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Sammandrag 

När det gäller medeltida brev finns det många originalkällor bevarade i Svenskt 

diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. Den större delen av dessa är dock ännu 

ej utgivna, vilket innebär att de inte är lättillgängliga eller möjliga att söka i digitalt. I denna 

uppsats transkriberas, översätts och kommenteras två medeltida testamenten, och blir således 

utgivna och tillgängliga för en bredare publik. Därefter genomförs en undersökning av ordet 

testamente och användningen av dess latinska och svenska former i de medeltida diplomen 

under de första 100 åren efter att ordet först introducerades på svenska i våra landskapslagar. 
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1 Inledning 

Förmågan att läsa och skriva ses som en självklarhet i vår vardag – vi skriver ned smått som 

stort, allt från sms och listor över vad vi behöver från affären till långa bokserier och 

avhandlingar. Skrift är långt ifrån nytt i samhället, men hur vi använder den har förändrats 

genom tidernas gång. Det som är konstant är dock att det som skrivs ned finns kvar under en 

viss tid och kan läsas så länge det går att bevara det. Det är en röst som hänger sig kvar ett tag, 

och ibland överlever det som skrivits ned längre än personen som skrev ned det. 

Under medeltiden skrevs många olika typer av brev, även kallade diplom, som 

är av stort intresse både för den historieintresserade och för den som är mer 

språkvetenskapligt lagd. Många diplom har givetvis gått förlorade under årens gång, men en 

stor mängd av dessa som blivit utfärdade i Sverige eller har någon svensk koppling finns 

bevarade i Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, ”SDHK”.  

 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att transkribera, översätta och kommentera två medeltida 

brev i form av testamenten utfärdade år 1383 och 1385 till nusvenska, och således göra dem 

tillgängliga för en bredare publik. En tydlig skillnad som sticker ut mellan skrivarna av dessa 

brev är hur de använder olika former av ordet testamente, vilket leder till den andra delen av 

denna uppsats, där jag undersöker hur detta latinska inlån anpassats till en svensk kontext och 

vad det eventuellt kan säga om språkbruket kring latinska lånord i det medeltida Sverige. 

Syftet med detta är att se om det går att hitta några specifika mönster i användandet av ordet, 

huruvida det anpassats väl eller ej till svensk grammatik och om skillnaderna som syns mellan 

dessa två testamenten kan bero på kodväxling mellan svenska latin, eller om det snarare rör 

sig om ett lånord som inte anpassats helt till svensk morfologi. 

 

 

 



5 

 

2 Bakgrund 

Under medeltiden var det svenska samhället under stark utveckling på det sociala, kulturella 

och ekonomiska planet. Detta medförde att latin inte var det enda vedertagna skriftspråket i 

administrativa syften; även svenskan hade vuxit sig stark inom fler domäner (Larsson och 

Palm, 2010:55).  Under 1200-talet började landskapslagarna i Sverige skrivas på svenska med 

latinsk skrift. Det är det tidigaste belägg vi har på längre texter som är skrivna på just svenska, 

och i dessa lagar finns det information om hur olika sorters brev ska utfärdas, samt om att 

rättsärenden och avtal ska dokumenteras skriftligt (Larsson, 2003:17). En av anledningarna 

till att svenska användes i lagarna och rättsliga dokument kan vara att lagmännen och de 

människor som behövde läsa och tolka det som skrevs inte hade tillräckliga kunskaper inom 

latin för att läsa och tolka motsvarande texter skrivna på det latinska språket (Larsson, 

2003:37). Läs- och skrivkunnigheten var inte densamma som idag; de medeltida breven 

skrevs av skrivare som utbildats inom skrivkonsten, inte sällan var det munkar och präster 

som borgerskapet använde sig av när de behövde skrivare (Wiktorsson, 2015:24). 

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, SDHK, är en databas som är tillgänglig 

för alla via internet sedan 2003, och innehåller både fullständiga brev i sina original-

utföranden och information om brev som gått förlorade, från år 817 till 1540. Närmare 

bestämt kan man söka bland över 44.000 medeltida diplom i denna databas, varav ungefär 

14.000 har blivit utgivna och tryckta. Detta innebär att det fortfarande finns över 30.000 

medeltida diplom som förblivit outgivna (Riksarkivet, u.å. a). Dessa diplom är främst på latin 

eller svenska, och arbetet med att samla och transkribera dem påbörjades redan under 1820-

talet. De kan vara svårlästa när man är van vid dagens skriftbruk, och diplomatariets syfte är 

att göra dessa brev mer tillgängliga och lättlästa (Riksarkivet, u.å. b). Den absolut vanligaste 

typen av medeltida diplom som bevarats till nutid är olika former av transaktioner avseende 

ägor eller nyttjanderätt – mer än hälften av urkunderna handlar om just detta, och det kunde 

ske exempelvis genom försäljning, morgongåvor, köp, byten eller testamenteringar (Larsson, 

2003:115–116). Av just gåvobreven särskiljs gåvobrev från testamenten, morgongåvebrev och 

medgåvebrev. Breven i denna uppsats är testamenten utfärdade av kvinnor, vilket är värt att 

notera då mäns röster ofta ekar starkast genom historien. Belägg för kvinnliga utfärdare i 

Sverige finns redan från slutet av 1200-talet, där just testamenten och gåvobrev är de 

vanligaste typerna av brev som utfärdats. Kvinnorna har oftast haft någon koppling till en 

kyrklig institution, men kvinnor dyker även upp som sigillanter och medbeseglare vid 
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egendomstransaktioner. Under 1300-talet blev det allt vanligare att kvinnor kunde stå som 

utfärdare i flera olika typer av brev (Larsson, 2003:94–95). 

 

2.1 Testamentum till testamente 

Det första svenska belägget för ordet testamente som en skriftlig handling dyker upp i den 

Yngre Västgötalagen i formen tästament (Larsson, 2003:126). Ordet kom in i det fornsvenska 

språket genom latinet, och i sin latinska form, testamentum, har det ursprungligen haft 

betydelsen ”förbund” eller ”löfte”. När testamente först dyker upp på svenska i 

landskapslagarna, har det betydelsen ”testamentariskt förordnande” (Hellquist, 1922:964). 

