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Sammandrag 

I Sverige finns tiotusentals medeltida brev och juridiska handlingar, så kallade diplom, bevarade 

och publiceras löpande. Det här arbetet har som delsyfte att transkribera och översätta ett 

diplom som ännu inte blivit utgivet. Utöver det innehåller uppsatsen en kartläggning av de 

graftyper som förekommer i brevet från ett paleologiskt perspektiv. Till sist kommer en 

paleografisk undersökning av de två olika varianter av skrivteckenen <a> som finns i diplomet,  

enrummigt ’ɑ’ (cursiva recentior) och tvårummigt ’a’ (cursiva antiquior), med syfte att 

undersöka om det finns tendenser och mönster i hur de två används av den så kallade MELL 

R-skrivaren i brytningstiden mellan de två skrifttyperna. Resultatet ger vid handen att det finns 

flera sådana tendenser, vilket illustrerar hur nytt och gammalt kan samexistera med olika 

funktioner innan det ena slutligen ersätter det andra. 

 

Nyckelord: paleografi, diplom, medeltidsbrev, fornsvenska, språkhistoria, skriftspråk.  
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1 Inledning 

Den här uppsatsen är skriven med Times New Roman, ett av världens absolut vanligaste typsnitt 

och välbekant för alla som läser det här just nu. Vad som kanske inte är lika välbekant är att det 

innehåller spår från sju sekler tillbaka, en reflektion av hur kulturen och samhället förändrades 

under sen medeltid i Europa.  

Liksom alla typsnitt finns Times New Roman i kursiv stil, som ger tecken en högerlutning 

och till exempel kan användas för att lyfta fram vissa ord. Vissa typsnitt gör bara att de normala, 

upprättstående skrivtecknen blir sneda, men förändras inte i övrigt. Andra, som Times New 

Roman, ändrar också formen på dem; att ett skrivtecken är kursiv betyder inte bara att den lutar. 

Så är det till exempel med bokstaven <a>. Den upprätta standardvarianten är det som många 

tänker på som ”dator-a”, och det som i fortsättningen kommer kallas tvårummigt ’a’. I kursiv 

stil, däremot, blir ’a’ ett ’a’. Bokstaven tappar sin båge – den blir enrummig. 

Det är ingen slump. Under 1200- och 1300-talen växte en bredare europeiska skriftkultur 

fram, och för ett större vardagligt dokumentationsbehov passade inte de mycket stiliserade 

gotiska tecknen. En ny skrifttyp blev populär: den kursiva stilen. Det skulle vara lättare och gå 

snabbare att skriva, och en av förändringarna var att tvårummiga ’a’ successivt ersattes av sin 

mer ekonomiska enrummiga variant. Trots att förhållandena är så annorlunda speglas historien 

av Times New Roman och andra liknande typsnitt än idag. Med utgångspunkt i ett medeltida 

köpebrev, diplom, kommer jag att titta närmare på <a> och hur det används av en skrivare 

fångad i brytpunkten mellan det gamla och det nya. 

1.1 Syfte 

Uppsatsen har två huvuddelar, och därmed också två syften. Det första syftet är att transkribera 

och översätta ett medeltida diplom, SDHK nr 12552, och på så vis göra ett bidrag till Svenskt 

Diplomatoriums löpande publicering av bevarade svenska medeltida brev. I förlängningen 

handlar det om tillgängliggörandet av Sveriges kulturarv. 

Den andra delen går att sammanfatta i två frågeställningar: Är alterneringen av den äldre 

och den yngre varianten av skrivtecknet <a> hos en skrivare beroende av den grafiska 

kontexten, och i sådant fall vilket? Sker en förändring i distributionen av dessa hos samma 

skrivare över tid? 
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Mer generaliserande kan man säga att det andra syftet är att, genom en paleografisk 

fallstudie, illustrera hur ett normskifte i en skrifthistorisk brytningstid kan hanteras av en 

skrivare. Paleografiska studier av svenska medeltida diplom är få, och förhoppningsvis kan det 

här arbetet trots sitt snäva fokus på en individ göra ett litet bidrag i ämnet. 

Utöver transkriptionen, översättningen och undersökningen kommer uppsatsen innehålla en 

paleografisk kartläggning av alla skrivtecken i diplomet. Syftet med denna är dels att lägga en 

grund för undersökningen, dels att en sådan dokumentation helt enkelt kan vara av intresse i 

framtiden, i jämförande eller något annat syfte. 

2 Bakgrund 

Nedan ger jag kortfattade bakgrunder inom för ämnet relevanta områden. Utöver detta ges 

beskrivningar till vissa termer relaterade till paleografi och skriftspråk i allmänhet, som sedan 

återkommer i undersökningsavsnittet.  

2.1 Brev och diplom 

Från och med 1100-talet finns brev skrivna av svenskar, i Sverige och om svenska 

angelägenheter, bevarade. Ett brev under medeltiden hade en vidare betydelse än i nusvenska, 

och innefattade inte bara privat korrespondens. De allra flesta från tidig medeltid är skrivna i 

rättsligt syfte och avhandlar att egendom på ett eller annat sätt får en ny ägare, vare sig via köp, 

som gåva eller genom ett byte. Sådana brev går inom svensk medeltidsforskning under 

benämningen diplom (Larsson 2003:10). I den här uppsatsen behandlas diplom och brev som 

synonymer.  

Till en början skrevs inte brev från Sverige på svenska, även om de bara berörde svenska 

angelägenheter. Under de första knappt 200 åren var latin huvudspråket för administrativ och 

rättslig dokumentation i Sverige, oavsett avsändare. Först från början av 1300-talet har vi 

belägg för diplom skrivna på svenska, och i och med Magnus Erikssons landslag (1350-tal) 

blev det standardskicket. Landslagen stipulerade att alla rättsliga dokument skulle skrivas på 

det svenska språket (Larsson 2010:126).  

Det latinska arvet gick dock inte ur genren, utan återspeglades i den bestämda struktur och 

de fasta formuleringar som förväntades av ett rättsligt bindande dokument. Standardfrasen som 

i regel inleder diplomen, ”alla som ser eller hör detta brev” (och liknande variationer), illustrerar 
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tydligt mallen. I den öppningsfrasen illustreras också en viktig aspekt av medeltidens rättsliga 

brev: de var ämnade att läsas högt på tinget (Larsson 2003:99). 

I Sverige finns tiotusentals diplom som löpande publiceras i volymer i skriftserien Svenskt 

Diplomatorium, vars uppgift är att göra svenska medeltidsbrev mer tillgängliga och lättare att 

läsa. Även av de ännu outgivna har ett stort antal fotograferats och finns att hitta gratis på 

Riksarkivets webbsida. 

2.1.1 Det aktuella diplomet och ”MELL R-skrivaren” 

Diplomet SDHK nr 12552 är daterat till den 23 november 1383, och utfärdat i Trögds härad 

sydöst om Enköping. Utfärdaren är underhäradshövding Joan, som förkunnar att en Andres och 

en husfru Sophia har genomfört ett köp och ett byte av mark. Efter kungörelsen följer ett 

uppräknande av de marker som byter ägare och vem som överfört vad till vem, samt ett 

erkännande av att den sålda marken blivit korrekt betald. De fastslår att egendomarna nu tillhör 

den nya ägaren och dennes arvingar. 

Det var inte Joan själv som skrev brevet; skrivaren bakom diplomet var anonym, vilket ofta 

var fallet vid tiden.  Per-Axel Wiktorsson i Avskrifter och skrivare (1981:91) vigde ett kort 

kapitel åt honom, som han kallar MELL R-skrivaren. ”MELL” står för Magnus Erikssons 

landslag, och R är namnet på just den avskriften av landslagen som den aktuella skrivaren givit 

upphov till, vilken kommer att återkomma i undersökningsavsnittet nedan. Beteckningen 

”MELL R-skrivaren” är egentligen inte helt passande i sammanhanget, eftersom den aktuella 

texten för det här arbetet är diplomet från 23/11 1383. Det finns dock inget annat namn på 

honom, så jag kommer använda Wiktorssons benämning. 

I kapitlet ger Wiktorsson en teori om vad skrivaren kan ha haft för bakgrund. Han noterar 

att skrivaren i sitt första brev väljer stavningen ’ok’ för konjunktionen ok (eventuellt för att han 

jobbade med det mer formella landslagsmanuskriptet samtidigt), medan han i senare brev 

konsekvent använder det danska ’ogh’. Wiktorsson fortsätter: 

 

Ett så fast bruk av ogh i breven från tidsrymden 1382–1391 pekar på att detta daniserade drag är 

skrivarens eget. […] En skrivare som har danismer i sitt språk och som under minst 10 år vistas i 

Uppland bör ha varit en munk, tillhörande någon internationell klosterorden. Eftersom denne 

skrivare är så fast knuten till Enköping och Trögds härad, ligger det nära till hands att räkna med 

någon broder vid franciskankonventet i Enköping. (Wiktorsson 1981:93–94) 
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Med resonemanget ovan i åtanke kommer jag, liksom Wiktorsson, för enkelhetens skull att 

härefter att hänvisa till MELL R-skrivaren som ”han” – med förbehållet att den anonyme 

skrivarens könstillhörighet strikt taget är okänd.  

