalmöte 

Under den medeltida perioden verkar ett antal fonologiska processer som påverkar hur vissa 

ord uttalas, och därmed hur de skrivs. Relevanta för denna uppsats är de processer som påverkar 

de ursprungliga ändelsevokalerna a, i och u som i de flesta fall signalerar kasustillhörighet 
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(Wessén 1968:61). I fornsvenskan gäller detta främst vokalbalans, vokalharmoni och 

vokalmöte. 

Vokalbalans innebär att ändelsevokalen i ett ord påverkas av längden på den föregående 

stavelsen i ordet. Efter en kort föregående stavelse bevaras den ursprungliga ändelsevokalen. 

Efter en lång föregående stavelse däremot försvagas ändelsevokalen: i till e och u till o. I vissa 

fall ser man även en försvagning genom vokalbalans av a till ä. Detta är enligt Wessén sällsynt, 

och sådana former kan istället ofta förklaras av lågtyskt och danskt inflytande eller andra 

variationer i uttal (1968:61 f.). Vokalbalans är utbrett i större delen av Sverige under denna 

perioden, dock inte i Västergötland (Wessén 1968:63). 

Vokalharmonin är en liknande process. Här är det istället för den föregående vokalens längd 

dess kvalitet som bestämmer om ändelsevokalen förändras eller ej; om stamvokalen är e, o eller 

ö förändras de ursprungliga ändelsevokalerna i och u till e respektive o. Detta fenomen är inte 

lika vanligt som vokalbalansen och är i motsats till denna främst belagd i handskrifter från 

Västergötland (Wessén 1968:61). Båda dessa processer resulterar bland annat i att den vanliga 

dativändelsen i sg., -i, i vissa ord tecknas -e.  

Vokalmöte är en annorlunda process som innebär att en trycksvag vokal faller bort (eller 

försvagas) om den direkt följer på en tryckstark vokal. Detta påverkar framförallt de stammar 

som innehåller ord som slutar på vokal, t.ex. vissa feminina ō-stammar (Wessén 1968:58 f.). 
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3 Metod och material 

Materialet som behandlas i denna uppsats består av samtliga substantiv i SRD som uppfyller 

följande kriterier: 

1. Substantivet ska ingå i en inskrift som i SRD har markerats som medeltida, dvs. är 

daterad till perioden 1100–1500. 

2. Inskriften ska vara från medeltida svenskt språkområde. Alltså exkluderas inskrifter från 

Skåne, Halland, Bohuslän och Blekinge, som snarare är forndanska, samt Härjedalen 

och Jämtland, vilka snarare är fornnorska. Inskrifter från Gotland tas inte heller med, då 

dessa snarare är forngutniska. 

3. Substantivet ska vara på fornsvenska. Latinska ord eller dylikt behandlas inte i denna 

uppsats. 

4. Substantivet ska inte vara ett namn, eftersom dessa redan analyserats i detalj av 

Mårtensson (u.u.). 

5. Substantivbelägget ska vara läsligt, igenkännligt och mer eller mindre fullständigt. I 

praktiken innebär detta att ordet har fått en tolkning och översättning i SRD samt att 

ordets ändelse är intakt. 

Allt som allt uppgår antalet substantiv som undersöks i detta arbete till 161. Dessa sammanställs 

och varje enskilt ords stam, genus, numerus och kasus analyseras, samt deras geografiska 

ursprung och datering. Ordens stammar fastställs i första hand med hjälp av Elias Wesséns 

Svensk Språkhistoria 1: Ljudlära och ordböjningslära (1968), Adolf Noreens Altschwedische 

grammatik (1904) och hans Altisländische grammatik (1923) samt Ludvig F. A. Wimmers 

Fornordisk formlära (1874). Även Norrøn ordbok (1975) har använts. Kan ett ords stam inte 

fastställas utifrån dessa eller andra verk har ordet diskuterats med handledaren. Uppgifter om 

ordens genus, numerus och kasus hämtas i de flesta fall från Sveriges runinskrifter (1900–

1981), annars fastställs de av mig själv. När substantiven har sammanställts jämförs de med de 

fornsvenska böjningsmönster som presenteras i Wessén (1968) och Noreen (1904) (se närmare 

avsnitt 4 nedan). Ordens faktiska betydelseinnehåll är inget som kommenteras i denna uppsats. 

Detta gäller likaså eventuell variation i ortografi, så länge denna inte påverkar eller informerar 

oss om ordböjningen på något sätt. 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras undersökningens resultat. De i materialet uppvisade 

formerna är sorterade efter stamtillhörighet. Under varje stam är de sedan kategoriserade i 

tabellform, först efter genus, numerus och species/bestämdhet (vilka tillsammans utgör en 

samlad böjningskategori, t.ex. mask. sg. obest.) och sedan efter kasus. Endast de 

böjningskategorier och kasus som är belagda i materialet representeras i tabellerna. Om en viss 

stam saknar en viss böjningskategori eller ett visst kasus i sin tabell innebär det att inget belägg 

för dessa finns i materialet för den stammen. Orden återges så som de förekommer i SRD, dock 

markeras inte bindrunor och ordskillnadstecken. Parenteser runt ett tecken i ett belägg innebär 

att den runan är skadad. Hakparenteser runt en del av ord innebär att den delen är försvunnen 

och i databasen supplerad efter en äldre källa. Ellips (…) innebär att en del av inskriften är 

skadad. Ett bindestreck (-) i ett ord står för ett tecken som inte kan tydas men som oftast antas 

vara en runa. En siffra inom parentes efter en form anger hur många gånger den formen är 

belagd i materialet. Formerna måste vara exakt lika för noggrannhets skull, därför räknas t.ex. 

inte formerna steni och s[t]eni som två belägg av samma form. Samtliga dateringar samt 

information om geografiskt ursprung för inskrifterna är hämtade från SRD. I de fall där 

inskrifternas härkomst anges begränsas detta till kommun och landskap. 