Med andra ord handlar det alltså om ett ord som vid något tillfälle fått en något förändrad 

betydelse innan det lånades in till svenska språket. I ett svenskt sammanhang – dock ej på 

svenska – nämns testamenten redan under 1170-talet, detta i en påvlig kungörelse från 

Alexander III till ärkebiskopen i Uppsala (Granlund och Andersson, 1980–1982:221). Att 

denna brevform senare började upprättas genom de svenska landskapslagarna hade direkt med 

kyrkans behov av donationer att göra; testamenten kunde säkra överlevnaden för de kyrkliga 

institutionerna. De flesta medeltida testamentena har således skrivits under ett starkt kyrkligt 

inflytande. De första testamentena som vi har belägg på i Sverige är skrivna på latin under 

första halvan av 1200-talet, och det första testamentet på svenska är från 1346. Testamentena 

innehåller i regel flertalet namngivna platser och personer, vilka rör sig om vittnen, 

förmånstagare, samt ansvariga för att testamentet uppfylls efter utfärdarens död (Larsson, 

2003:126).  

 

2.2 Tidigare forskning 

De klassiska språken räknas till en av fyra stora källor för inlån i det svenska språket från 

1300-talet och framåt, tillsammans med låg- och högtyska, franska och engelska. De språk 

som svenskan lånat mest från under medeltiden är de klassiska språken (främst latin) och 

tyska, även om språket alltid har berikats i viss mån från olika källor. Inlån sker genom 

kulturella kontakter, och ordförrådet växer inte bara med nya ord, utan ibland även med 

ordbildningselement. Bland dessa är avledningssuffix absolut vanligast, och många lånord har 

vuxit sig starkare inom vissa domäner där en specifik språklig kontakt har uppstått. Vi har till 
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exempel fått en del banktermer från italienskan, och sjötermer från holländskan (Pettersson, 

1996:132). Många latinska lånord har kommit in i svenska språket genom omvägar. De har 

alltså först lånats in till ett annat språk, och därefter har svenska språket anammat dem och 

således indirekt lånat latinska ord (Pettersson, 1996:146). I denna uppsats är det ett direkt 

inlån från latin som undersöks. Lånord kan delas in i olika kategorier och nivåer – dels ordlån, 

vilket innefattar direkt inlånade ord från ett annat språk, dels begreppslån, vilket innefattar 

begrepp som direktöversatts till svenska och således blivit nya begrepp (till exempel förnybar 

från engelskans renewable). Vidare kan begreppslånen delas in i betydelselån och 

översättningslån. Förnybar tillhör det senare av de två, då varje del av ordet direkt översatts 

till svenska. I kontrast till detta består betydelselån av ord som redan är etablerade i språket, 

men tillskrivs en ny betydelse till följd av kontakt med ett språk där den direkta 

översättningen av samma ord har andra, eller ytterligare, betydelser (Landqvist, 2003:53). 

Ordet testamente som undersöks i senare avsnitt i denna uppsats är enligt dessa 

kategoriseringar alltså ett direkt ordlån, och har inte översatts till befintlig svenska på något 

sätt när det lånats in. Både ordet och dess betydelse har lånats in som en enhet. Däremot har 

det i vissa fall under medeltiden anpassats formmässigt till fornsvensk morfologi, och i andra 

fall används det som ett strikt latinskt ord med latinska former.  

                      Det finns en del forskning gällande lånord och hur de anpassats till 

fornsvenskan, speciellt när det kommer till lågtyska lånord. Denna forskning kan man läsa om 

i bland annat Helena Wistrands Bebrevat i Närke (2006) och Lena Mobergs Lågtyskt och 

svenskt i Stockholms medeltida tänkeböcker (1989). När det gäller just lågtyska lånord i 

fornsvenskan verkar den morfologiska anpassningen ha skett tämligen enkelt, då 

ordböjningsmönstren varit väldigt lika och i många fall identiska i de olika språken. Även 

hela de två språkens strukturer har liknat varandra, vilket har underlättat anpassningen. De 

lågtyska verben som lånats in i fornsvenskan har inte enbart anpassats till den produktiva 

första verbklassen, utan även till andra klasser, vilket visar att de ursprungliga lågtyska 

böjningarna av dessa ord har fått avgöra vilken klass de hamnat i när de anpassats till 

fornsvenskan. I och med detta och att substantiv anpassats efter genus med lågtyskan i åtanke, 

har denna integrering av ord förmodligen skett mycket med hjälp av människor som behärskar 

båda språken (Moberg, 1989:179). Likheterna mellan latin och fornsvenska är såklart inte lika 

slående som mellan fornsvenska och lågtyska, då det inte längre handlar om två germanska 

språk som lånen sker mellan. Ordet som undersöks i denna uppsats är ett italiskt ord och följer 

således inte germanska böjningsmönster. Ordet används dessutom vid specifika tillfällen och 

är inte ett ord som är vardagligt i särskilt hög grad. Däremot lånades det in från ett språk 
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vilket det fanns en hel del kunskap inom i det medeltida Sverige, och därmed var latinska 

böjningsmönster säkerligen välkända för många av de människor som skrev de medeltida 

diplomen. Latinets påverkan på svenska språket syns tydligt i fornsvenskan, inte minst i att 

svenskan anammade hela det latinska alfabetet som kom hit under missionärstiden. Först 

levde skriftspråket sida vid sida med våra inhemska runor; det latinska alfabetet brukades för 

latin, och runor – de få gånger de eventuellt användes – brukades för svenska. Men efter en 

tid, när behovet för en skrift på folkets språk blev större, breddades användningsområdet och 

våra landskapslagar på svenska med latinsk skrift stadfästes. Med romerskt inflytande 

påverkades det svenska skriftspråket på flera olika nivåer; man kan se vilken påverkan latinet 

har haft även på syntax i medeltida skriftkällor (Wollin, 2013:17–19). Ordförrådet är alltså 

inte det enda som lånas in från andra språk. I likhet med Moberg är det alltså integreringen av 

ett främmande ord i det svenska språket som analyseras, men språket är latin och det är enbart 

ett ord som undersöks.  

 

 

3 Material och metod 

Materialet i denna undersökning består sammanlagt av 159 medeltida diplom, varav två 

undersöks mer djupgående och översätts i sin helhet till nusvenska. Dessa två är brev i form 

av testamenten. Det första är från Hännebjörke år 1383 och det andra från Alvastra år 1385, 

vilka är belägna i Östergötland med ungefär 10 mils avstånd från varandra. Breven är närmare 

bestämt från tidig yngre fornsvensk tid, och går att hitta i SDHK. Båda breven är alltså 

utfärdade i ungefär samma del av landet och är lika långa sett till antal rader. SDHK är även 

var övriga 157 medeltida diplom som undersöks i denna uppsats kan hittas. Dessa används 

enbart till den andra delen av uppsatsen, där ordet testamente undersöks. 
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Figur 1. SDHK nr 12368, Gydhas testamente, 1383. Från Riksarkivet.se. 

 

Figur 2. SDHK nr 12876, Rangborgs testamente, 1385. Från Riksarkivet.se. 