MELL R-skrivaren har tillskrivits sex brev under det decennium som texter av honom finns 

bevarade, alla utfärdade i Trögd eller Enköping (Wiktorsson 2015, vol. 4:69). 

2.2 Skrifthistorisk bakgrund 

Svensk skriftkultur genomgick en dramatisk expansion, och förändring, under tidig medeltid. I 

millenniets början restes runstenar i betydligt större mängd än tidigare, och runskriften var i 

allra högsta grad ett levande kommunikationsmedel. De stora stenarna var en självklar del av 

landskapet i många delar av Sverige, framför allt i Mälardalen och kringliggande områden, men 

det skulle komma att förändras. Samtidigt med runornas storhetstid började latinska skrivtecken 

att användas, till en början i religiösa och kungliga sammanhang; exempelvis använde Olof 

Skötkonung latinska skrivtecken (och det latinska språket) på mynten han präglade som 

svearnas förste kristna kung (Larsson 2010:123). 

Under 1100-talet utvecklades den gotiska skriftstypen, som under 1200-talet och genom hela 

medeltiden kom att bli allenarådande i Sverige och resten av Västeuropa (Åström 2010:23). 

Under den här perioden skrevs diplom SDHK nr 12552. Senare skulle den gradvis komma att 

ersättas i Sverige av nygotisk kursiv eller fraktur. Det var först på 1800-talet som ättlingarna till 

den gotiska skrifttypen trängdes ut helt av den humanistiska stil, eller antikva, som vi har idag 

(Wiktorsson 2015 vol. 1:22). 

Den gotiska skriften benämns även gotisk minuskelskrift (Åström 2010:23). Ordet innehåller 

en term för små skrivtecken när de förekommer i handskrifter; då i kontrast till majuskler, som 

betecknar stora skrivtecken. De mer bekanta termerna versaler och gemener är motsvarande för 

tryckt text (Allén 1971:9). 

Ordet minuskelskrift betyder inte att texterna är skrivna med enbart små skrivtecken, även 

om de, liksom i nutida texter, dominerar. Majuskler förekommer, så även i det aktuella diplomet 

för den här uppsatsen. Se avsnitt 2.3 för en mer grundlig redogörelse av minuskelskrift och 

terminologi.  
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2.2.1 Paleografisk bakgrund och <a> 

Många ansatser har gjorts för att etablera en paleografisk nomenklatur, och det har varit svårt 

att få alla verksamma inom fältet att enas (Derolez 2003:13). Vanligast idag är att utgå från 

systemet som grundlades av den nederländska medeltidsforskaren G. I. Lieftinck och som sedan 

vidareutvecklades av Peter Gumbert (Burgers 2007:7). Deras klassificering delar in den gotiska 

skriften under sen (europeisk) medeltid i tre övergripande stilar: textualis, cursiva och den 

senare hybrida, som inte kommer att nämnas ytterligare. Uppdelningen i stiltyp är utformad för 

att vara objektiv, och bygger på vissa skrivteckens utformning (Derolez 2003:20). 

Den gotiska skriften som först tog form är den som i Lieftincks system går under 

benämningen textualis (Derolez 2003:101). Kännetecknande är det ”hopträngda” intrycket, 

med ovala öglor och kortare staplar och underhäng (Åström 2010:23), vilket skiljer skriftbilden 

åt från den tidigare karolingiska stilen.  

Under sen medeltid ökade viljan att dokumentera och använda skriften till vardags, och från 

det behovet utvecklades den gotiska kursiven, eller cursiva (Derolez 2003:123). I Lieftincks 

formbaserade uppdelning skiljs textualis och cursiva åt på tre punkter (Derolez 2003:21): 

 

1) Tvårummigt ‘a’, allenarådande i textualisstil, blir enrummigt. 

2) I textualis står <f> och långt <s> på baslinjen, medan de i kursiv stil har ett underhäng. 

3) Alla höga skrivtecken (<b>, <h>, <k>, <l>) har i cursiva en ögla till höger på stapeln. 

 

Punkt 1, att tvårummigt ‘a’ blir enrummigt, är den förändring som tar allra längst att få 

genomslag, långt senare än de andra. I Sverige hittar man under lång tid texter som i övrigt 

uppfyller alla kriterier för att räknas som cursiva, men som fortfarande har ett tvårummigt ‘a’ 

(Åström 2010:26). Derolez (2003:134) kallar det cursiva antiquior, då i kontrast till den senare 

cursiva recentior där den enrummiga formen är allenarådande.  

Åström (2010:26) uppskattar att bruket av tvårummigt ‘a’ används ”upp till ca 1370”, och 

att det ”förekom knappast efter 1380-talet”. Det intressanta är dock att draget fanns hos MELL 

R-skrivaren så sent som 1391; han var uppenbarligen konservativ. 

Texter med båda formerna av <a> förekommer i Sverige och andra länder, men inte i samma 

utsträckning som de med bara den ena eller den andra. I Burgers (2007:10) nederländska 

undersökning av 384 administrativa dokument från 1300- och 1400-talet fanns båda varianterna 

av <a> i samma text i 27 fall. En motsvarande undersökning har inte gjorts i Sverige. 

 



9 
 

 

2.3 Beskrivningsterminologi 

Minuskelskrift bygger på fyra osynliga, underförstådda linjer som alla skrivtecken förhåller sig 

till, vilket kännetecknar just minuskler och gemener (Åström 2010:6). Det kan illustreras med 

moderna datorskrivna skrivtecken (Times New Roman): 

 

 
 

. 

Majuskler, däremot, har alla samma höjd, och befinner sig därför bara mellan två linjer. Se 

följande exempel med versaler, i samma typsnitt och storlek som ovan: 

 

 
En gotisk tvålinjeskrift, med enbart majuskler, verkar aldrig ha förekommit (Derolez 2003:11). 

Fyrlinjesystemet har däremot en central roll i den senare paleografiska undersökningen, och 

därför ska ett antal termer redovisas som kommer att återkomma i avsnitt 6. Terminologin jag 

använder är hämtad ur Åström (2010), men jag kommer inte att använda alla termer som 

redovisas där då jag inte anser att den graden av specificitet är nödvändig i en uppsats av det 

här omfånget. 

 

1) De fyra linjerna har namn: 

a) Baslinjen är den de flesta skrivtecken (och alla majuskler) står på, det vill säga den tredje 

linjen uppifrån. 

b) X-linjen är den andra linjen uppifrån, den låga skrivtecken når upp till. Mellan baslinjen 

och x-linjen bildas mittbandet. 

c) Topplinjen är den översta linjen, som höga skrivtecken når upp till. Mellan baslinjen 

och topplinjen bildas det övre bandet. 

d) Bottenlinjen är den nedersta linjen, som djupa skrivtecken når ner till. Mellan baslinjen 

och bottenlinjen bildas det undre bandet. 

2) Skrivtecknen består av lodräta komponenter som avgränsas av höjd och djup: 

a) Ett streck som befinner sig i mittbandet kallas här minim. 
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b) Ett streck som går över x-linjen kallas här stapel. 

c) Ett streck som går under baslinjen kallas här underhäng. 

3) Ytterligare segment som förekommer utöver dessa: 

a) Grundstrecket är det huvudsakliga strecket som utgör basen i skrivtecknet. 

b) En ögla är kan dels vara en ögla som är ett kännetecken för ett skrivtecken, dels de öglor 

på staplar som kännetecknar höga skrivtecken i kursiv stil, se nästa avsnitt. Den senare 

typen kommer i fortsättningen kallas ”kursivögla” (egen term). En ögla antas här utgå 

från ett grundstreck; om själva grundstrecket är runt kommer jag att använda termen 

cirkel.  

c) En båge kan för enkelhetens skull beteckna både en liten detalj och ett långt, 

kännetecknande segment. Vilken av betydelserna som åsyftas kommer framgå av 

beskrivningen. 

d) Tvärstreck är horisontella streck. 

2.4 Övrig terminologi och notation 

Paleografi, bokstavligen ”gammalt skrivande”, är studiet av skriftens utveckling i historiska 

handskrifter. I paleografiskt arbete undersöks hur skrivtecken är utformade, på vilket sätt de är 

skrivna, hur de ändrar skepnad över tid och hur det går att använda dem för att placera texter i 

tid och rum. En grundläggande redogörelse för svensk paleografisk utveckling kan läsas i 

Åström (2010); här finns bara utrymme för det allra mest väsentliga. 

Ett skrivtecken är alla tecken som förekommer i skrift. Det kommer i fortsättningen främst 

användas i betydelsen ”bokstav”. 

Ett grafem är i stort liktydigt med skrivtecken, men används här när jag vill särskilt betona 

att en betydelseskiljande enhet består av olika graftyper. Dessa markeras med vinkelparenteser, 

exempelvis <a>.  