Som jämförelse är stammarnas respektive fornsvenska böjningsmönster uppställda under 

motsvarande del. Dessa böjningsmönster utgår i första hand från Wessén (1968), annars Noreen 

(1904). Här betyder ett ensamt bindestreck att formen anges vara ändelselös. Parenteser runt en 

bokstav innebär att den ibland utelämnas. I de fall där två olika ändelser är angivna för samma 

kasus och böjningskategori innebär det att båda formerna kan förekomma (t.ex. dativformer 

med eller utan bevarad i-ändelse i mask. sg. obest.). Den första av de två är den primära 

ändelsen, den andra är sekundär. Ändelsevokalernas variation (på grund av t.ex. vokalbalansen) 

är ej medtagna i Wesséns böjningsmönster (1968:94). Efter varje del följer en kort kommentar 

till de mer intressanta former som uppvisar kasussammanfall, oväntade böjningar och annat, 

eller där ytterligare information behövs. Former som påverkats av vokalbalans, vokalharmoni 

eller vokalmöte kommenteras ej här. Böjningsmönster anges ej för de genus och species hos en 

stam som i materialet inte har några belägg. Hos a-stammarna är t.ex. böjningsmönstret för 

neutr. best. inte angivet eftersom inga belägg för neutrala a-stammar i best. finns i materialet. 

I de fall där väldigt få ord är belagda för en viss stam och stammens böjning inte kräver 

någon egen uppställning är dessa kommenterade under en annan stam. Sålunda är jō- och iō-
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stammarna upptagna under ō-stammarna, ia-stammarna under ja-stammarna, nd-stammarna 

under an-stammarna och īn-stammarna under ōn-stammarna. För en sammanfattning av 

samtliga ord i materialet med tillhörande information, se bilaga 1. 

4.1 a-stammar  

Tabell 1. Böjningsmönster för a-stammar 

  Mask. Obest. Neutr. Obest. Mask. Best. 

Sg. Nom. -ẹr - -in 

 Gen. -s -s -ins 

 Dat. -i, - -i, - -num 

 Ack. - - -in 

     

Pl. Nom. -a(r) - -ni(r) 

 Gen. -a -a -nna 

 Dat. -um -um -in 

 Ack. -a - -na 

 

Tabell 2. a-stammarnas uppvisade former 

Mask. Sg. Obest. Nom: kistil (2), provastar, {P}rhl, [sial] 

Dat: is, sa, stene, steni, s[t]eni, tah 

Ack: hualf (3), hua(l)f, knif (3), messo(a)ftan, sten (8), 

ste(n)n, stin (4), st(i)n, (s)(t)(i)n, -ualf 

Mask. Sg. Best. Ack: ormin 

Mask. Pl. Obest. Nom: faþhar 

Ack: steina 

Neutr. Sg. Obest. Nom: lik, bloþ (2), rifbin 

Dat: b(a)rne 

Ack: hus, kar, kaR 

 

Formen provastar i nom. sg. obest., där -er i normalfallet förväntas, har med största 

sannolikhet a endast som en alternativ svarabhaktivokal (se Wessén 1968:60). Eftersom 

inskriften är daterad till mitten av 1200-talet och ordet är ett personord är den intakta 

nominativändelsen inte överraskande.  

I ordet {P}rhl innebär klammerparenteserna att bokstaven P är skriven med latinsk skrift. 

Resterande tecken är dock runor. 

Dativformerna is ’is’, sa ’så’ och tah ’dag’, uppvisar alla bortfall av ändelsen -i. Att ordet 

sa saknar i-ändelse i dativ kan förklaras genom vokalbortfall på grund av vokalmöte, och är 

således antagligen inte ett tecken på kasusbortfall. De övriga två skulle dock kunna vara det, 
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och de är intressant nog båda daterade till 1200-talet (inskriften för tah är i SRD daterad som 

medeltida, men själva inskriften innehåller en inkomplett datering med början ”tolvhundra…”, 

se Smålands runinskrifter s. 252 f.), alltså relativt tidigt för bortfall av dativändelsen -i för 

maskuliner. Den första inskriften är från Sigtuna, Uppland, den andra från Jönköpings kommun, 

Småland. Dock uppvisas även dativformer med behållen i-ändelse: stene, steni och s[t]eni. 

Av dessa är de två första daterade till början av 1200-talet och den tredje till mitten av 1100-

talet. De är funna i Falköpings kommun, Västergötland, Enköpings kommun, Uppland, och 

Botkyrka kommun, Södermanland. 

Formen ste(n)n i ack. sg. obest. är oväntad. På grund av R-assimilation bör nominativformen 

ha lång konsonant (-nn) men inte ackusativformen, där kort konsonant är det förväntade. 

Dessutom är den generella utvecklingen för maskuliner i sg. obest. att nominativen får samma 

form som ackusativen, inte tvärtom (se 2.2). Inskriften är endast daterad som medeltida. 

4.2 ja-stammar 

Tabell 3. Böjningsmönster för ja-stammar 

  Mask. Obest. Neutr. Obest. Neutr. Best. 

Sg. Nom. -ẹr - -it 

 Gen. -s -s -ins 

 Dat. - -i, -nu 

 Ack. - - -it 

     

Pl. Nom. -a(r) - -in 

 Gen. -a -a -nna 

 Dat. -um -um -in 

 Ack. -a - -in 

 

Tabell 4. ja-stammarnas uppvisade former 

Mask. Sg. Obest. Ack: dræ(g) 

Neutr. Sg. Obest. Nom: rifi 

Neutr. Pl. Best. Nom: refen 

 

Formen rifi i nom. sg. obest. är oväntad. Till sitt utseende liknar den dat. sg. obest., vilket är en 

möjlig men något osannolik tolkning, då ordet står helt ensamt. Eftersom det finns gott om 

utrymme för fler runor efter ordet är det inte heller särskilt troligt att detta är en ofullständig 

inskrift. Gustavson har lagt fram ett antal möjliga tolkningsförslag, bl.a. att rifi kan vara ett 

binamn med betydelsen ”han med revbenet” (Sigtuna lösföremål 52 2017:1). Williams har (i e-
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brev 2018-04-14) föreslagit att det kan handla om en ia-avledning till ordet rif ’rev’, med 

betydelsen ’revben’ eller ’hörande till revben’ (2018). Belägget är i SRD tolkat som antingen 

rif eller ett oavslutat rifiaben ’revben’. Jag väljer att tolka det som rif och klassar beläggets form 

som avvikande. 