De två diplom som ägnas störst fokus i denna uppsats är skrivna med gotisk kursiva, vilket är 

en vidareutveckling av den redan befintliga skriftstilen textualis. Stilen kännetecknas bland 

annat genom att bokstäverna f och s förlängs till under raden. Texten tar generellt mer plats än 

textualis på det sätt att bokstäverna görs bredare och förlängningarna görs längre, vilket leder 

till att mellanrummet mellan raderna tenderar att vara större. I och med att texten ofta skrevs 

snabbare än textualis, lutar den även ofta lite åt höger. Ett annat typiskt kännetecken för 

kursiv stil är öglor i höga bokstäver. Det är dock inte alla förlängda bokstäver som har öglor; 

av de bokstäver som går under raden, är det enbart g som stiliseras på detta sätt. Öglorna 

fyller också sällan någon särskild funktion, som att binda ihop bokstäver med varandra 

(Derolez, 2003:125–126). Något annat som utmärker sig i denna stil är övergången från 
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tvårummigt a till enrummigt a (Derolez, 2003:142). Alla dessa drag kan man se i de två 

diplom som transkriberats (se Figur 1 och Figur 2), och enrummigt a används genomgående 

med några få undantag. 

 

3.1 Metod 

Texten i Gydhas och Rangborgs testamenten (se figur 1 och 2) transkriberas, och därefter 

översätts transkriptionerna till nusvenska med hjälp av lexikon i fornsvenska. Detta följs av 

att diplomen kommenteras ur ett språkvetenskapligt perspektiv, samt motiveringar till mina 

val av översättningar där ord, namn och betydelse eventuellt kan vara tvetydigt. De lexikon 

som varit till hjälp är K. F. Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltids-språket (vol. 1–5, 

1884–1973) och C. J. Schlyters Ordbok till samlingen af Sweriges Gamla Lagar (1877). Elias 

Wesséns Svensk språkhistoria 1 (1968) används som underlag för att tolka syntax och 

morfologi. Vidare har registret över Sveriges medeltida personnamn (SMP), ett projekt drivet 

av institutet för språk och folkminnen, använts för att analysera utfärdarnas namn. 

Latinet i slutet av diplomen kommenteras inte särskilt djupgående i denna uppsats, då latinsk 

språkvetenskap ligger utanför ämnet. 

                      Den andra delen av uppsatsen handlar om ordet testamente, och även där 

används Svenskt Diplomatariums huvudkartotek för att hitta belägg för ordet i svenska 

medeltidsbrev. De sökord som har använts är ”testament*”, vilket då ger träffar för alla ord 

som börjar med förledet testament- i SDHK:s beskrivningar över varje enskilt brev. Jag har 

även valt svenska som det språk dokumenten ska vara skrivna på, och år 1327–1427. Årtalen 

valdes ut för att det första belägget på ordet testamente på svenska är från just 1327, och det är 

den första hundraårsperioden efter det första belägget för ordet som jag undersöker. Detta ger 

242 träffar. Sökningar har även skett på andra stavningsvarianter med æ, men dessa gav inga 

nya träffar utöver den första sökningen. De dokument som enbart använder ordet i en latinsk 

start- eller slutdel har sållats bort, då det är den svenska kontexten som är intressant för denna 

undersökning. Eftersom sökningen sker både för innehållen i själva breven och 

beskrivningarna tillhörande breven, innehåller många av dessa dokument inte ordet 

överhuvudtaget, men finns med i träfflistan på grund av regesten, alltså den nusvenska 

tillhörande beskrivningen. Dessa har givetvis också exkluderats ur undersökningen. Vidare 

finns även brev som inte alls går att läsa på SDHK, varken som originaldokument eller i form 
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av en transkription, och konsekvensen av detta blir att jag inte kan avgöra om originaltexten 

innehåller ordet testamente eller ej. Dessa har också exkluderats ur undersökningen. 

                      Beroende på om transkriptioner finnes eller ej av de olika breven, har jag både 

sökt på ordet i färdiga transkriptioner och letat efter det manuellt i de brev där transkriptioner 

inte finns tillgängliga. Där transkriptioner finns, har jag förlitat mig på dessa utan att titta 

närmare på originaldokumenten. Detta innebär att alla förkortningar inte finns markerade, då 

många transkriptioner har upplösta förkortningar utan att de markeras. Därför har jag valt att 

inte lägga något större fokus på vilka bokstäver som i originaldokumentet skrevs ut som 

nasalstreck eller andra förkortningsmarkörer – istället har jag löst upp alla förkortningar och 

skrivit ut hela orden i min lista över brev som innehåller variationer av ordet testamente, och 

därefter analyserat fynden utefter dessa förutsättningar. Efter att de brev som inte mötte 

kriterierna sållades bort, återstod 159 diplom från hundraårsperioden 1327–1427. Dessa är 

underlaget för undersökningen om vilka former av ordet testamente som användes i 

fornsvenska dokument. 

 

3.2 Utgivningsprinciper 

Diplomen återges i form av transkriptioner skrivna enligt en diplomatarisk princip, vilket 

innebär att originaldokumenten följs så noggrant som möjligt. Vissa redaktionella ingrepp har 

dock gjorts för att underlätta läsligheten, vilka presenteras här under. 

Radbrytning i breven är numrerade. Varje ny rad i breven inleds med radbrytning och ett 

nummer i transkriptionen. Översättningen är numrerad på samma vis. 

æ och ø i transkriptionen representerar de bokstäver som i breven skrivits ut som a och o 

överstruket med ett genomgående snedstreck. 

Förkortningar i form av symboler eller förkortningsstreck har skrivits ut kursivt i sin 

fulla form i transkriptionerna. I de fall där z står för en förkortning av -edh och -et, löses 

även detta upp och förkortningen skrivs ut.  

, alltså till synes ett J med horisontella streck på vänster sida, har tolkats som en 

majuskel och transkriberas således konsekvent som en versal. 

Dubbelskrivet f som inleder ett ord tolkas som en majuskel och transkriberas som en 

versal, i enighet med Derolez beskrivning av kännetecken för gotisk skrift (2003:146). 
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Uppenbara felskrivningar i form av utelämnade bokstäver rättas i transkriptionen 

genom att återge den utelämnade bokstaven i kursivstil inom hakparenteser. Vad som är 

uppenbara felskrivningar har avgjorts genom att ordet i fråga slagits upp i lexikon för att 

se vilka belägg som kan hittas för det. Därefter har liknande ord slagits upp, och slutligen 

har kontexten tagits i åtanke för att avgöra vilket ord det borde handla om (se exempelvis 

rad 1, SDHK 12368, ‘nærvare[n]de‘, där nasalen utelämnats trots att kontexten kräver en 

nasal). 