En graftyp består av enheter som tillsammans delar typologiska grundmönster. Olika 

graftyper skiljer sig med andra ord formmässigt. Två eller fler olika graftyper kan vara 

underordnade samma grafem (så kallade allografer) och inte medföra betydelseförändring, 

exempelvis ’a’ och ’ɑ’ (Allén 1971:27).  De markeras med enkla citattecken. 

Komplementär distribution är när två varianter av samma betydelseskiljande enhet, till 

exempel allografer av ett grafem, förekommer i olika kontexter där den ena inte kan bytas ut 

mot den andra – de kompletterar varandra (Åström 2010:21). 
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3 Metod och material 

Det huvudsakliga materialet är diplomet SDHK nr 12552, se bilaga 1. SDHK står för Svenskt 

Diplomatoriums huvudkartotek, och är ett sökbart register för tiotusentals medeltida brev. 

Numret är det nummer som diplomet blivit tilldelat i registret. Det fysiska exemplaret finns i 

Riksarkivet Marieberg, men brevet har framför allt studerats digitalt, hämtat från Riksarkivets 

hemsida. 

Två andra diplom har använts i undersökningen, SDHK nr 12007 och SDHK nr 13897. Även 

de har hämtats från Riksarkivets hemsida. Det slutliga källmaterialet är en sida ur MELL R, 

skrivarens avskrift av Magnus Erikssons landslag, som finns i Per-Axel Wiktorssons Avskrifter 

och skrivare (1981:pl. X). 

För den paleografiska kartläggningen har jag isolerat varje tecken från omgivningen och 

ökat skärpan i ett bildredigeringsprogram, så att formen ska vara så synlig som möjlig. 

Metoden för den paleografiska undersökningen har varit att skriva in varje <a> som det 

förekommer i brevet, samt skrivtecken som kommer före och skrivtecken som kommer efter. 

På så sätt får jag en lättöverskådlig tabell (se bilaga 2) över de grafiska kontexter som vardera 

allografen förekommer i. Jag har sedan prövat alla möjliga kontexter mot materialet, vad gäller 

position (initial, medial, final) och grafiskt sammanhang (omgivning av djupa, låga, höga 

skrivtecken).  

Nästa steg har varit att göra samma sak med de andra två diplomen (med sidan ur lagen var 

det inte nödvändigt, se avsnitt 6.3) och pröva resultaten mot de i SDHK nr 12552, för att kunna 

se eventuella likheter eller skillnader gentemot de tendenser som huvuddiplomet visar upp. 

4 Utgåva 

I min transkription har jag utgått från Svenskt Diplomatariums ”modifierade diplomatarisk 

princip”. Det innebär att återgivningen av brevtexten ska följa originalet bokstavsrätt, med vissa 

redaktionella ingrepp för att göra läsningen lättare. Här har jag valt att göra färre ingrepp än 

Svenskt Diplomatarium, med visst avkall på läsbarhet till fördel för större texttrogenhet, i linje 

med undersökningens paleografiska inriktning.  
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1) I medeltida brev förekommer flera olika förkortningar. Alla löses upp och betecknas med 

kursivering. 

2) Textens skiljetecken bevaras helt. Det inkluderar virgula (/), punkt mitt i raden (‧), och 

bindestreck (-) vid avstavning av ord i radslut. Ingen redaktionell interpunktion för att följa 

nutida svenska konventioner har förts in. 

3) Majuskler (versaler) och minuskler (gemener) återges exakt som i brevet. De normaliseras 

alltså inte för namn eller andra ställen i texten där den skulle skilja sig från nutida svensk 

syn på versalisering. På den här punkten avviker jag från Svenskt Diplomatarium. 

4) Allografer markeras inte. De kommer istället att behandlas närmare i 

undersökningsavsnittet. Det innebär följande:  

a) Ingen skillnad kommer göras mellan rakt och runt <r> eller rakt och runt <s>. Även om 

den grafiska skillnaden är stor så är alterneringen en del av normal medeltida ortografi 

och ingenting anmärkningsvärt. 

b) Konsonantiskt <i> kommer inte att transkriberas <j>, trots att det nästan konsekvent 

används i sammanhang där det är förväntat. Anledningen är avsaknaden av underhäng, 

det främsta kännetecknet för <j>. Av samma anledning kommer majuskeln, som 

konsekvent har underhäng, att transkriberas <j>. 

c) Trots att det är undersökningens huvudämne kommer ingen notering göras av 

enrummigt respektive tvårummigt ‘a’ (och <æ>). Det är en rent grafisk skillnad som 

inte är nödvändig i en utgåva. 

d) Av samma anledning kommer inte allografer av <ø>, versalt <O>, samt <v> och <w> 

med eller utan stapel att noteras. 

5) Skrivarens egen rättelse markeras med en not.  

4.1 Texten 

1. Allhom them thetta mitt opna breff se eller høra kongør iæk Ioan ‧ ii ‧ cro-  

2. caby Vndehærezhøfdinge ‧ ii ‧ trøgd a ærlix Riddara ‧ weghna ‧ herra carll  

3. vlfsons aff ‧ thyftom at een ‧ godher man ‧ thenne brefførare ‧ Andres  

4. ‧ ii ‧ thieghnaby ogh een doghonde quinna husfru sophia ‧ ii ‧ Oppy ‧ the varo 

5. a ‧ trøbothinge ogh kendos ‧ ther oppenbara for ‧ allhom ‧ thinxmannom / at  
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6. the hafdo ‧ giort ‧ badhe iordhakøøp ‧ ogh iordhaskipte ‧ ii ‧ thesse mato / at  

7. andres ‧ han loot husfrune ‧ ii ‧ rætto skipte / tu øresland iordh ‧ ii swalla-  

8. by ‧ ii ‧ bughløsa sokn ‧ med ‧ allhom tillaghum / fyra ørtughland iord ‧ liggia  

9. næmer norra landeno Husfru sophia hon loot andrise aterfore ‧ ii ‧  

10. rætto skipte ‧ tu øresland iordh ‧ ii ‧ oppy ‧ ii ‧ hacasta sokn ‧ med allhom tillag-  

11. hum / Ther till ‧ kendes sami husfru sophia ‧ at hon hafde saalt them sama  

12. andrise ‧ fyra ‧ ørtughland ‧ iordh ‧ ii ‧ førnemda by oppy / alt liggiande ‧ ii ‧ enom  

13. akre ‧ tu øresland ‧ ogh the fyra ørtughland / Ogh tho liggia halff siextan-  

14. de ‧ ørtughland ‧ næmer sudhralandeno ‧ Ogh her fore ‧ kendes ‧ husfrun 

15. haua ‧ opburet ‧ af ‧ andrise badhe1 ‧ ii ‧ godhom werdørum ‧ swa ‧ ogh ‧ ii ‧   

16. redho penningom ‧ at thet lopp ‧ oppa ‧ thiughu marker ‧ tholiket ‧ mint ‧ nu gaar  

17. ii ‧ swerike ‧ at enigte aterstodh / Ogh for then scull ‧ afhendo the sik ‧ the  

18. førnempdo iordher ‧ ogh ‧ æghnadho ‧ huar thera vnde ‧ annan ‧ ogh annars arf-  

19. ua ‧ med ‧ allhom rætt ‧ ogh lanzlaghum ‧ ogh lyft ‧ agafuo med twem vidher ua-  

20. ru mannom ‧ herra hemminge ‧ ii ‧ hacastum ‧ laurenze ingason ‧ ogh tolff fastum Niclisse 

ben-  

21. ditson Iønisse laurenzson ‧ ii ‧ sandwiik / Niclisse diekn ‧ ii ‧ østestum / Inga ingason / 

laurenze  

22. olafson Vluidhen ‧ ii ‧ hacastum ‧ Niclisse ‧ ii ‧ skiuraby ‧ Magnuse lænsman / gregor-  

23. se ‧ lænsman / gudmunde ‧ ii ‧ lindasunde ‧ Pætare ‧ kætiluastason ‧ ogh hemminge ‧ ii ‧  

24. myraby / til mere skiæla thessens brefs ‧ ær ‧ alt trøbothingh ‧ til witna ‧ ogh  

25. bither ‧ iæk ‧ herra jønis ‧ ii ‧ wecol / herra hemmingh ‧ ii ‧ hacastum ‧ Niclis benditson Iønis  

 
1 Överstruken och korrigerad av skrivaren. 
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26. laurenson Niclis ‧ diekn / ogh ‧ Magnus lænsman ‧ at the hengen ‧ siin insigle her  

27. fore ‧ med mino æghno ‧ actum prenotato loco ‧ anno domini ‧ MºCCºClxxºxiij ‧ næsta  

28. thingh efter sancte katerine dagh 

4.2 Kommentarer till transkriptionen  

Rad 16 ’marker’ är kraftigt förkortat (se figur 4.1), och förkortningen går att tolka på olika sätt. 