Från ia-stammarna är endast två ord belagda i materialet, båda neutr. i sg. ack. obest.: 

himiriki och mirki. Dessa stammar har stamslut på -i och är likt ja-stammarna ändelselösa i sg. 

ack. obest., således är dessa former de förväntade. 

4.3 ō-stammar 

Tabell 5. Böjningsmönster för ō-stammar 

  Fem. Obest. 

Sg. Nom. - 

 Gen. -a(r) 

 Dat. -u, - 

 Ack. - 

   

Pl. Nom. -a(r) 

 Gen. -a 

 Dat. -um 

 Ack. -a(r) 

 

Tabell 6. ō-stammarnas uppvisade former 

Fem. Sg. Obest. Nom: g)iho(r)(þ), mudløg, ro, sæl 

Gen: hustru, ro (2), r(o) 

Dat: ant, sa(l) shal, sial (5), sialu, siæl 

Ack: [sial], iæu, bro, sial, ro, skal 

Fem. Pl. Obest. Nom: sialar 

Gen: naþa (2) 

Dat: shallum 

Ack: runar (2), runiR, runir (3)  

 

Formen iæu återger sial och beror enligt SRI på att belägget grundar sig på en senare avbildning 

av en försvunnen inskrift, där tecknaren antagligen har misstagit ett -l för -u och ett inledande 

s har försvunnit (Smålands runinskrifter, s. 257 f.). Alltså ska formen ursprungligen ha varit 

siæl. 

Ordet miar (pl. nom. obest. av mö) är egentligen en jō-stam. Den tas med här eftersom det 

är den enda jō-stammen i materialet och eftersom dessa stammars böjningsmönster i stort sett 
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är identiskt med ō-stammarnas (Wessén 1968:100). Bland iō-stammarna återfinns i materialet 

likaså endast ett exempel: bRrþ (byrþ börd, i betydelsen ”födsel”). Dessa har i Wessén 

(1968:100) också en likartad böjning som ō-stammarna men är något mer annorlunda än jō-

stammarna: dat. och ack. i sg. obest. har antingen i-ändelse eller bortfall av i-ändelsen. Formen 

bRrþ står i dativ sg. obest., och uppvisar således bortfall. Inskriften är daterad av ristaren till 

1228, och kommer från Lidköpings kommun, Västergötland. 

Bland dativen i sg. obest. återfinns flera exempel på former med bortfall av -u. Några av 

dessa är i SRD endast daterade som medeltida, men ett par har fått närmare datering: siæl ca 

1300 (Västerviks kommun, Småland), sial 1200-tal (Hylte kommun, Småland), sial ca 1200 

(Falköpings kommun, Västergötland), sal och ant sent 1100-tal (Örebro kommun, Närke). Den 

yngsta av dessa former är alltså daterad precis till tiden för den lilla katastrofen, medan de 

övriga till olika grad är placerade dessförinnan. Formen sial från omkring år 1200 är ett tydligt 

och relativt tidigt exempel på bortfall av u-ändelsen. Formerna sal och ant bör tolkas med 

försiktighet. De tillhör båda en och samma inskrift som tyvärr är svårt skadad på flera ställen, 

däribland precis efter just dessa två ord (se Närkes runinskrifter, s. 67–71). Det är därför svårt 

att med fullständig säkerhet säga att dessa två ord inte ursprungligen har ristats med u-ändelse. 

Är de dock ursprungligt ändelselösa är de ännu tidigare exempel på bortfall av -u hos ō-

stammarna.  

De olika formerna runar och runir i ack. pl. obest. beror på att detta ord, i likhet med flera 

andra ō-stammar, i vissa fall har övergått till att böjas som feminina i-stammar i pl. (dvs. med 

ändelsen ‑ir i nom.).  



23 

 

4.4 i-stammar 

Tabell 7. Böjningsmönster för i-stammar 

  Mask. Obest. Fem. Obest. 

Sg. Nom. -ẹr - 

 Gen. -a(r), -s -a(r) 

 Dat. -i, - - 

 Ack. - - 

    

Pl. Nom. -ir -i(r) 

 Gen. -a -a 

 Dat. -um -um 

 Ack. -i -i(r) 

 

Tabell 8. i-stammarnas uppvisade former 

Mask. Sg. Obest. Nom: bri(a)s(t)(e)r, prester, srrs-er 

Gen: præst 

Ack: dyþ, uin 

Fem. Sg. Obest. Nom: ast, fuþ, (f)uþ 

Ack: stund, þiuþ 

Fem. Pl. Obest. Ack: bøniR, [nøþ]-R 

 

Samtliga former i nom. sg. obest. för maskulinerna återger ordet präster (srrs-er är inte helt 

säker, men det är för närvarande den bästa tolkningen). Då detta är ett personord och samtliga 

inskrifter är relativt tidiga (sent 1100-tal till sent 1200-tal) är den bevarade ändelsen -er väntad. 

Den ändelselösa genitivformen præst beror på att ljudförbindelsen -sts är besvärlig att uttala 

ordentligt (Wessén 1968:68 f.). Utifrån detta får vi indirekt informationen att ordet i detta fall 

har bytt den äldre ändelsen -ar mot den yngre s-ändelsen. Inskriften är daterad till sent 1100-

tal, vilket är relativt tidigt, men detta är också en av de allra tidigaste kasusförändringarna.  
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4.5 u-stammar 

Tabell 9. Böjningsmönster för u-stammar 

  Mask. Obest. 