Övriga uppenbara felskrivningar där en bokstav inte utelämnats, men fel bokstav har 

skrivits ned, har lämnats som de är i transkriptionen men kommenteras i efterhand. 

Oläsliga eller icke tolkningsbara tecken skrivs ut som en nolla (0) i transkriptionen. 

Ortnamn och personnamn har i både transkriptionen och översättningen normaliserats 

till dagens bruk av inledande versal. Detta görs för att det följer den modifierade 

diplomatariska principen och således underlättar tolkningen av texten genom att tydligt 

visa vad som är namn av olika slag i texten. 

S skrivs på två olika sätt i breven, i form av ett finalt s och ett rakt. Båda dessa s skrivs 

som ett enda s i transkriptionen, främst av praktiska skäl. 

I och j hålls isär i transkriptionen, trots att de användes som varianter av grafem som 

fyllde samma syfte under tiden diplomen skrevs. Detsamma gäller u och v. 

Interpunktion följer originalet i transkriptionerna. Översättningarna har däremot delats in 

på ett mer lättläst sätt. 

Text som skrivits dit i efterhand står i transkriptionen inom snedstreck. På 

originalpergamenten har dessa skrivits dit mellan raderna, hängandes ovanför 

huvudtexten. 

Ordet marker förekommer i båda dessa testamenten, förkortade på ett sätt som återfinns i 

många medeltida dokument; a betecknas med en w-liknande abbreviatur ovanför raden 

mellan m och r. Denna är ursprungligen ett överskrivet a. I Rangborgs testamente 

förekommer detta ord endast en gång, utskrivet i sin helhet i pluralis med de båda vokalerna 

förkortade. I Gydhas testamente förekommer det fyra gånger, och skrivs likadant oavsett om 

det är pluralis eller singularis det handlar om. Det kan tolkas som att pluraländelsen är 

underförstådd antingen i bågen på den sista bokstaven, eller helt enkelt för att ordet har tolkats 

som en förkortning av ett mått, oavsett om det är en mark eller flera marker det är frågan om. 
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Jag har valt att skriva ut pluraländelsen i kursiv där den borde finnas, då det förmodligen är 

meningen att det ska tolkas som att den finns där, trots att den inte specifikt är utskriven i 

Gydhas testamente. 

                      I översättningen har jag inte använt hakparenteser eller parenteser på samma sätt 

som i transkriptionen. I stället används parenteser i översättningen för ord som inte står med i 

originaltexten, antingen för att de har utelämnats fastän de inte borde ha utelämnats, för att de 

är underförstådda redan i originaltexten, eller för att de behövs för att få en sammanhängande 

mening när man översätter till modern svenska. Vilket ord som utelämnats syns på kontexten; 

många meningar är desamma mellan olika brev av samma typ, då de följer vissa mönster. 

Därför finns det också många belägg på hur meningarna brukar skrivas, och således kan man 

lista ut vilka ord som utelämnats, vare sig det är avsiktligt eller ej. Genomstrykning av ord har 

använts där ett ord i originaltexten har skrivits ut eller upprepats utan att det fyller en 

funktion. 

 

 

4 Diplomen 

Här nedan följer en presentation av dessa två diplom i form av fullständiga transkriptioner och 

översättningar, samt förklaringar och kommentarer till de enskilda diplomen. 

 

4.1 Gydhas testamænt (SDHK nr 12368) 

1. J namp fadhors ok sons ok thæs helgha anda tha skal thet allom mannom witerlikt wara 

medh thæsso mino nærware[n]de opno brewe 

2. at jak Gydha Hwngers dottor hawer medh mins kæræ brodhors Hwngers ok f[l]era minna 

ærwingiæ wina ok frænda radhe ok godwiliæ hawer 

3. giort mit testamænt medh helbroghdom likama ok fwllom skiælom ij swa mato som hær 

æfter sighz først giwer jak Gislastadha kyrkio 

4. thær jak min lægherstadh walt hawer en kalk swa godhan som xui marcher præstenom 

samastadh iii marcher Øratompta kyrkio vi marcher 

5. præstenom samastadh iii mar[c]her Kollerstadha kyrkio ok præstenom thær samastadh en 

fiærdhwnghz attungh i Høgstadhom J sama sokn 
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6. medh allom tillagom som the jordh til høre Askaby klostre iii marcher Løta kyrkio et tæpite 

ok vnder præstens bordh ena flat ij Gial 

7. le myra ængh som af ganger arleka iiii ørtogher ok Rydhbo kyrkio ena march ok thær til at 

min ælskelike son Pætar Thomosson 

8. tæssa pæninga sommo ok testamænt bitalat hawer a mina wegna tha hawer jak hanom vp 

latit en atwngh Jordh j Gøztadhom 

9. Ij Øratompta sokn ij Bankkakindahæradh medh allom tillaghom hwsom akrom ængiom 

skoghom ok fiskewatnom ok thorpom ok thorpa 

10. stadhom Jnnan garz ok utan ij engom stykkiom undan taknom som thy gozeno til hørt 

hawer æller nw til høra kan them fornæmpda 

11. Pætar Thomosson ok hans arwom wp latit hawer til ewerthelika ægho kan thæt swa wara 

at that \goz/ fornæmpda batræ ær tha giwer Jak 

12. hanom thet mædh godhom kerlek ok vel wnnande modhe for thy han thet hawer kerlika 

ok winleka forthiænt ok forskyldat medh 

13. mik ok bidher mina ærfwingia at the thetta mit testamænt fast ok stædhokt bliwa laten 

som Jak thæt siælf skipat hawer at 

14. thæs helder ma\t/te gwdh nadhogher ok miskonnogh wardha badhe idhre siæl ok minne ok 

thetta testamænt ær fullekika gul 

15. dit ok wt giwit In cuius rei testimonium \sigilia/ [appensa sunt] wirorum discretorum qui 

in presencia Jstius testamenti fueront videlicet istorum domini johannis erici canonici 

lincopensis 

16. domini magni \curati/ in collerstadom et siggonis byrgisson. Datum hændilbyrke Anno 

domini MCCC LXXX tercio dominica passionis domini nostri 
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4.1.1 Översättning (SDHK nr 12368) 

1. I faderns, sonens och dess heliga andes namn ska det vara välkänt för alla män med dessa 

mina närvarande öppna brev 

2. att jag, Gydha Hungersdotter, har med min kära bror Hungers och flera av mina arvingars, 

vänners och fränders råd och godvilja har 

3. gjort mitt testamente med sund kropp och vid gott förstånd på så vis som här efter sägs. 