Att ordet är plural av myntenheten mark är tydligt från sammanhanget. Det allmänna 

förkortningstecknet över <m> antyder att det saknas ett element, vilket då är <a>, som sedan 

följs av ett <r> med en abbreviatur som jag valt att kalla det ”långa <er>-tecknet”. Min tolkning 

är att det långa <er>-tecknet representerar sekvensen <ker>, se avsnitt 6.1.2 för resonemang. 

Det är också möjligt att det handlar om ett oavsiktligt bortfall av <k>, och att det långa <er>-

tecknet då har samma ljudvärde som ett kort. 

Rader 7, 10 och 13 ’øresland’ innehåller runt <s>, vilket annars är en strikt final variant (se 

figur 4.2). I Söderwall är uppslagsordet mycket riktigt också öres 

land. Att det ändå skrivs ihop i utgåvan är grundat helt och hållet 

i diplomets skriftbild; det går möjligen att se något som kan tolkas 

som ett litet spatium (mellanrum), särskilt på rad 10 (se figur 4.3), 

men helhetsintrycket av alla tre orden är att de är hopskrivna trots 

valet av runt <s>. Det understryks också av att det semantiskt 

mycket närstående ordet ’ørtughland’ konsekvent skrivs ihop. 

Ett liknande fall men åt andra hållet visar sig på rad 19 ’vidher 

ua(ru)’ (se figur 4.4). Uppslagsordet är vidhervara ”närvarande, 

tillstädes”, ändå ger skriftbilden ett mycket tydligt intryck av av 

två ord. Att det troligtvis är menat som ett sammanskrivet ord 

antyder valet av <u> i ’uaru’ där man enligt tidens (och 

skrivarens) stavningskonventioner förväntar sig ett <v> (Teleman 

2019:9). En möjlighet är att skrivaren av misstag gav ordet vidher 

ett <er>-förkortningstecken (se avsnitt 6.1.2) som annars bara förekommer finalt, vilket 

orsakade vad som troligtvis inte var menat som en särskrivning. 

 

 
Figur 4.1. ’marker’. 

 
Figur 4.2. ’øresland’, rad 7. 

 
Figur 4.3. ’øresland’, rad 10. 

 
Figur 4.4. ’vidher ua-’. 
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5 Översättning 

Jag har framför allt utgått från principen att översätta så nära ursprungstexten som möjligt, utan 

att den moderna svenskan för den skull blir ogrammatisk. I stort motsvarar varje rad i 

översättningen sin motsvarande rad i transkriptionen, men i vissa fall har det varit nödvändigt 

att flytta ord till nästa rad av syntaktiska skäl.  

I övrigt: 

1) Söderwalls Ordbok Öfver svenska medeltids-språket och Schlyters Ordbok till Samlingen 

af Sweriges Gamla Lagar är huvudkällorna till ordens semantik. 

2) Alla ortnamn är översatta till sina nutida namn, för att lättare kunna placera in texten i sitt 

geografiska sammanhang. Institutet för språk och folkminnens ortnamnsarkiv har varit 

huvudsaklig källa till dessa. 

3) Personnamn har inte översatts till nutida former. 

5.1 Texten 

1. För alla som hör eller ser detta öppna brev kungör jag, Joan i Kroby, 

2. underhäradshövding i Trögd, å den hederlige riddare herr Carll  

3. Ulfson i Toftas vägnar, att en god man och detta brevs utfärdare Andres 

4. i Tängby, och den dugliga kvinnan husfru Sophia i Uppeby, befann sig 

5. på häradstinget i Trögd, och lät meddela inför alla närvarande på tinget 

6. att de hade genomfört både ett markköp och ett markskifte på följande vis: att 

7. Andres lät husfrun i ett regelrätt skifte tilldelas två öresland jord i Svallby 

8. i Boglösa socken, med allt som hör till, varav fyra örtugland jord ligger 

9. närmare det norra landområdet. Husfru Sophia lät Andres få, i 

10. ett regelrätt skifte, två öresland jord i Uppeby i Hacksta socken, med allt som hör till. 

11. Därtill lät densamma husfru Sophia förkunna att hon hade sålt densamme 
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12. Andres fyra örtugland jord i tidigare nämnda Uppeby, allt som allt utgör 

13. dessa två öresland och fyra örtugland en åker. Dock ligger en sextondels 

14. örtugland närmare det södra landområdet. Och för detta sade sig husfrun 

15. ha erhållit av Andres, både i goda värdeföremål såväl som i 

16. kontanta pengar, så att det uppgick till tjugo marker av sådana mynt som nu gäller 

17. i Sverige, och att ingenting återstod till full betalning. Och för den skull överlämnade de 

dessa 

18. tidigare nämnda marker och tillägnade sig desamma. Vardera överlät allt detta åt den andre 

och  

19. den andres arvtagare enligt all rätt och landslag och löfte. De gav uppdraget att stadfästa 

detta brev till två närvarande 

20. män: Herr Hemming i Hacksta och Laurenz Ingasson, och dessutom åt tolv fastemän: 

Nicliss 

21. Benditsson, Jönis Laurenzsson i Sandvik, Nicliss djäkne i Östersta, Inge Ingesson, Laurenz 

22. Olafsson, Ulvidhen i Hacksta, Nicliss i Skörby, Magnus länsman, Gregors  

23. länsman, Gudmund i Lindsunda, Pätar Kätiluastasson och Hemming i  

24. (Upp)myrby för att ytterligare ge stadfästelse åt detta brev. Om detta vittnar hela 

Tröbotinget och 

25. jag ber herr Jönis i Veckholm, herr Hemming i Hacksta, Nicliss Benditsson, Jönis  

26. Laurenzsson, Niclis djäkne och Magnus länsman att de må hänga sina sigill här 

27. tillsammans med mitt eget, utfärdat på tidigare nämnda plats. I Herrens år 1383, nästa 

28. ting efter Sankta Katarinas dag. 
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6 Paleografisk undersökning  

Undersökningsdelen kommer att utgå från de termer som finns förklarade i avsnitt 2.3. Se 

avsnitt 2.2 för en översikt över det fyrlinjesystem som är det grafiska fundamentet i gotisk 

minuskelskrift. 

6.1 Paleografisk kartläggning 

Nedan är en kartläggning av samtliga tecken i diplom SDHK nr 12552. De kommer beskrivas 

i text och illustreras med bilder. Jag har isolerat tecken som jag tycker är representativa för den 

grafiska formen i allmänhet, redigerat bort omgivningen och i vissa fall skärpt dem i ett 

bildredigeringsprogram för att detaljer ska bli lättare att se. 

Först beskrivs alla minuskler och deras varianter (uppenbara skrivfel undantagna). I bilderna 

har jag lagt på linjer så att skrivtecknen presenteras i relation till fyrlinjesystemet, för att 

illustrera höjd och djup. Därefter beskrivs majuskler, förkortningstecken och interpunktion. 

Att klassificera skrivtecken efter höjd och djup är passande, då de är de viktigaste variablerna 

i undersökningen av <a> nedan. Även höjdkategorin halvhög har tagits med, eftersom den är 

ett standarddrag hos MELL R-skrivaren. Han använder sig i praktiken inte av det fyrlinjesystem 

som förknippas med minuskelskrift, utan ett femlinjesystem med en linje mellan x-linjen och 

topplinjen, vilket förekom hos flera skrivare vid tiden (Åström 2010:8). I de bilder där linjer 

förekommer har jag dock fortfarande valt att ställa skrivtecknen i relation till fyra linjer, då 

gotisk minuskelskrift alltid betecknas som ett fyrlinjesystem. 

Då texten är en handskrift är det givetvis omöjligt att kategorisera skrivtecken utan att 

indelningen blir grov, och den som tittar närmare på diplomet ser ganska snart att mina 

höjdkategorier inte alltid stämmer med den faktiska skriften. Framför allt i slutet av brevet 

börjar texten bli mer komprimerad och avvikande, troligtvis av platsskäl och möjligtvis av 

koncentrationsskäl. Det är till exempel inte ovanligt att <s> eller <f> tappar höjd, eller att 

enrummigt ‘ɑ’ blir högre än normalt. Min indelning bygger helt enkelt på det som är vanligast, 

och som på så sätt får antas vara MELL R-skrivarens ideal. Det underbyggs vidare av 

tendenserna jag funnit i min undersökning nedan. 
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6.1.1 Minuskler 

I det här avsnittet ger jag en genomgång utav alla minuskler, i ordningen: hög, halvhög med 

kursivögla, halvhöga utan kursivögla, låga, djupa, specialskrivtecken. Alla kategorier föregås 

av en figur med bilder på de skrivtecken som tillhör kategorin. 

 

Höga skrivtecken 

 
b 

 
h 

 
k 

 
l 

Figur 6.1. Höga skrivtecken med kursivögla. 