Sg. Nom. -r 

 Gen. -a(r), -s 

 Dat. -i, - 

 Ack. - 

   

Pl. Nom. -i(r) 

 Gen. -a 

 Dat. -um 

 Ack. -i 

 

Tabell 10. U-stammarnas uppvisade former 

Mask. Sg. Obest. Nom: son (3), (s)on, sun (2) 

Gen: sunar 

Dat: son, sRsturson, 

Ack: son (2), sun (3) 

 

Dativformerna son och sRsturson saknar båda den ursprungliga ändelsen -i. De kommer båda 

från en och samma inskrift, daterad till ca 1200 och funnen i Falköpings kommun, 

Västergötland. De är alltså relativt tidiga exempel på bortfall av i-ändelsen.  

4.6 r-stammar 

Tabell 11. Böjningsmönster för r-stammar 

  Mask. Obest. Fem. Obest. 

Sg. Nom. -ir - 

 Gen. -ur(s) -a(r) 

 Dat. -ur, -er - 

 Ack. -ur - 

    

Pl. Nom. -ir -i(r) 

 Gen. -a -a 

 Dat. -um -um 

 Ack. -i -i(r) 
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Tabell 12. r-stammarnas uppvisade former 

Mask. Sg. Obest. Nom: broþir, faþiR,  

Gen: [--þur] 

Dat: …(e)þer 

Ack: broþir, faþur (2), faþþr 

Fem. Sg. Obest. Nom: totiR, moþi- 

Ack: moþor 

 

Dativformen …(e)þer står enligt SRI för broþur, enligt SRD för faþur. Dativformen fäþẹr är 

en äldre variant som enligt Wessén är belagd en gång i handskrifter (1968:100). 

Ackusativformen faþþr är antagligen inte ofullständig. Noreen skriver att enstaviga former 

i ack. sg. obest. (t.ex. faþr) förekommer hos r-stammar under runsvensk tid (1904:331). Denna 

inskrift är daterad till 1100-talet och faller således under just den perioden.  

Hos ackusativerna ser vi även intressant nog formen broþir, vilket är en tydlig 

nominativform. Det finns ett antal möjliga förklaringar till detta. En kan helt enkelt vara ett 

sammanfall av kasusformerna, att nominativformen används istället för ackusativformen i 

objektsställning. Det kan möjligtvis också vara ett resultat av en vokalförsvagning (u > e) i 

likhet med vissa av formerna i Västerdals material. Ett tredje alternativ är en utveckling av de 

enstaviga ackusativformer som nämndes ovan. Enligt Noreen återfinns motsvarande former 

med inlagd svarabhaktivokal i fornsvenska handskrifter (alltså former som faþẹr i ack. sg. 

obest.; 1904:331). I detta fall skulle broþir alltså vara en motsvarande form till ett tidigare 

enstavigt broþr, där -i- betecknar den ”nya” svarabhaktivokalen. Eftersom jag inte med säkerhet 

kan utesluta någon av dessa förklaringar är jag benägen att luta åt den enklaste, nämligen att 

ristaren helt enkelt har använt sig av nominativformen i ackusativställning. I praktiken innebär 

hursomhelst formen broþir och samtliga nämnda förklaringar i detta fall ett sammanfall av 

ackusativformen med nominativformen. Inskriften är daterad till den första hälften av 1200-

talet. 
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4.7 Rotnomina 

Tabell 13. Böjningsmönster för rotnomina 

  Mask. Obest. Fem. Obest. 

Sg. Nom. -ẹr - 

 Gen. -s, -a(r) -a(r) 

 Dat. -i - 

 Ack. - - 

    

Pl. Nom. -er -er 

 Gen. -a -a 

 Dat. -um -um 

 Ack. -er -er 

 

Tabell 14. Rotnominas uppvisade former 

Mask. Sg. Obest. Nom: maþr, mæstaramaþr 

Ack: man 

Mask. Pl. Obest. Nom: mænn, uintr 

Fem. Sg. Obest. Dat: þro 

Ack: nat 

Fem. Pl. Obest. Ack: tRr (3) 

 

Formerna maþr, mæstaramaþr och uintr är alla skrivna utan svarabhaktivokal. Exempel på 

detta är enligt Wessén sedan tidigare känt ifrån vissa handskrifter (1968:60). 

Ordet tRr (dörr) har en något skild böjning från övriga feminina rotnomina, där pl. ack. (och 

nom.) i normalfallet har formen dyr.  

4.8 an-stammar 

Tabell 15. Böjningsmönster för an-stammar 

  Mask. Obest. 

Sg. Nom. -i 

 Gen. -a 

 Dat. -a 

 Ack. -a 

   

Pl. Nom. -a(r) 

 Gen. -a 

 Dat. -um 

 Ack. -a 
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16. an-stammarnas uppvisade former 

Mask. Sg. Obest. Nom: funi, her, hera, hæra, stenmæstari 

Gen: hærræ  

Ack: anda, felah(a), hæra, mæstær 

Oblik: ænta 

Mask. Pl. Obest. Gen: postla 

 

Ordet herre är ett lånord som har ändelsen -a även i sg. nom. obest. (Noreen 1904:316). 

Formerna hera och hæra är därför det förväntade. Den ändelselösa formen her beror på att 

detta ord står före ett namn; efter mitten av 1300-talet börjar herra på grund av lågtyskt 

inflytande skrivas herr i dessa konstruktioner (jämför t.ex. herr Karlsson i modern svenska) 

(Noreen 1904:316).  

Ordet ænta ’ände’ var ursprungligen en maskulin ia-stam men har i fornsvenskan börjat 

böjas som an-stam (Wessén 1968:197). Formen styrs i detta fall av ett föregående utan som, 

åtminstone när det används som en preposition, verkar kunna styra både genitiv och dativ 

(Wessén 1965:87). Formen får för tydlighetens skull här stå under sin egna kategori. 

Formen mæstær står likt her framför ett namn. Ordet mästare nämns inte explicit av 

Noreen som ett lånord som, likt herre, på denna tid kan användas i en förkortad titelform, men 

jag gör antagandet att det är så. Inskriften är daterad till början av 1300-talet, och är således 

inom räckhåll för lågtyska influenser.  