Först giver jag Gislastads kyrka 

4. där jag har valt min gravplats en bägare värd 16 marker, prästen sammastädes 3 marker, 

Öratomta kyrka 6 marker, 

5. prästen sammastädes 3 marker, Kullerstad kyrka och prästen där sammastädes en fjärdungs 

åttondel i Högstad i samma socken 

6. med alla tillgångar som tillhör den jorden, Askaby kloster 3 marker, Löta kyrka ett täpete 

och under prästbol, en slätt i Gal- 

7. lemyra äng som årligen avger 3 örtug, och Rydbo kyrka en mark. Och där till att min 

älskade son Peter Thomasson 

8. har betalat denna penningsumma och testamentet å mina vägnar, då har jag upplåtit till 

honom en åttondel jord i Göstad 

9. i Örtomta socken i Bankekinds härad med alla tillgångar, hus, åkrar, ängar, skogar och 

fiskevatten och torp och torp- 

10. ställen innan- och utanför gården, inget stycke undantaget, som har tillhört godsen eller nu 

kan tillhöra dem. Åt den ovannämnda 

11. Peter Thomasson och hans arvtagare har (jag) upplåtit (detta till) evärdeliga ägo. Kan det 

så vara att det ovannämnda gods är bättre, då giver jag 

12. honom det med god kärlek och välunnande sinne för att han kärleksfullt och välvilligt har 

förtjänat det med 

13. mig, och ber mina arvingar att de låter detta mitt testamente förbli orubbligt som jag själv 

har stadgat, att 

14. dess heller måtte Gud vara nådig och barmhärtig både (mot) eder själ och minne, och detta 

testamente är fullt gil- 

15. tigt och utgivet. Till vittnesbörd av detta (har) hedervärda mäns sigill (vidhängts), 

nämligen herr Johan Erikssons, kanik i Linköping, 

16. herr Magnus, kyrkoherde i Kullerstad, och Sigge Birgerssons, vilka var närvarande. 

Datum Hännebjörke i herrens år 1383 söndagen av vår herres plåga. 
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4.1.2 Kommentarer och förklaringar (SDHK nr 12368) 

Namnet Hunger är en variant av Holmger som dök upp sporadiskt under åren 1307–1478 

(SMP). Eftersom nasalen i namnet har utelämnats och istället bara återges som ett nasalt 

förkortningsstreck (Hw̄gers), är både varianterna Homger och Hunger rimliga översättningar 

till detta testamente, då båda finns representerade i SMP. Genom vidare sökningar i Svenskt 

diplomatariums huvudkartotek har jag dock funnit ytterligare tre dokument som mycket 

troligt är utfärdade av samma Gydha (SDHK nr 13166, 13116 och 12031), och slår man 

samman stavningarna i dessa dokument blir det tydligt att det rör sig om varianten Hunger 

snarare än Homger eller Holmger. Dessa stavningar är ’hw̄gs’, ’hwngers’ och ’hngrs’ (följt av 

varianter av -dotter, då de är representerade som hennes patronymikon). 

                      Det andra ordet i första raden, namp ”namn”, är en variation där 

inskottskonsonanten mellan nasalerna har behållits medan den sista nasalen har fallit bort. 

Denna variation är inte unik för detta diplom, och tolkas därför inte som en felskrivning. 

Samma bortfall sker även i rad 10 och 11, fornämpda ”ovannämnda”, vilket ytterligare styrker 

att det inte är fråga om ett skrivfel, utan snarare en variation.  

                      I rad 2 finns en upprepning av ordet hawer; det är redan utskrivet som finit verb 

efter Gydhas namn, men upprepas efter uppräkningen av Gydhas bror, arvingar, vänner och 

fränder. Det är förmodligen ett misstag, där skribenten glömt att det redan skrivits ut och 

därför skriver ut det en gång till, då båda dessa placeringar rent syntaktiskt fungerar var för 

sig. På samma rad finns även ordet dottor, vilket är en variant av dotter vilken det finns 

belägg för från 1350 (Hildebrand, 1878:180). 

                      ’Prästbord’ i rad 6 syftar till den mark prästen fick använda till sin försörjning 

(Emanuelsson, 2005:40). 

                      ’Örtug’ i rad 7 är namnet på en gammal viktenhet och senare ett silvermynt värt 

1/24 av en mark (Westrin, 1922:181). 

                      I rad 14 finns ordet ’fullekika’, vilket med största sannolikhet är en felskrivning av 

ordet fullelika. Eftersom det inte är tal om en utelämnad bokstav, utan snarare fel bokstav, har 

jag låtit detta stå kvar i transkriptionen så som det står i testamentet. Rättningen sker alltså 

först i själva översättningen. 

                      På baksidan av brevet finns det två tecken som ser ut att kunna vara samtida med 

brevets innehåll och skrivet av samma skrivare med samma bläck. Det första är tveklöst 
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bokstaven J, men det andra är en båge som är svårare att tolka. Det kan möjligtvis vara början 

på en bokstav som inte slutförts, och skulle kunna vara menat som de inledande orden i 

brevet, ’J namp’, då bågen liknar den båge som skrivaren använder i andra inledande n. Det är 

dock inte den enda bokstaven denna båge passar in på, så vad som skulle stå här och vad det 

betyder går det enbart att spekulera om. 

 

Figur 3. Baksidan av SDHK nr 12368. 

I den sista frasen som är skriven på latin har ordet ’sigilia’ skrivits. Detta är en felskrivning av 

ordet sigilla. Därefter har appensa sunt ”har vidhängts” utelämnats. 

 

4.2 Rangborgs testamentum (SDHK nr 12876) 

1. Alla them som thetta breeff høra ælla se / helsa iac Rangborgh KnutzDotter æwærdhelica 

medh gudh / ffor 

2. then sculd at hedherlike renliuis mæn oc herra herra abote oc conuentan ij aluastrom / haua 

mic marg/ 

3. hfalgeliken kærleek beuist / huilken them gudh alzualdogher løne først medh thy / at the 

toko mic ij 

4. sit daghelict oc æwærdhelict brødh oc vnto mig ther ij thera klostre sta som iac syndogh 

menniskia 

5. rolika vtan ofstora værulzlica drøvilse matte bætra mina synde oc sta ij gudhz thiænisto / 

sidhan 

6. at the toko mic ij sitt / brodhorskap æpte allom thera rææt oc giordho mic lottakande af 

allom 

7. them Andelikom godhgærningom / som ther oc vidhare ij therra ordan medh gudhz hielp 

gørs til do 

8. men badhe liuande oc dødha / vare iac a rætzweghna skyldogh thera kloster medh nokro 
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godho skod / 