 

Höga är de skrivtecken vars stapel når upp till topplinjen. De har alltid en vid ögla på höger 

sida av stapeln, vilket är ett standarddrag vid tiden och ett kriterium för att kategorisera en 

handskrift som skriven i cursiva (se avsnitt 2.2.1). Just i det här brevet är MELL R-skrivarens 

kursivöglor så svaga att de kan vara svåra att se, men tittar man noga på bilderna i figur 6.1 

(som också är skärpta) går de att skönja. 

<b> består av en stapel försedd med en kursivögla i det övre bandet, samt en ögla i 

mittbandet. 

<h> spänner över alla fyra linjer (se figur 6.1), det enda skrivtecknet med detta särdrag, och 

består av två segment. Det första segmentet består av en stapel försedd med en kursivögla i det 

övre bandet, och en mindre inåtvänd båge som bildar en fot på baslinjen. Det andra segmentet 

bildar en lång båge genom det mittre och undre bandet. De två segmenten är i regel inte 

anslutna, men det finns exempel både på anslutning vid baslinjen och anslutning vid x-linjen.  

Skrivaren verkar ha identifierat <h> som ett högt skrivtecken vars underhäng är sekundärt, 

vilket undersökningen av <a>-allografer nedan visar. 

<k> består av en stapel försedd med en kursivögla i det övre bandet, samt två bågar i 

mittbandet som utgår från grundstrecket och ansluter i mitten av bandet, i regel en bit utanför 

grundstrecket, men ibland på det. De bildar då två öglor snarare än bågar. 

<l> består av en stapel försedd med kursivögla i det övre bandet. 
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Halvhögt skrivtecken med kursivögla 

 
d 

Figur 6.2. Halvhögt skrivtecken med kursivögla. 

 

Halvhöga är här de skrivtecken som når till en ”mellanlinje” mellan topplinjen och x-linjen, se 

inledningen till avsnittet ovan. Även de kan vara försedda med kursivögla, men bara <d> kan 

med säkerhet placeras in i den kategorin. De stapel- och öglaförsedda varianterna av <v> och 

<w> varierar något mellan halvhöga och höga.  

<d> består av en halvhög diagonal stapel (av varierande lutning) och en ögla i mittbandet. 

Stapeln är försedd med en kursivögla som spänner över både det övre och det mittre bandet och 

på så sätt bildar en avlång ögla, snarare än de vida som kännetecknar höga skrivtecken. 

 

Halvhöga skrivtecken utan kursivögla 

 
a (två rum) 

 
s (kort) 

Figur 6.3. Halvhöga skrivtecken utan kursivögla. 

 

I kategorin halvhöga skrivtecken utan kursivögla går även att placera <f> och rakt <s>, men det 

finns indikationer på att MELL R-skrivaren främst identifierat dem som djupa, därför finns de 

sorterade under djupa skrivtecken nedan. 

<a> med två rum, härefter tvårummigt ’a’, består av ett grundstreck som är rakt i mittbandet 

och bildar en halvhög öppen båge i det övre bandet. Från grundstrecket utgår en ögla i 

mittbandet som ansluter till grundstrecket strax ovanför baslinjen. Eftersom den övre bågen är 

öppen är det här egentligen missvisande att tala om två rum; det är dock mycket vanligt med en 

sluten båge (Derolez 2003:84), därför är termen tvårummig etablerad i svensk paleografi.  

Runt <s> består av en ögla i mittbandet och en sluten eller nästan sluten halvhög båge i det 

övre bandet. Det förekommer finalt i komplementär distribution (Åström 2010:15) med långt 

<s>, som förekommer initialt och medialt. Det är ett drag i all gotisk skrift (Åström 2010:23).  
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Låga skrivtecken 

 
Figur 6.4. Låga skrivtecken. 

 

Den största kategorin är låga skrivtecken. Låga är de som står enbart inom mittbandet, mellan 

baslinjen och x-linjen.  

<a> med ett rum, härefter enrummigt ’ɑ’, består av en diagonal minim dragen från vänster 

till höger, och under den en ögla. Öglan ansluter till grundstrecket strax ovanför baslinjen. 

<c> består av en båge med platt överdel vid x-linjen. 

<e> består av en ögla varifrån utgår ett tvärstreck till höger längsmed baslinjen.  

<i> består av en rak minim i fyra variationer: accent i form av prick, accent i form av streck, 

utan accent, och en konsonantisk form utan accent med en mindre båge från toppen av 

grundstrecket till vänster. MELL R-skrivaren ser <i> som en låg bokstav, oavsett eventuell 

accent. 

<m> består av tre anslutna minimer med varsin mindre båge från toppen av grundstrecket 

till vänster.  

<n> består av två anslutna minimer med varsin mindre båge från toppen av grundstrecket 

till vänster. 

<o> består av en cirkel. 

Rakt <r> består av en i regel rak minim som vid baslinjen ansluter till ett bågliknande 

diagonalt streck, och som upptill ansluter till nästkommande skrivtecken. 

Runt <r>, eller <r> rotunda, står i komplementär distribution med den raka allografen och 

förekommer alltid efter <o> och <ø>. (Åström 2010:21). Det består av en minim med ett övre 
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tvärstreck som ansluter till det cirkulära skrivtecknet till vänster och ett undre tvärstreck till 

höger.   

<t> utgörs av en minim med en mindre båge, eller fot, nedtill (Åström (2010:6). Ett 

tvärstreck skär genom grundstrecket strax under x-linjen.  

<u> består av en uppochnedvänd båge ansluten till höger till en i regel svagt lutande minim. 

<v> består av ett diagonalt grundstreck med en vänstervänd båge upptill, och en stor båge 

till höger som ansluter till grundstrecket vid baslinjen och strax under x-linjen, vilket i realiteten 

bildar en ögla. I högt <v> bildar grundstrecket en stapel med kursivögla (mycket otydlig i figur 

6.4), och saknar vänsterbåge upptill.  

<w> består av två <v> i anslutning till varandra. Högt <w> består av en hög diagonal stapel 

anslutet till ett <v>. 

<z> består av tre parallella tvärstreck, och en diagonal minim som ansluter till högersidan 

av det övre tvärstrecket och vänstersidan av det undre och skär genom det mittersta. 

 

Djupa skrivtecken 

 
f 

 
g 

 
p 

 
q 

 
s 

 
x 

 
y 

Figur 6.5. Djupa skrivtecken. 

 

Djupa skrivtecken når ner till bottenlinjen. 

<f> utgörs av ett rakt grundstreck med underhäng och en halvhög, vågrät, högervänd båge i 

det övre fältet. Strax under x-linjen utgår ett tvärstreck från grundstrecket. 

<g> består av en cirkel i mittbandet och en underhängsögla som ansluter till cirkeln vid 

baslinjen. 

För <h> se rubrik ”höga skrivtecken med kursivögla” ovan. 

<p> består av ett rakt grundstreck med underhäng och en sluten, lodrät, högervänd båge i 

mittbandet. Bågen ansluter till grundstrecket strax under x-linjen. 

<q> består av ett rakt streck med underhäng och en ögla i mittbandet.  

Rakt <s> utgörs av ett rakt grundstreck med underhäng och en halvhög, vågrät, högervänd 

båge i det övre fältet. Det förekommer initialt och medialt i komplementär distribution med 

rundat <s>, se ovan. 



22 
 

<x> består av ett långt grundstreck med underhäng draget uppifrån ner mot vänster, som 

korsas strax ovanför baslinjen av ett streck draget uppifrån och ned till höger. 

<y> består av ett långt grundstreck med underhäng draget uppifrån ner mot vänster. Vid 

baslinjen ansluter en minim något böjd nedtill. 

För <h>, se höga skrivtecken ovan.     

 

Specialskrivtecken 

 
æ (två rum) 

 
æ (ett rum) 

 
ø (över) 

 
ø (bakom) 

Figur 6.6. Specialskrivtecken 

 

Med specialskrivtecken menas <æ> och <ø>, vars grundskrivtecken tillhör sina vanliga 

kategorier men har ett karaktärsdrag i form av ett diakritiskt streck som ibland sträcker sig 

genom alla tre fält, ibland genom två eller två och ett halvt. Eftersom de aldrig förekommer i 

samband med <a> är det svårt att veta vilken höjdkategori de skulle tillhöra från MELL R-

skrivarens synvinkel.  

<æ> finns liksom <a> i enrummig och tvårummig variant, se ovan för redogörelse av de 

båda formerna. De består av diagonala diakritiska streck som korsar grundstrecket precis där 

öglan ansluter nedtill. Upptill bildar strecken det som Wiktorsson (2015) kallar ett komma. 

<ø> förekommer i två allografer. Den ena har samma typ av diakritiska streck som i <æ>, 

som här går rakt igenom <o>-cirkeln. Den andra har ett komma upptill till höger och ett 

diakritiskt streck som går bakom nämnda cirkel. Den förstnämnda varianten är vanligare.  
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6.1.2 Övriga tecken 

I det här avsnittet ges en översikt över majuskler, förkortningstecken/abbreviaturer, och 

interpunktion. 