Ordet frenta (sg. ack. obest.) är den enda belagda nd-stammen i materialet. Dessa stammar 

böjs i sg. likt an-stammar, i pl. likt rotnomina (Wessén 1968:100).  

4.9 ōn-stammar 

Tabell 17. Böjningsmönster för ōn-stammar 

  Fem. Obest. Fem. Best. 

Sg. Nom. -a -n 

 Gen. -u -nna(r) 

 Dat. -u -nni 

 Ack. -u -na 

    

Pl. Nom. -u(r) -na(r) 

 Gen. -na, -u -nna 

 Dat. -um -in 

 Ack. -u(r) -na(r) 
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Tabell 18. ōn-stammarnas uppvisade former 

Fem. Sg. Obest. Nom: kona, iuncfru, fita 

Gen: kirkiu 

Ack: ki(r)(i)k(i)(u), ...irkiu, harbu, kana 

Fem. Sg. Best. Nom: kirkain 

Fem. Pl. Obest. Ack: ru...ur, runur 

 

Formen iuncfru beror sannolikt på bortfall av ändelsevokalen på grund av vokalmöte -ua. Detta 

är alltså inte en oblik form i nominativställning.  

Ordet fita är på grund av den något fragmentariska inskriften (se Helmer Gustavson i 

Svärdström & Gustavson 1975:171) svår att placera med avseende på vilket kasus det bör stå i. 

I brist på andra ledtrådar och med hänsyn till a-ändelsen får här antas att ordet ska stå i 

nominativ. Inskriften är från Uppsala kommun, Uppland, och endast daterad som medeltida. 

Formen kana är en tydlig nominativform i sg. obest., men bör i sammanhanget stå i 

ackusativobjektsställning. Här sker alltså ett sammanfall mellan nominativ och ackusativ. 

Inskriften är från Stockholms kommun, Uppland, och är daterad till 1300- eller 1400-tal. 

Ordet runur är i grunden det samma som runar, alltså ack. pl. obest. av ordet run ’runa’. 

Här har ordet alltså övergått från att ursprungligen böjas som en ō-stam till att böjas som en 

ōn-stam. Jämför den moderna svenskans runa, runor efter svagt feminint böjningsmönster. 

Wessén skriver visserligen att formen runor beror på ett utbytande av pluralisformerna -ar och 

-er mot -or hos flera ord under den nysvenska perioden. De två former som presenteras ovan är 

dock daterade till den första hälften av 1200-talet (runur, Skara kommun, Västergötland) 

respektive sent 1100-tal (ru...ur, Örebro kommun, Närke).  

För nom. sg. best. kirkain vore den förväntade formen kirkian. Det är möjligt att ristaren 

helt enkelt har skrivit de sista runorna i fel ordning.  

Eftersom de feminina īn-stammarna endast är representerade av två ord i materialet och deras 

böjning är mycket simpel (ändelsen -i för samtliga kasus och saknar helt pluralformer) 

kommenteras de här. Orden är himinflæþi och glæþi, båda i ack. sg. obest. 
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5 Sammanfattande diskussion av resultat 

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras de resultat som sammanställts i avsnitt 4. I del 5.1 

analyseras substantivens fördelning i materialet, med avseende på stammar, genus, kasus, 

numerus och species. I del 5.2 sammanfattas och kommenteras substantivens uppvisade former 

från ett helhetsperspektiv. 

5.1 Substantivens fördelning i materialet 

Det sammanlagda antalet substantiv som har behandlats i föregående avsnitt uppgår till 161. 

Dessa fördelas på stammar och genus enligt tabell 19. 

Tabell 19. Antalet substantiv fördelat över stammar och genus 

 Mask. Neutr. Fem. Totalt 

a-stammar 38 8 - 46 

ja-stammar 1 2 - 3 

ia-stammar 0 2 - 2 

ō-stammar - - 34 34 

iō-stammar - - 1 1 

jō-stammar - - 1 1 

i-stammar 6 - 7 13 

u-stammar 14 - - 14 

r-stammar 8 - 3 11 

rotnomina 5 - 5 10 

an-stammar 

nd-stammar 

12 

1 

- 

- 

- 

- 

12 

1 

ōn-stammar - - 11 11 

īn-stammar 

 

- - 2 2 

Totalt 85 12 64 161 

Tydligt är att antalet ord per stam och genus är mycket ojämnt fördelade. Ord i neutralt genus 

står för endast 12 av de 161 som undersöks, alltså mindre än 8% av det totala antalet. Mellan 

maskulinerna och femininerna är avståndet mindre, men maskulinerna är ändå de mest 

välrepresenterade med ca 53% av den totala mängden. Bland stammarna är situationen en 

liknande. Där utgör a-stammarna med sina 46 belägg det största antalet, tätt följt av ō-

stammarna med 34 belägg. Dessa två stammar upptar tillsammans ca 50% av den totala 

mängden. I andra änden av spektrumet återfinns sex olika stammar med endast 1–3 belägg var 

i materialet. 
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Tabell 20. Antalet substantiv fördelat över kasus och numerus samt species 

 Nominativ Genitiv Dativ Ackusativ Oblik Totalt 

Sg. Obest. 40 9 22 63 1 135 

Pl. Obest. 5 3 1 14 0 23 

Sg. Best. 1 0 0 1 0 2 

Pl. Best. 

 

1 0 0 0 0 1 

Totalt 47 12 23 78 1 161 

Sammanställningen i tabell 20 visar att de skillnader som finns i fördelning av substantiv över 

kasus och övriga böjningskategorier är ännu mer dramatiska än hos stammar och genus. Den 

absoluta majoriteten av alla ord står i singularis obestämd form. Avståndet till den näst 

vanligaste kategorin, pluralis obestämd form, är 112 ord. De bestämda formerna uppgår i hela 

materialet endast till tre ord. Kasusrepresentationen är också ganska ojämn, men inte lika 

drastiskt. Den klart vanligaste kasusformen är ackusativ (ca 48%), följt av nominativ (29%). På 

tredje plats kommer dativ (14%) och sist genitiv (ca 7%).  