9. ha sonderlica / vm iac thet formatte For thy / at thet iac førra hawer giort / thet hauer uarit 

for mit 

10 daghlikt brødh / oc for pliktogha sielarøkt . tthy / skal thet allom viterlict vara medh thesso 

mino opno bre 

11. fwe at naar som herra abote ij aluastrom hawer betalat mit testamentum oc miin gield som 

mit breeff 

12. ludha / huat sidhan ær ij geen / aaff the siæxtighi mark som mic æro a klosters veghna 

louadha / for 

13. halft suensrydh thet giuer iac klostreno ij aluastrom / oc ther medh huat som aff nokrom 

minom rørli / 

14. k0om thingom kan finnas / som \ero/ eigh skipadh ij mino testamento / oc forbiudher iac a 

gudhz veg / 

15. hna thet nokor man hindre them \har ij/ æpte min dødh . In cuius rei testimonium sigillum 

meum presentibus est 

16. appensum . Scriptum in aluastrum Anno domini M ccc lxxx quinto . die ascensionis 

domini 

 

4.2.1 Översättning (SDHK nr 12876) 

1. Alla de som detta brev höra eller se hälsar jag, Rangborg Knutsdotter, evärdeliga med Gud. 

För 

2. den skull att hederliga munkar och herra Abbot och konventet i Alvastra har bevisat mig 

mång- 

3. faldig kärlek, vilket dem gud allsmäktig må löna först i det att de tog mig i 

4. sitt dagliga och evärdeliga bröd och unnade mig att där i deras kloster stå som jag, syndig 

människa, 

5. i ro utan för stor världslig bedrövelse fick bättra mina synder och stå i Guds tjänst. Sedan 

6. att de tog mig i sitt brödraskap efter hela deras rätt och gjorde mig deltagande av alla 

7. de andliga välgärningar, som där och vidare i deras orden med Guds hjälp görs till do- 

8. men, både de levandes och de dödas. Jag vore med rätta skyldig detta kloster att se efter 

9. särskilt, om jag kan förmå det. För det som jag tidigare har gjort, det har varit för mitt 

10. dagliga bröd och min förpliktigade själavård. Således ska det vara välkänt för alla med 
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detta öppna bre- 

11. v att när som herra Abbot i Alvastra har betalat mitt testamente och min gäld som mitt 

brev 

12. lyder, vad som sedan är kvar av de sextio (marker) som å klostrets vägnar är lovade mig 

för 

13. halvt Svensryd, det giver jag klostret i Alvastra, och därtill vad som av mina rörli- 

14. ga ting kan finnas, som ej är stadgade i mitt testamente, och jag förbjuder å Guds väg- 

15. nar att någon man hindrar dem här efter min död. Till vittnesbörd av detta är mitt sigill för 

de närvarande  

16. vidhängt. Skrivet i Alvastra i herrens år 1385, Kristi himmelsfärdsdag. 

 

4.2.2. Kommentarer och förklaringar (SDHK nr 12876) 

Namnet Rangborg är skrivet med utelämnad nasal som istället markerats med ett streck över a 

i namnet (’rāborgh’). Detta nasalstreck kan i teorin betyda att ordet ska skrivas ut som 

Rangborgh, Ramborgh, Ranborgh, eller eventuellt en dubbel nasal som i Ragnborgh. I SMP 

finns varianterna Ragnborgh, Ramborg, Rambyergh och Ragborgis representerade, och mest 

troligt är då att nasalstrecket i detta testamente antingen står för m eller dubbelnasalen gn. En 

sökning på namnet Ragnborg bland medeltida diplom på Svenskt Diplomatariums 

huvudkartotek ger dock en annan bild – av de 18 diplom som dyker upp i denna sökning, är 

det bara fem som faktiskt stavats med förledet Ragn- i diplomen. I tolv av 

originaldokumenten har namnet skrivits ned med förledet Rang-, och bara ett låter nasalen 

representeras av ett nasalstreck. I översättning till modern svenska har Rang- blivit Ragn- i 

många av dessa diplom, men en sökning på namnet Ragnvald i SMP visar att det inte helt och 

hållet är en fråga om normalisering av alla Rang-förled till Ragn-, då detta namn finns 

representerat med variationen Rangvald även i översättningar, utan dubbelnasal. 

                      Det finns ett annat medeltida testamente i Svenska diplomatariets huvudkartotek 

som troligen är utfärdat av samma Rangborg Knutsdotter som testamentet ovan berör; det är 

skrivet på latin i Alvastra åtta dagar före detta testamente, och även där är innehållet till 

förmån för Alvastra kloster. Namnet skrivs som Rangborgis (SDHK nr 12865). 

På grund av dessa fynd har jag i denna uppsats valt att inte tolka nasalstrecket som en 

dubbelnasal eller ett m, och istället översatt namnet till Rangborg. 

                      Det h som avslutar Rangborgs namn i testamentet är en så kallad diakritisk 

bokstav som har använts i kombination med andra bokstäver för att ge dem ett nytt ljudvärde 



20 

 

(Teleman, 2019:9). Denna ortografiska distinktion görs inte mellan olika uttal av g i modern 

svenska, vilket är varför jag valt att inte behålla bokstaven i min översättning – den fyller helt 

enkelt ingen funktion. 

                      ’Evärdeliga bröd’ i rad 4 kan syfta på något slags uppehälle. 

                      I rad 11 har jag tagit bort ett streck i ordet miin, då originaltexten innehåller tre 

accenter över i medan det bara ser ut att finnas två av bokstaven i fråga. Det är troligen så att 

det rör sig om en felskrivning där skribenten har dragit ett streck för mycket. 

                      Rad 14 ser ut att börja med en rättning av en bokstav, men exakt vad som har skett 

här är osäkert. Raden börjar med slutet av ett avstavat ord, nämligen ’rørlikom’. Dock har 

någonting hänt mellan k och o. Det har ursprungligen skrivits en bokstav med skaft där, 

möjligen k, l eller h. Därefter har det, av bläcket att döma, i efterhand rättats till något som 

inte är helt läsligt. Rättningen har skett i efterhand, antingen direkt efter att brevet skrevs eller 

senare, men det man kan utläsa är att den åtminstone inte skett på en gång medan ordet i sig 

skrevs ned, då skrivdonet alltså doppats på nytt i bläcket för att genomföra rättningen. 

Bokstäverna som följer direkt efter den rättade bokstaven är dock lika bleka som bokstäverna 

före, vilket är det som avslöjar att detta inte skrivits vid exakt samma tidpunkt. Bläcket ser ut 

att vara detsamma som använts i resten av brevet, och det är därför troligt att det är skrivaren 

själv som har gjort rättningen.  