 

Majuskler 

 
A 

 
H 

 
J 

 
M 

 
N 

 
O (1) 

 
O (2) 

 
P 

 
R 

 
T 

 
V 

Figur 6.7. Majuskler. 

 

I figuren ovan har inte tecknen placerats in i ett linjesystem. Diplomets majuskler varierar i 

storlek och utformning till den grad att de inte går att ställa i relation vare sig till varandra eller 

omgivningen. 

Det förekommer 11 olika former av majuskler i diplomet. Ibland kan en majuskel vara av 

samma storlek som man skulle förvänta sig av en minuskel, och därför potentiellt svårare att 

identifiera – då går det att göra en bedömning utifrån formen. Som tabellen ovan visar verkar 

en kraftig båge på vänster sida vara ett gemensamt drag, härefter kallad majuskelbåge. 

<A> bygger på den tvårummiga formen, liksom anfanget gör. 

<H> förekommer i ordet husfru på rad 9. Det verkar inte ha den typiska majuskelbågen, och 

är mer komplex till sitt utförande, snarare likt ett anfang. Det återfinns dessutom på ett ställe 

där en ny del av texten börjar, och hade lika gärna kunnat föregås av en virgula (se nedan). 

Huruvida det är en majuskel eller mer av en utsmyckning är diskutabelt. 

<J> utgörs av ett långt streck med majuskelbåge och underhäng. 

<M> och <N> är stora varianter av minuskelformerna, med mycket långa vänsterbågar. 

Det finns två varianter av <O>. Formen som jag gett etiketten O (1) ovan innehåller två 

parallella lodräta streck i mitten av cirkeln. Den andra formen, O (2), innehåller ett lodrätt streck 

i mitten, från vilket det utgår två parallella tvärstreck som bildar tre band. 

<P> består av ett långt streck med majuskelbåge och underhäng, samt en ögla på streckets 

högra sida. Genom öglan går en vertikal linje.  
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<R> är något otydligt. Det består av ett grundstreck med majuskelbåge, och två bågar som 

utgår från grundstrecket och möts i mitten något utanför det. Eventuellt har tecknet en fot (se 

<t>), och en öppen undre båge som inte ansluter till grundstrecket, mer likt nutida <R>. 

<T> består av en grund som liknar ett <O> med en vertikal linje i mitten. På grundcirkeln 

sitter sedan en ögla till höger och en båge till vänster, som kan tolkas som en majuskelbåge eller 

en förlängning av det tvära <t>-strecket. 

<V> är en stor variant av minuskelformen, utan en uttalad majuskelbåge. 

 

Abbreviaturer 

 
Nasalstreck 

 
<er> 

 
<er> (lång) 

 
allmänt förk. 

 
<ed>-tecken 

 
<son> (lång) 

 
<son> (kort) 

Figur 6.8. Abbreviaturer. 

 

Det är vanligt med förkortningstecken, även kallade abbreviaturer, i medeltida texter (Åström 

2010:7). I det aktuella diplomet förekommer sju olika, varav vissa är mer frekventa. Förutom 

deras typologiska utformning kommer också ges en beskrivning av hur de används. 

Nasalstrecket, i figur 6.8 ovanför ett <u>, utgörs av ett vågrätt streck i det övre bandet som 

markerar att nästa tecken har blivit borttaget och att där egentligen ska vara en nasal (<m> eller 

<n>). Nasalstrecket är ett standardtecken vid tiden (Åström 2010:8) och förekommer över flera 

vokaler i det aktuella diplomet. 

<er>-tecknet utgår från ett <r> försedd med en stapel, på vilken det sitter en sluten 

högerbåge mellan x-linjen och topplinjen. Tecknet är en förkortning av två teckensekvenser, 

<er> och <re>, och vilken som åsyftas måste framgå av sammanhanget.  

Det långa <er>-tecknet består av ett långt streck som går mellan topp- och bottenlinjen, och 

är försedd med en ögla i det övre bandet. Det förekommer på två ställen i diplomet och är 

svårbedömt; i ’laurenze’ på rad 21 verkar det stå för hela andra halvan av ordet, troligtvis på 

grund av platsbrist. Det finns inget utrymme för någon annan tolkning, då dativ av namnet 

laurenz förekommer i samma kontext på flera andra ställen i texten. I ’marker’ på rad 16 är det 

möjligt, men inte självklart, att det representerar <ker> (se avsnitt 4.2). Funktionen av det långa 

<er>-tecknet skulle i sådana fall kunna uttryckas ”<er> eller <re> plus ett eller flera övriga 

element”. 
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Det allmänna förkortningstecknet (Åström 2010:7), i bilden ovan över <p>, liknar 

nasalstrecket. Skillnaden mellan de två kan vara grafiskt otydlig; det allmänna 

förkortningstecknet är ofta längre och förekommer i det här diplomet, till skillnad från 

nasalstrecket, över konsonanter. Det är lättast att skilja på dem utefter kontexten. Förekommer 

i titeln ’herra’, i ovannämnda ’marker’, samt i ’prenotato’ och ’domini’ i den latinska formeln 

på slutet. 

<ed>-tecknet består en båge över och en båge under baslinjen, lutande åt vänster och 

sammankopplat med <m>. Det är ett under medeltiden mycket vanligt förekommande 

förkortningstecken som ofta transkriberas med ett <z> (Åström 2010:33). Tecknet förekommer 

också ofta efter <th> för att skriva ordet thet, då transkriberat <thz>. Har sitt ursprung i de 

semikolon som tidigare brukats som avbrottstecken, och sedermera kom att likna <z> (Åström 

2010:33). 

<son>-tecknen förekommer i slutet av namn för att beteckna patronymikon. Det består av 

ett ett krokaktigt streck som utgår från huvudskrivteckenen och går diagonalt ner till vänster. 

Det kan utgå både från runda och raka <s> (fem respektive tre fall). Att de ibland utgår från 

rakt <s> är oväntat, eftersom <son>-tecknen alltid är finala. 

 

Interpunktion 

 
Punkt 

 
Virgula 

 
Avstavning 

Figur 6.9. Interpunktion. 

 

Användandet av skiljetecken var mycket spretigt under medeltiden, det rådde stor frihet och 

variation och det finns ingen enhetlig bild, som idag, av vad som var rätt eller fel (Derolez 

2003:185). 

Punkter kan placeras på baslinjen, mitt i mittbandet och däremellan, men alltid i den lägre 

halvan av mittbandet. Punkter står ofta runt mindre fraser eller enstaka ord, exempelvis 

prepositionen ii som regelmässigt förekommer mellan två punkter. Troligast är att de skrivits 

in som hjälp för uppläsaren när diplomet ska läsas högt på tinget, vad gäller exempelvis 

frasering och betoning. 

Virgula är ett snedstreck av varierande storlek och lutning. Det är en föregångare till 

nutidens komma (Åström 2010:32), vilket också verkar vara dess funktion i det aktuella 

diplomet – att indikera en paus för talaren. 
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Avstavningstecknet är ett snett tvärstreck som förekommer i slutet av rader för att markera 

att det avstavade ordet fortsätter på nästa rad, på samma sätt som i nutid.  

6.2 Allografer av <a> 

Tvårummiga <a> är en äldre form, som tids nog kom att helt utkonkurreras av det enrummiga. 

1383, året då diplomet skrevs, är i det senare skedet av en brytningstid när den äldre formen 

övergick i den yngre (cursiva antiquior). Derolez (2003) nämner att det finns exempel från den 

här tiden på att både enrummigt ’ɑ’ och tvårummigt ‘a’ förekommer, men går inte in på det 

närmare. Det faktum att diplomet har två olika <a> är alltså inte i sig anmärkningsvärt; målet 

med undersökningen är snarare att identifiera mönster i alterneringen mellan de två, och om de 

mönstren går att finna på andra ställen. 

Tvårummigt ’a’ förekommer 81 gånger, enrummigt ’ɑ’ 63 gånger. I början av brevet är det 

tydlig övervikt av tvårummigt, medan enrummigt ökar i frekvens i den andra halvan. 

MELL R-skrivaren uppvisar flera tendenser i alterneringen mellan ’a’ och ’ɑ’. I vissa 

grafiska eller lexikala kontexter verkar de befinna sig i komplementär distribution, medan det i 

vissa fall inte följer tydliga mönster och möjligtvis är godtyckligt. I bilaga 2 finns den 

fullständiga tabellen över alla förekomster av <a>. För en mer översiktlig sammanfattning av 

tendenserna som redogörs för nedan, det vill säga utan de fall där valet av allograf verkar 

godtyckligt, se tabell 6.1. 

 

 

Tabell 6.1 Tendenser i förekomster av <a>  

 Tvårummigt ’a’ Enrummigt ’ɑ’ 

Initialt 30 1 

Finalt (l | h | d) 12 0 1 14 3 2 

Mellan låga 16 2 

Mellan höga 7 1*  

Efter djup 1 12 
* 4 inräknat <f> och rakt <s>.  
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Initial position 

MELL R-skrivaren använder tvårummigt ’a’ initialt alla tillfällen utom ett (totalt 30 gånger). 