Det är alltså tydligt att detta material är långt ifrån balanserat i representationen av sina 

komponenter. Vissa stammar, genus, kasus o.s.v. är starkt representerade, medan andra knappt 

finns med överhuvudtaget. Man bör alltså fundera på vad man egentligen studerar förutom 

substantiv i sin helhet; i detta fall är det till största delen obestämda singularisformer, medan 

bestämda pluralisformer i stort sett inte undersöks alls på grund av den stora avsaknaden av 

deras belägg. Sådana skillnader är förstås naturliga i ett språk. Vad gäller t.ex. distributionen 

mellan stammarna och genusen är resultatet till viss del väntat; vissa stammar och genus 

innehåller helt enkelt en större mängd ord, varpå de stammarnas representation såklart blir 

starkare. Mer tänkvärt är kanske förhållandet mellan de kasus och böjningskategorier som 

används. De säger något om utformningen av det språk som används i dessa inskrifter. De 

antyder t.ex. att bestämda former av substantiv sällan används i dessa inskrifter under dessa 

tider. Det är möjligt att de skriftliga förutsättningar som många av de medeltida runinskrifterna 

har, t.ex. med avseende på deras författare, innehåll eller längd, påverkar hur språket ser ut. 

Samtidigt så visar ju den stora andelen förväntade former (se 5.2) att substantiven i runinskrifter 

till stor del böjs som substantiven i handskrifter. Det kan dock bero på den relativt blygsamma 

materialstorleken. Hursomhelst lär det ändå säga något om substantivens böjningsfördelning.  

5.2 Substantivens uppvisade former 

Den stora majoriteten av alla uppvisade former i materialet följer de etablerade 
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böjningsmönstren mycket väl. Det finns i materialet endast några få ord som avviker nämnvärt; 

orden ste(n)n, rifi, och broþir. De hör alla till olika stammar och har sannolikt skilda 

förklaringar. Hursomhelst för deras ringa antal dem till de få undantagen; substantivböjningen 

i detta material följer till stor del böjningsmönstren. 

Desto mer intressanta är de belägg av kasussammanfall som finns i materialet. Totalt finns 

det 15 substantiv som uppvisar kasussammanfall. Räknar man in den tänkta s-genitivändelsen 

hos ordet præst samt de mer oklara sammanfallen hos orden ste(n)n och broþir blir det totalt 

18 ord. Bland dessa är det främst dativformer som har förlorat sina ursprungliga ändelser. Två 

av de sex maskulina a-stammarna i dat. sg. obest. saknar den ursprungliga i-ändelsen, medan 

nio av de tio beläggen för dat. sg. obest. hos feminina ō-stammar har förlorat sin u-ändelse. Hos 

två u-stammar i sg. dat. obest. saknas likaså i-ändelsen, samt hos det enda belägget för feminina 

iō-stammar. Att flera av de inskrifter som innehåller dessa exempel på kasussammanfall har 

tillkommit relativt tidigt är förstås också intressant. Vissa av de dativlösa ō-stammarna är 

daterade så långt tillbaka som till slutet av 1100-talet. Bortfallet av u-ändelsen hos ō-stammars 

dativformer är förvisso en av de allra första delarna av kasussammanfallet i fornsvenskan, men 

dessa är ändå definitivt tidiga exempel på denna process. Avsaknaden hos i-ändelserna hos a- 

och u-stammarna är likaså tidiga exempel på bortfall.  

De nämnda beläggen utgör förstås en jämförelsevis liten andel av alla substantiv, endast lite 

mer än en tiondel av det hela materialet. Man kan med andra ord utifrån dessa resultat inte dra 

några stora slutsatser om kasussammanfallets intågande i fornsvenskan. De fåtaliga exemplen 

gör det också svårt att se något sorts geografiskt mönster. Värt att notera är kanske de dativlösa 

formerna son och sRsturson, som båda kommer ifrån samma kommun och tidsperiod som 

formen stene, med bevarad dativändelse.  
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6 Avslutning 

Substantivböjningen i medeltida svenska runinskrifter kan sägas följa fornsvenska 

böjningsmönster i mycket hög grad; endast undantagsvis avviker formerna från vad som 

förväntas. Substantiven visar också i vissa fall relativt tidiga tecken på den kasusförändring som 

präglar den senare medeltida perioden. De illustrerar även den ojämna fördelningen av 

stammar, genus, kasus, numerus och species som finns i dessa inskrifter, intressanta resultat 

som dock vägs ned något av materialets omfång. Den naturliga fortsättningen är att komplettera 

denna undersökning med analyser av övriga nomina. Vilka former uppvisar de? Hur fördelar 

de sig? Visar de kasussammanfall i samma utsträckning som substantiven, alternativt mer eller 

mindre? Dessutom borde de områden som inte inkluderats i denna uppsats också studeras. Detta 

gäller särskilt det relativt stora gotländska materialet. Det framtida studiet av medeltida 

runinskrifter kommer med säkerhet berika vår förståelse av det fornsvenska språket och hjälpa 

oss att kartlägga det forna språklandskapet ytterligare.   
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Bilaga 1 

Här presenteras materialets samtliga substantivbelägg. Förväntade former baseras på deras 

respektive böjningsmönster (se avsnitt 4.1 – 4.9). Formernas fornsvenska stavning har i de flesta 

fall hämtats från Svenska akademiens ordbok (SAOB), annars från fornsvensk lexikalisk 

databas (FLD). För orden felaga, fita och kistil har stavningen hämtats från Norrøn ordbok 

(1975), då de ej är upptagna i SAOB eller FLD. I de fall där två förväntade former anges är den 

första primär. Den andra formen är sekundär, uppkommen genom ändelsebortfall, 

kasussammanfall, vokalmöte eller liknande. Översättningar baseras på de översättningar som 

ges i SRD. Böjningskategorierna anges i ordningen stam, genus, numerus, kasus, species 

(endast best. skrivs ut, inte obest.). De parenteser och liknande tecken som ingår i beläggen 

skrivs ej ut här. 