 

Figur 4. Början av rad 14, SDHK nr 12876. 

 

Tvårummigt a används sporadiskt genom texten. Enrummigt a är det som används främst, 

men det tvårummiga dyker upp på några enstaka ställen. Det ser inte ut som att det finns 

något särskilt mönster i var och när det dyker upp; två gånger står det för sig självt, två gånger 

inleder det ordet, en gång avslutar det ordet och en gång återfinnes det inuti ett ord. Endast en 

av dessa förekomster ser ut att eventuellt kunna vara en rättning, och denna dyker upp i rad 8, 

ordet dödha. Det kan möjligen ha rättats från ett e till ett a, och därför skrivits som 
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tvårummigt för att förtydliga rättningen, men det är svårt att säga exakt varför denna bokstav 

ser ut som den gör. 

 

Figur 5. Rad 8, ”dödha”, SDHK nr 12876. 

 

Detta förklarar dock inte de övriga tillfällen där ett tvårummigt a dyker upp, då dessa inte ser 

ut att vara rättningar på något vis. 

 

 

5 Testamente 

En sak som framgår i ovanstående transkriberingar är som tidigare nämnts att dessa 

testamenten använder två olika former av ordet testamente – en svenskanpassad och en 

latinsk. Med dessa följer även olika böjningsformer:  

 

Tabell 1. Ordets böjningar på latin och svenska. 

 Latin Svenska 

Kasus Singularis Pluralis Singularis Pluralis 

Nominativ testamentum testamenta testament testament 

Ackusativ testamentum testamenta testament testament 

Dativ testamento testamentis testamenti testamentum 

Genitiv testamenti testamentorum testaments testamenta 

Ablativ testamento testamentis - - 

Vokativ testamentum testamenta - - 
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Vissa kasusformer sammanfaller på latin och svenska; testamentum kan vara både den 

latinska nominativa och ackusativa singularisformen, men även ett svenskt dativ pluralis. Det 

kan visserligen även vara en vokativ form rent grammatiskt, så även testamenta, men det är 

knappast aktuellt ur ett semantiskt perspektiv. Testamenti kan vara ett latinskt genitiv 

singularis och ett svenskt dativ singularis, och testamenta kan vara den plurala nominativ- och 

ackusativformen på latin såväl som ett svenskt genitiv pluralis (Jansson, 2002:187 och 

Wessén, 1968:102). Därför är det viktigt att ha i åtanke vilken kontext ordet återfinns i när 

man tolkar huruvida ordet används med ett latinskt eller svenskt böjningsmönster. 

159 medeltida diplom har hittats på Svenskt diplomatariums huvudkartotek som 

innehåller former av testamente. Fyra av dessa är svårtolkade, antingen svåra att läsa på grund 

av otydlig skrift eller skador, eller svåra att tolka avseende vilket kasus författaren valt. 

Däremot har 136 av dessa diplom uteslutande använt det svenska ordet för testamente, vilket 

alltså gör den svenska varianten kraftigt överrepresenterad oavsett vad de svårtolkade 

diplomen hade givit för resultat. Utöver dessa 136 diplom, finns de sju som använder sig av 

både svenska och latinska former och alltså byter i texten. I dessa fall är det enbart tal om den 

latinska dativ- och ablavitformen testamento. Vidare finns det tolv diplom, Rangborgs 

inräknat, där det endast är latinska former av ordet som förekommer – även här är det främst 

testamento som används, men testamentum förekommer också i ackusativ. Fördelningen ser 

alltså ut som följer: 

 

Tabell 2. Fördelningen av svenska och latinska former av ordet ”testamente”. 

Typ av förekomst Antal diplom 

Bara svenska former 136          (85,5 %) 

Både svenska och latinska former 7              (4,4 %) 

Bara latinska former 12            (7,5 %) 

Osäkert 4              (2,5 %) 

 

Det ser alltså ut som att ordet i det stora hela anpassats väl till det svenska språket och de 

svenska böjningsformerna, även om det i vissa fall har brukats med latinska former även i en 

svensk kontext. Bland dessa diplom finns det även flera belägg för att svenska och latin 

använts i samma typ av konstruktioner. Här följer några exempel: 
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1a. ”…som thæn fornæmpde min hosbonde thy foresagdho klostre vnte oc gaff i 

sino yttarsto testamento…” och ”…som thæn fornæmpde min husbonde thy 

forsagdha varfru klostre vnte oc gaff i sino yttarsto testamento…” (år 1411, 

SDHK nr 17615 och 17622) 

 

1b. ”…jac Toste, kørkyoprester i Wazstenom, kænnes medh thæsso mino opno 

breue haua nær varit i Vazstenom tha Harald Linduitzson, Gud hans siel haue, 

giordhe sit ytarsta testament.”  (år 1413, SDHK nr 18084) 

 

2a. ”…ok fornæmpde herra Thyrkil hafdhe the forscrefno sæxtighi mark 

lødogha til Vazstena klostir i sino testamento ingifwit.” (år 1409, SDHK nr 

17171) 

 

2b. ”…ther for:da Andrisa Jønessons søstor, husfrv Cecilia aff Moghanæsi, 

giffwit hafdhe hær domchirchionne i sino testamente…” (år 1410, SDHK nr 

17440) 

 

I dessa exempel kan man alltså se att det inte är en fråga om fasta fraser som gör att latinet 

bibehållits i vissa sammanhang. Hade yttersta testamente varit en fast fras, hade det 

förmodligen inte funnits sådan variation mellan svenska och latinska former och korrekt 

användning av kasus. Oavsett om skrivarna i dessa fall har använt svenska eller latinska 

former, har de böjt orden efter det aktuella språkets kasussystem. Dock finns det en viss 

konsensus att de svenska formerna är att föredra redan under de första 100 åren där belägg 

kan hittas i medeltida diplom; de som använder sig av både svenska och latin och de som 

föredrar enbart latin är i minoritet mot den grupp som föredrar de svenska formerna. Här kan 

man spekulera kring vilken effekt landskapslagarna har haft på just detta. Möjligen kan det 

vara så att den svenska formen förekommer mest i denna typ av officiella dokument för att det 

svenska tästament introducerades via landskapslagarna, alltså välkända dokument att rätta sig 

efter och att hänvisa till i rättsliga ärenden. Vi vet också att den latinska varianten dök upp i 

svenska sammanhang redan över 150 år innan de första beläggen på svenska. Således har 

testamenten som koncept existerat i Sverige längre än ett svenskt ord för fenomenet, 

åtminstone i bevarade källor. Bruket av de svenska formerna både påbörjades och ökade 
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under andra halvan av 1300-talet, i takt med ökade texter på svenska överlag. Detta tyder på 

att det inte har varit några större problem för ordet att integreras i svenska språket. 