Det är ett mönster som går igen såväl i andra svenska skrivare som internationellt, även i texter 

där annars bara enrummigt ’ɑ’ förekommer (Burgers 2007:9). Det enda undantaget i det här 

brevet är ’af’ på rad 15; att just ordet af skrivs med enrummigt ’ɑ’ återkommer i andra brev av 

samma skrivare (se avsnitt 6.3), så det får antas vara en tendens hos skrivaren snarare än ett 

misstag. På rad 3 ’aff’, med dubbeltecknat <f>, har han valt tvårummigt. 

Att ’a’ föredras initialt kan eventuellt tillskrivas att det är en mer konservativ form med högre 

status (se avsnitt 6.3). Tvårummigt ’a’ ligger till grund för både anfanget såväl som 

majuskelformen (se rad 3 ’Andres’). 

 

Final position 

Finalt förekommer ’a’ bara efter låga skrivtecken utan stapel eller underhäng, med undantag av 

’bughløsa’ på rad 7. ’ɑ’ förekommer finalt efter alla typer av skrivtecken, även låga. Se tabell 

6.1 för vidare siffror. 

 

Mellan låga skrivtecken 

MELL R-skrivaren verkar ha en preferens för tvårummigt ’a’ mellan skrivtecken utan stapel 

eller underhäng, vilket ger texten en ”vågig” karaktär. Det finns sexton sådana fall. De två 

undantagen kommer först i och med uppräkningen av namn längst ned i diplomet. 

 

Mellan höga skrivtecken 

Mellan två skrivtecken med stapel förekommer bara tvårummigt ’a’. Det finns sju exempel på 

den här tendensen, <h> inräknat eftersom skrivaren verkar har tänkt på den som hög (se nedan). 

Tendensen gäller inte de halvhöga tecknen <s> och <f>, vilket kan ses i ’fastum’ på rad 20, 

’olafson’ på rad 22, och ’lindasunde’ på rad 23. I dessa fall ser det ut som att underhänget, som 

mer grafiskt utmärkande, är mer betydelsefull än höjden.  

Det överstrukna ’badhe’ på rad 15 är ett undantag från denna tendens. Det kan vara ett fall av 

dittografi, det vill säga att skrivaren gjort misstaget att skriva ordet två gånger. Ett annat 

alternativ är att det ”felaktiga” valet av enrummigt ’a’ sedan orsakade den avvikande 

utformningen av efterföljande <d>, med en ovanligt snäv vinkel mellan stapel och ögla. 

Resultatet kan ha blivit en skriftbild som bröt mot MELL R-skrivarens mentala bild av ordet 

badhe och på så sätt behövts korrigeras.  
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Efter djupa skrivtecken 

Enbart ’ɑ’ förekommer efter ett skrivtecken med underhäng, med undantag av ovannämnda 

”bughløsa” – som alltså avviker på två punkter – och alla fall där det följer ett <h>. Tydligen 

övertrumfar den hellånga stapeln i <h> dess underhäng, som skrifthistoriskt är ett yngre drag. 

Allt som allt finns tolv fall av den här tendensen, de som följer <h> borträknade. 

6.2.1 Allografer av <æ> 

Även <æ> skiftar mellan enrummigt och tvårummigt. Det förekommer på 19 olika ställen, 

varav 11 är enrummigt och 8 är tvårummigt. Det skiljer sig alltså från <a> på så sätt att 

enrummigt är vanligare. Eftersom grafemet <æ> är betydligt mindre frekvent är det svårare att 

dra några säkra slutsatser utifrån kontexten, men samma tendenser går att urskönja för <æ> som 

för <a>. 

4 av 19 <æ> förekommer initialt, alla är tvårummiga. Det överensstämmer med mönstret för 

<a>. 

Tvårummigt <æ> förekommer efter låga skrivtecken medan enrummigt följer alla typer. 

Båda kan föregå alla typer. 

Samma tendens som gick att se med <a>, att den enrummiga formen ökar i frekvens längre 

fram i texten, är mycket tydlig när det gäller <æ>. I första halvan av brevet finns bara två 

enrummiga <æ>, i andra halvan 9. 

6.3 MELL R-skrivarens övriga texter 

Vad gäller bruket av <a> och dess allografer i skrivarens övriga brev har jag framför allt gjort 

en liknande kvantitativ undersökning av det tidigaste brevet från 1381, SDHK nr 12007, samt 

det sista brevet från 1391, SDHK nr 13897. Det är bortom den här uppsatsens omfång att 

analysera alla hans sex brev, därför har jag tagit de två som ger störst spridning inom tid. Det 

ska dock sägas att de är kortare än diplomet ovan, men i min bedömning långa nog att se tydliga 

tendenser.  

Förutom de två nyss nämnda breven har jag tittat på en sida ur skrivarens avskrift av Magnus 

Erikssons landslag som finns i Wiktorssons Avskrifter och skrivare (1981 pl. X), troligtvis 

tillkommen ca 1381 (Wiktorsson 1981:93). Dessa texter kommer ställas i relation till SDHK nr 

12552, och inte få en vidare analys i sig själva. 
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 Lättast är att börja med sidan ur avskriften, MELL R. En sida är nog, för mönstret är 

uppenbart: skrivaren använder enbart tvårummigt ‘a’. Det enda undantaget är rad 6 ”ostaddom”, 

där han valt enrummigt, med allra största sannolikhet av misstag. Eftersom lagar trakterades i 

böcker och inte i diplom, och därför förväntas hålla en högre standard än ett brev, är det tydligt 

att skrivaren aktivt gjort ett konservativt val i tvårummigt ‘a’ för att det är mest passande i en 

boktext. Att enrummigt <ɑ> ändå förekommer visar att det är en naturlig del av MELL R-

skrivarens skrivstil som ibland lyser igenom. Intressant är att teckensekvensen ”-tad-” tillåter 

både <a> och <ɑ> enligt skrivarens tidigare nämnda preferenser. Det är alltså inte en kontext 

där den enrummiga allografen hade varit det enda alternativet i hans diplom. 

 Nästa steg är att pröva de tendenser som MELL R-skrivaren uppvisar i SDHK nr 12552 (i 

fortsättningen ”brev 1”) mot det första och det sista brevet som Wiktorsson härleder till honom, 

under ett tioårigt spann. En sammanfattning i siffror av tendenserna finns i tabell 6.1. 

 

Tabell 6.2: Tendenser i två av MELL R-skrivarens andra brev. 

 ’a’ brev 2 ’a’ brev 3 ’ɑ’ brev 2 ’ɑ’ brev 3 

Initialt 20 27 2 0 

Finalt (l | h | d) 13 0 0 15 6 0 2 4 0 2 3 3 

Mellan låga 12 6 3 8 

Mellan höga 3 0 0 2 

Efter djup 2 0 8 5 

  

Initial position 

I MELL R-skrivarens tidigaste brev (i fortsättningen ”brev 2”) är tvårummigt ‘a’ det enda som 

förekommer initialt (20 fall), med två undantag – båda ordet af skrivet med ett <f>. Före två 

<f> är det alltid tvårummigt. Så långt följs tendensen i brev 1 ända ner till undantagen. Dock 

finns också ett enskilt fall av af med ett <f> och tvårummigt ’a’, vilket inte förekom i brev 1. 

I skrivarens sista brev (i fortsättningen ”brev 3”) förekommer undantagslöst tvårummigt ‘a’ 

initialt (27 fall). På den här punkten har skrivaren alltså inte blivit mindre konservativ med åren. 

Pronomenet a är alltid tvårummigt (6 fall i brev 2, det enda fallet i brev 3), vilket kan tolkas 

som en förlängning av den här regeln. 
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Final position 

I brev 2 ses samma tendenser finalt som i brev 1. Tvårummigt ’a’ förekommer bara efter låga 

skrivtecken (13 fall). Enrummigt ’ɑ’ förekommer efter låga (2 fall) såväl som halvhöga/höga 

skrivtecken (4 fall). Det finns inget fall av finalt <a> efter djup skrivtecken, men med MELL 

R-skrivarens övriga tendenser i åtanke är det stor sannolikhet att det skulle vara enrummigt. 

I brev 3 har den här tendensen luckrats upp. Finalt tvårummigt ’a’ följer fortfarande låga 

skrivtecken (15 fall) men också halvhöga/höga (6 fall). Efter djupa finns fortfarande ingen 

förekomst. Som i brev 1 och 2 kan finalt enrummigt ’ɑ’ följa samtliga typer: djupa (3 fall), låga 

(2 fall) och halvhöga/höga (3 fall). 

 

Mellan låga skrivtecken 

Bruket av <a> i brev 2 följer i stort tendensen i brev 1, att tvårummigt ’a’ förekommer mellan 

två låga skrivtecken (12 fall). Märkvärt är dock att det finns tre undantag – alla namnet ’iacub’. 