 

Belägg Förväntad form Översättning Böjning Signum 

anda anda ande an-stam. m. sg. ack. Vg 216  

ant andu, and ande ō-stam. f. sg. dat. Nä 20  

ast ast kärlek i-stam. f. sg. nom. Vg Fv1992;171A  

ænta ända ände an-stam. m. sg. oblik Ög FornåsaRaä48  

barne barni, barn barn a-stam. n. sg. dat. Vg 91  

bloþ bloþ blod a-stam. n. sg. nom. Vg Fv1983;236  

bloþ bloþ blod a-stam. n. sg. nom. Vg Fv1983;236  

briaster präster präst i-stam. m. sg. nom.  Vg 10  

bro bro bro ō-stam. f. sg. ack. Vg 76  

broþir broþir broder r-stam. m. sg. nom. Sm 22  

broþir broþur broder r-stam. m. sg. ack. Vg 196  

bRrþ byrþ börd iō-stam. f. sg. dat. Vg 210  

bøniR böni(r) böner i-stam. f. pl. ack. Sm 145  

dræg dräng dräng ja-stam. m. sg. ack. Vg 81  

dyþ döþ död i-stam. m. sg. ack. Sm 83  

faþhar fäþghar fader och son a-stam. m. pl. nom. Vg 138  

faþiR faþir fader r-stam. m. sg. nom. Sm 83  

faþþr faþur fader r-stam. m. sg. ack. Vg 147  

faþur faþur fader r-stam. m. sg. ack. Vg 93  

faþur faþur fader r-stam. m. sg. ack. U 595  

felaha felaga maka an-stam. m. sg. ack. Vg 146  
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Belägg Förväntad form Översättning Böjning Signum 

fita fita fitta ōn-stam. f. sg. nom. U Fv1975;171A  

frenta frända släkting nd-stam. m. sg. ack. Sö 286  

funi funi eld an-stam. m. sg. nom. U NOR1996;18E  

fuþ fuþ fitta i-stam. f. sg. nom. U ATA323-4560-2011  

fuþ fuþ fitta i-stam. f. sg. nom. U NOR1997;30E  

gihorþ giorþ tunnband ō-stam. f. sg. nom. Vg 240  

glæþi gläþi glädje īn-stam. f. sg. ack. Vg 144  

harbu harpu harpa ōn-stam. f. sg. ack. U NOR2000;27A  

her herra herre an-stam. m. sg. nom. Sm 67  

hera herra herre an-stam. m. sg. nom. U NOR2000;27B  

himinflæþi himingläþi himlens glädje īn-stam. f. sg. ack. Vg 121  

himiriki himiriki himmelrike ia-stam. n. sg. ack. Ög 35  

hualf hvalf valv, gravkista a-stam. m. sg. ack. Vg 81  

hualf hvalf valv, gravkista a-stam. m. sg. ack. Vg 95  

hualf hvalf valv, gravkista a-stam. m. sg. ack. Vg 146  

hualf hvalf valv, gravkista a-stam. m. sg. ack. Vg 165  

hus hus hus a-stam. n. sg. ack. Öl NOR1987;10  

hustru hustrua(r), hustru(-r) hustrus ō-stam. f. sg. gen. Sm 117  

hæra herra herre an-stam. m. sg. ack. Vg 163  

hæra herra herre an-stam. m. sg. nom. U STERIK2002;168  

hærræ herra herre an-stam. m. sg. gen. Sm 145  

is isi, is is a-stam. m. sg. dat. U NOR1996;17B  

iuncfru iungfru jungfru ōn-stam. f. sg. nom. Vg 204  

iæu sial själ ō-stam. f. sg. ack. Sm 117  

kana kannu kanna ōn-stam. f. sg. ack. U STERIK2002;168  

kar kar kar a-stam. n. sg. ack. Sm 4  

kaR kar kar a-stam. n. sg. ack. Vg 252  

kirikiu kyrkiu kyrka ōn-stam. f. sg. ack. Sö 337  

kirkain kyrkian kyrkan ōn-stam. f. sg. nom. best. Hs 19  

kirkiu kyrkiu kyrka ōn-stam. f. sg. gen. Sm 6  
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Belägg Förväntad form Översättning Böjning Signum 

kistil kistil kista, skrin a-stam. m. sg. nom. Vg Fv1992;170  

kistil kistil kista, skrin a-stam. m. sg. nom. Vg Fv1992;170  

knif kniv kniv a-stam. m. sg. ack. U Fv1990;39B  

knif kniv kniv a-stam. m. sg. ack. U NOR2000;26  

knif kniv kniv a-stam. m. sg. ack. U NOR2000;26  

kona kona kvinna, fru ōn-stam. f. sg. nom. Vg 91  

lik lik lik a-stam. n. sg. nom. Ög 49  

maþr maþer, man man rotn. m. sg. nom. Sm 74  

man man man rotn. m. sg. ack. Sm 164 

messoaftan mässoaftan mässoafton a-stam. m. sg. ack. Vg 81  

miar möiar mör jō-stam. f. pl. nom. Öl 8  

mirki märke märke ia-stam. n. sg. ack. U 64  

moþi- moþir moder r-stam. f. sg. nom. Sm 83  

moþor moþur moder r-stam. f. sg. ack. U 595  

mudløg mullögh handfat, tvättfat ō-stam. f. sg. nom. Sö 330  

mænn män män rotn. m. pl. nom. Vg 94  

mæstaramaþr mästaramaþer, -man mästare rotn. m. sg. nom. Vg 204  

mæstær mästara mästare an-stam. m. sg. ack. Vs 14  

nat nat natt rotn. f. sg. ack. Vg 81  

naþa naþa nåders ō-stam. f. pl. gen. Ög 35  

naþa naþa nåders ō-stam. f. pl. gen. Ög 39  

nøþ-R nöþi(r) nöder i-stam. f. pl. ack. U AST1;166  

ormin ormin ormen a-stam. m. sg. ack. best. Vg 202  

postla apostola apostlars an-stam. m. pl. gen. Vg 81  

præst prästa(r), prästs prästs i-stam. m. sg. gen. Vg 91  

prester präster präst i-stam. m. sg. nom. Sm 50  

Prhl präghil pläjel, slaga a-stam. m. sg. nom. Vg 272  

provastar provaster prost a-stam. m. sg. nom. Vg 219  

refen rifin reven ja-stam. n. pl. nom. best. Ög 173  

rifbin rifben revben a-stam. n. sg. nom. U NOR1997;29F  
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Belägg Förväntad form Översättning Böjning Signum 