                      Possessiva pronomen dyker ofta upp tillsammans med ordet testamente, speciellt i 

former som sino och mino. Dessa är dativformer i singularis (Wessén, 1968:117), och 

huvudordet rättar sig i regel efter detta och skrivs i dativ det också, oavsett om det skrivs på 

svenska eller latin. Detta fenomen syns i exempel 2a och 2b ovan, där testamento är 

dativformen på latin och testamente är dativformen på svenska. Att ordböjningen rättar sig 

efter kasus oavsett språk, tyder på att människorna som använde ordet som ett latinskt ord kan 

ha haft en viss kunskap inom latinsk ordböjningslära. Faktum är att alla 19 av dessa diplom 

som använder sig av en latinsk böjningsvariant av testamente, använder rätt motsvarande 

latinskt kasus för den svenska kontexten, oavsett om författaren bara använt det latinska ordet 

eller blandat svenska och latin. Ett latinskt ackusativ används alltså där den svenska kontexten 

kräver ackusativ, dativ där det krävs dativ, och så vidare. Därmed visar de latinska formerna 

att skrivarna använder sig av kodväxling snarare än att ordet inte formanpassats till svenska, 

eftersom språket byts helt och hållet, även på morfologisk nivå, när den latinska formen 

används.  

                      Kasusbruket är inte lika konsekvent vad gäller de svenska källorna, då 

konstruktioner som sino testament (SDHK nr 17373) och mino testament (SDHK nr 17088) 

förekommer. Detta kan vara ändelselösa dativ, blandning av kasus eller en effekt av 

kasusupplösningen – alltså den gradvisa nedveckling av kasussystemet som påbörjades under 

medeltiden. Värt att ha i åtanke är dock att det insamlade materialet inte är jämnt fördelat – 

källorna som enbart använder svenska former av ordet testamente är betydligt fler än källorna 

som innehåller latinska former, vilket kan bidra till att fler fynd av oregelbunden 

kasusanvändning återfinnes i dessa. Med det sagt är det ändå anmärkningsvärt att de få som 

använder latinska böjningsmönster gör detta på ett konsekvent korrekt sätt enligt latinsk 

ordböjning. 

 

 

6 Sammanfattning och slutsats 

Sammanfattningsvis har vi alltså två medeltida diplom i form av testamenten utfärdade av två 

kvinnor; Gydha och Rangborg. De skänker mark och ägor till kyrkliga institutioner, men 
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Gydha skänker också till sin son. I dessa diplom kan man göra en del intressanta 

observationer, bland annat hur skrivaren till Gydhas testamente genomgående använder 

svenska former av just ordet testamente, medan skrivaren till Rangborgs testamente i kontrast 

till detta enbart använder latinska former. 

                      För att undersöka detta ord och användningen av det närmare, har 159 medeltida 

diplom inom ett hundraårsspann, 1327–1427, använts. De två diplom som transkriberats och 

översatts i denna uppsats är inkluderade bland de 159 diplom som undersökts. Det dessa 

diplom har gemensamt är att de är skrivna på svenska och innehåller just ordet testamente, 

antingen i svenska eller latinska former. Varje belägg för ordet i diplomen har antecknats och 

analyserats utifrån kontext, för att sedan kategoriseras som antingen svenskt eller latinskt. 

Resultatet från denna undersökning visar oss att det är betydligt vanligare med svenska former 

i svenska medeltida texter, men att de latinska formerna ändå dyker upp i nästan 12 % av 

materialet (4,4 % av diplomen använder sig av en blandning av latinska och svenska former, 

medan 7,5 % använder enbart latinska former). Av de latinska beläggen används dessutom 

samtliga med korrekta motsvarande latinska kasusformer, och undersökningen visar att det 

inte är en fråga om stelnade uttryck som ligger till grund för detta, då samma typ av uttryck 

används både av författarna som föredrar svenska former och av författarna som skriver de 

latinska formerna. Detta kan alltså tyda på att författarna som skriver latinska former av ordet 

innehar en viss kunskap om de latinska kasussystemen och böjningsmönstren, som i sin tur 

visar att det som sker är kodväxling. Samma konsekventa bruk av korrekta kasusformer syns 

inte i de svenska beläggen; där blandas kasusformer i viss utsträckning. Detta kan antingen 

tyda på en sammanslagning av kasus till följd av kasusupplösningen, eller helt enkelt vara 

resultatet av en ojämn fördelning av belägg gällande svenska respektive latinska former. 

                      Detta resultat berättar för oss att, i likhet med de lågtyska lånorden under 

medeltiden, verkar inte heller det latinska ordet testamentum ha varit särskilt svårt att anpassa 

till fornsvenskan. Det verkar i det stora hela ha anpassats väl till det svenska kasussystemet, 

även om det finns en del undantag där oväntade kasusformer har använts. Huruvida detta är 

ett resultat av dålig anpassning av lånord eller av kasusupplösningen är svårt att avgöra. Det 

går inte heller att dra någon slutsats om latinska lånord överlag, då detta är det enda som 

analyserats i denna uppsats och således inte går att jämföra med hur andra latinska ord 

anpassats till svenska språket under sina första 100 år i bruk. Det man kan säga är dock att den 

försvenskade formen som dyker upp i landskapslagarna snabbt har blivit accepterad som ett 

svenskt ord, och det börjar tidigt användas i de svenska testamenten som utfärdas därefter. 
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Exakt varför vissa använder kodväxling när det gäller just detta ord i de medeltida 

testamentena är svårt att säga. Det är dock inte svårt att föreställa sig att dessa skrivare sett 

ordet i latinska sammanhang, och således ser och tolkar det som ett latinskt ord snarare än ett 

svenskt. 

Slutligen kan man utan tvekan konstatera att denna enorma samling av 

medeltida dokument är en ovärderlig källa för kunskap om det medeltida samhället och 

språkbruket. Framför allt kan man ställa flertalet diplom mot varandra för att ge dem kontext 

och låta dem besvara frågor tillsammans, som ett enskilt diplom kanske inte säger så mycket 

om. Denna undersökning har krävt just detta då den varit kvantitativ i den mån att ett större 

antal diplom har behövts för att skapa sig en bild av bruket av ett visst ord. Det har med andra 

ord varit ett arbete jag omöjligen hade kunnat slutföra om det inte vore för allt arbete många 

före mig lagt ned på att samla, dokumentera och kommentera medeltida diplom. 
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