Det finns dock ett fall av samma namn med förväntat tvårummigt ’a’, så det är inte säkert ifall 

det är lexikalt motiverat. 

I brev 3 har tendensen upphört helt och båda förekommer i fri distribution (6 fall av 

tvårummigt, 8 fall av enrummigt). 

 

Mellan höga skrivtecken 

I brev 2 gäller samma tendens som i brev 1, att enbart tvårummigt ’a’ förekommer mellan två 

skrivtecken som sträcker sig över x-linjen (3 fall). 

I brev 3 förekommer 2 fall av enrummigt ’ɑ’ mellan två halvhöga/höga skrivtecken och 

inga fall av tvårummigt ’a’, med andra ord det motsatta förhållandet till de andra två breven. 

Det tyder på att även den här regeln luckrats upp, men det är vanskligt att dra några större 

slutsatser av resultatet med tanke på det bristande underlaget. 

 

Efter djupa skrivtecken (medial) 

Brev 2 följer i stort tendensen i brev 1, att enrummigt ’ɑ’ väljs efter djup skrivtecken (8 fall). 

Dock förekommer två fall av tvårummigt ’a’ efter <g>, båda former av ordet gardher på rader 

9 och 10. Ordet ’gardh’ med enrummigt ’ɑ’ förekommer på rader 7 och 12, så den lexikala 

kontexten verkar inte spela in.  

I brev 3 finns samma tendens som i brev 1, utan undantag (5 fall). 
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<æ> 

I båda breven tillsammans förekommer enrummigt <æ> 30 gånger, och tvårummigt <æ> 9 

gånger. Det är alltså en situation helt motsatt den för <a> i alla tre breven, men i linje med 

fördelningen av <æ> i brev 1. 

Samma mönster vad gäller initial position går att se här som i brev 1, det vill säga att 

tvårummigt <æ> står först i ordet. Av de nio gånger den tvårummiga formen förekommer är 

sex i initial position. Därutöver finns två fall av enrummigt <æ> initialt i brev 2 (på rad 12 och 

13, efter varandra). Det finns ingen lexikal förklaring. Två fall av alla brevens sammanlagda 41 

förekomster får anses vara väldigt avvikande, och det är lätt att sluta sig till att det hamnar om 

misstag. 

De tvårummiga <æ> som inte står initialt i brev 2 och 3 står efter låga skrivtecken. Det 

stämmer också överens med brev 1. Om det är en riktig tendens hos MELL R-skrivaren eller 

inte behövs ett större underlag för att kunna bedöma.  

Den anmärkningsvärda frekvensökningen av enrummigt <ɑ> i andra halvan av brev 1 går 

inte att finna i brev 2 och 3. 

7 Sammanfattning och slutsats 

I det här avsnittet kommer jag sammanfatta resultatet och svara på de frågor som jag ställde i 

avsnitt 1.1: Går det att finna ett mönster i alterneringen av de olika <a>-graftyperna, och hur 

förändras mönstret med tiden? 

Resultatet av undersökningen visar otvetydigt att MELL R-skrivaren hade vissa tendenser 

gällande grafisk kontext, och att de vägledde hans val av enrummigt respektive tvårummigt ‘a’. 

Den konservativa tvårummiga graftypen verkade ha två sammanhang där den ansågs vara 

det självklara valet: i början av ett ord och i mer formella genrer. Att den hade högre status hos 

skrivaren var tydligt, trots att formen var på väg att bli obsolet vid tiden för diplomets tillkomst. 

Den nyare, enrummiga varianten var däremot mer påverkad av sin omgivning, utan att ha en 

motsvarande fast plats. Cursivastilen uppkom som en naturlig utveckling av en ökad efterfrågan 

på dokumentation i Europa, och var utformad för att gå snabbare att skriva. Det kan till exempel 

ha bidragit till den nära kopplingen mellan enrummigt ’ɑ’ och förekomsten efter djupa 

skrivtecken, men anledningen kan också ha varit rent estetisk. Möjligtvis skulle en studie av 

tecknens form och penndrag komma närmare ett svar. 
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MELL R-skrivaren verkar ha strävat efter en lätt vågig skriftbild. Mellan låga skrivtecken 

valde han det halvhöga ’a’, till synes för att undvika att ett ord blev jämnhögt. Mellan två höga 

skrivtecken valde han också ’a’, kanske för att undvika en för djup dal mellan de höga 

skrivtecknen. Varför det är på det viset går bara att spekulera om, men det är möjligt att även 

det här kan förklaras med ett traditionellt ideal. Den äldre och mer formella texturastilen 

kännetecknas av ett större mittband med kortare staplar och underhäng, vilket ger just en lätt 

vågig karaktär. 

I det första bevarade brevet av MELL R-skrivaren, SDHK nr 12007, visade han upp samma 

tendenser som i SDHK nr 12552. Det finns inga tecken på att han skulle ha blivit mindre 

konservativ under de två år som gick mellan de båda breven.  

I det sista bevarade brevet av MELL R-skrivaren, åtta år senare, hade flera av tendenserna 

man såg i hans tidiga diplom fallit bort. Distributionen mellan en- och tvårummigt ‘a’ hade 

blivit friare, dock utan att den då ännu ovanligare tvårummiga allografen försvunnit. Det kan 

tolkas som att distinktionen blivit mindre viktig, med det mycket tydliga undantaget att 

tvårummigt ’a’ står initialt i alla ord.  

Slutligen vill jag betona det viktigaste resultatet med undersökningen, att en övergång inte 

alltid sker tvärt eller kaotiskt. Jag har bara studerat en person, men han visar tydligt att gammalt 

och nytt kan fylla olika funktioner och systematiskt komplettera varandra i en brytningstid, när 

trenden i det övriga samhället är mycket tydlig: det nya ersätter det gamla, och två rum blir ett. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Bild på SDHK nr 12552 

 
Figur 1. Diplom SDHK nr 12552 i sin helhet. 

 

 
Figur 2. Närbild från diplom SDHK nr 12552. 
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Bilaga 2. Samtliga förekomster av <a> 

Tabell 1. Samtliga förekomster av ’ɑ’.                  Tabell 2. Samtliga förekomster av ’a’. 

Före ’ɑ’ efter rad  Före ’a’ efter rad 
c ɑ b 2  t a  1 
d ɑ r 2  n a  1 
r ɑ  2  r a  1 
b ɑ r 5  o a n 1 
r ɑ  5   a  2 
h ɑ n 7  r a  2 
w ɑ l 7  n a  2 
l ɑ  7  c a r 2 
l ɑ g 8   a f 3 
r ɑ  8   a t 3 
l ɑ n 8  m a n 3 
i ɑ  8  r a r 3 
r ɑ  9  n a b 4 
h ɑ c 10  n a  4 
c ɑ s 10  i a  4 
l ɑ g 10  v a r 4 
s ɑ m 11   a  5 
s ɑ ɑ 11   a l 5 
ɑ ɑ l 11  m a n 5 
s ɑ m 11  / a t 5 
m ɑ  11  h a f 5 
r ɑ  12  b a d 6 
l ɑ n 12  h a k 6 
d ɑ  12  h a k 6 
l ɑ n 13  m a t 6 
r ɑ  13  / a t 6 
r ɑ l 14   a n 6 
 ɑ f 15  l a n 7 
b ɑ d 15  s a  7 
w ɑ  15   a l 8 
p ɑ  16  l a n 8 
g ɑ ɑ 16  i a  9 
ɑ ɑ r 16   a n 9 
g ɑ f 19   a t 9 
r ɑ  20  l a n 9 
h ɑ c 20   a l 10 
c ɑ s 20  i a  10 
g ɑ s 20   a t 11 
f ɑ s 20  h a f 11 
l ɑ u 21   a n 12 
s ɑ n 21  / a l 12 
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g ɑ  21  i a n 12 
g ɑ s 21   a k 13 
l ɑ f 22  l a n 13 
h ɑ c 22  i a  13 
c ɑ s 22  h a l 13 
r ɑ b 22  t a n 13 
d ɑ s 23  l a n 14 
t ɑ r 23  l a n 14 
t ɑ s 23  h a u 14 
r ɑ b 24  u a  15 
l ɑ  24   a n 15 
n ɑ  24  b a d 15 
r ɑ  25   a t 15 
r ɑ  25   a t 16 
h ɑ c 25   a t 17 
c ɑ s 25   a f 17 
l ɑ u 26  n a d 17 
t ɑ t 27  u a r 18 
t ɑ  27  r a  18 
s ɑ n 28   a n 18 
k ɑ t 28  n a n 18 
d ɑ g 28   a n 18 
     n a r 18 
      a r 18 
      a l 18 
     l a n 19 
     l a g 19 
      a g 19 
     u a r 19 
     m a n 19 
     l a u 20 
     l a u 20 
     m a n 21 
     m a n 22 
      a l 23 
     m a g 24 
     m a n 26 
      a t 26 
      a c 26 
      a n 27 
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