rifi rif rev ja-stam. n. sg. nom. U NOR1997;29E  

ro roa(r), ro(-r) ro ō-stam. f. sg. gen. Ög 35  

ro roa(r), ro(-r) ro ō-stam. f. sg. gen. Ög 39  

ro Roa(r), ro(-r) ro ō-stam. f. sg. gen. Vg 129  

ro ro ro ō-stam. f. sg. ack. Vg 144  

ro ro ro ō-stam. f. sg. nom. Vg 204  

runar runa(r), runi(r) runor ō-stam. f. pl. ack. U NOR2000;25B  

runar runa(r), runi(r) runor ō-stam. f. pl. ack. U Fv1983;229  

runiR runa(r), runi(r) runor ō-stam. f. pl. ack. Sm 158  

runir runa(r), runi(r) runor ō-stam. f. pl. ack. Vg 243  

runir runa(r), runi(r) runor ō-stam. f. pl. ack. U 799  

runir runa(r), runi(r) runor ō-stam. f. pl. ack. U NOR2000;21  

runur runu(r) runor ōn-stam. f. pl. ack. Vg Fv1992;172  

ru...ur runu(r) runor ōn-stam. f. pl. ack. Nä 20  

sa sa så a-stam. m. sg. dat. U NOR1996;17B  

sal sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Nä 20  

shal sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Ög 39  

shallum sialum själar ō-stam. f. pl. dat. Ög 39  

sial sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Ög 35  

sial sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Ög 35  

sial sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Ög 35  

sial sial själ ō-stam. f. sg. ack. Ög 49  

sial siäl säl a-stam. m. sg. nom. Sö Fv1965;136  

sial sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Sm 54  

sial sial själ ō-stam. f. sg. ack. Vg 76  

sial sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Vg 144  

sialar siala(r) själar ō-stam. f. pl. nom. Vg 244  

sialu sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Sm 83  

siæl sialu, sial själ ō-stam. f. sg. dat. Sm 145  

skal skal skål ō-stam. f. sg. ack. Vg 244  
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Belägg Förväntad form Översättning Böjning Signum 

son sun son u-stam. m. sg. nom. Sm 114  

son sun son u-stam. m. sg. nom. Sm 117  

son sun son u-stam. m. sg. ack. Vg 95  

son suni, sun son u-stam. m. sg. dat. Vg 97  

son sun son u-stam. m. sg. ack. Vg 98  

son sun son u-stam. m. sg. nom. Vg 143  

son sun son u-stam. m. sg. nom. Vg 146  

srrs-er präster präst i-stam. m. sg. nom. Sm 81  

sRsturson Sustursuni, -sun systerson u-stam. m. sg. dat. Vg 97  

steina stena stenar a-stam. m. pl. ack. Vg 1  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack. Sm 6  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack.  Vg 93  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack. Vg 97  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack. Vg 131  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack. Vg 148  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack. U 219  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack. U 595  

sten sten sten a-stam. m. sg. ack. Nä 20  

stene steni, sten sten a-stam. m. sg. dat. Vg 94  

steni steni, sten sten a-stam. m. sg. dat. Sö 286  

steni steni, sten sten a-stam. m. sg. dat. U 799  

stenmæstari stenmæstare stenmästare an-stam. m. sg. nom. Vg 165  

stenn sten sten a-stam. m. sg. ack. Ög 49  

stin sten sten a-stam. m. sg. ack. Öl 8  

stin sten sten a-stam. m. sg. ack. Öl 8  

stin sten sten a-stam. m. sg. ack. Sö 286  

stin sten sten a-stam. m. sg. ack. Vg 80  

stin sten sten a-stam. m. sg. ack. Vg 129  

stin sten sten a-stam. m. sg. ack. Vg 196  
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Belägg Förväntad form Översättning Böjning Signum 

stund stund stund i-stam. f. sg. ack. Sm 50  

sun sun son u-stam. m. sg. ack. Sö 286  

sun sun son u-stam. m. sg. ack. Sö 286  

sun sun son u-stam. m. sg. nom. Sm 145  

sun sun son u-stam. m. sg. nom. Vg 64  

sun sun son u-stam. m. sg. ack. Vg 148  

sunar sunar, suns  sons u-stam. m. sg. gen. Sm 83  

sæl sial själ ō-stam. f. sg. nom. Vg 121  

tah dagi, dag dag a-stam. m. sg. dat.  Sm 114  

þiuþ þiuþ folk, församling i-stam. f. sg. ack. Vg 244  

þro þro kista rotn. f. sg. dat. Vg 144  

totiR dottir dotter r-stam. f. sg. nom. Öl 53  

tRr dyr dörr rotn. f. pl. ack. Ög 57  

tRr dyr dörr rotn. f. pl. ack. Sm 123  

tRr dyr dörr rotn. f. pl. ack. Vg 220  

uin vin vän i-stam. m. sg. ack. Vg 280  

uintr vinter vinter rotn. m. pl. nom. Vg 210  

...eþer faþur, fäþer fader r-stam. m. sg. dat. Vg 80  

...irkiu kyrkiu kyrka ōn-stam. f. sg. ack. Vg 223  

--þur faþur(s) faders r-stam. m. sg. gen. Vg 76  

-ualf hvalf valv, gravkista a-stam. m. sg. ack. Vg 88  

 


