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Sammandrag
Denna uppsats har två övergripande syften. För det första gör jag en utgåva – det vill säga en

transkription, översättning och kommentar – av det medeltida diplomet SDHK nr 12636.

Detta gör jag för att bidra till Svenskt Diplomatariums löpande publicering av de bevarade

medeltidsbreven. För det andra undersöker jag variationen i utformningen av ett antal

brevformler som ingår i tio medeltida diplom utfärdade i Vadstena socken mellan åren 1374

och 1423. I denna del av studien lägger jag fokus vid fem formler ur det brevideal som

stundom kallas Ars dictandi. I dessa fem formler tittar jag på en rad variabler för att

undersöka förhållandet mellan konstans och variation. Detta görs ofta med utgångspunkt i

stereotypa formuleringar och jag studerar både hur dessa har använts och deras inre variation.

Resultaten pekar på att nästintill samtliga undersökta formler realiseras med stereotypa

formuleringar, vilket innebär att det studerade materialet innehåller en tämligen stor grad av

konstans. Icke desto mindre kan formlernas utformningar varieras på detaljnivå.

Nyckelord: fornsvenska, språkhistoria, Vadstena kloster, medeltidsbrev, diplom,

ars dictandi, variation
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1 Inledning
Utgivningen av de bevarade svenska medeltidsbreven är ett arbete som har pågått sedan

1800-talet och det är än idag ofullbordat. I skrivande stund (2021) har Svenskt Diplomatarium

(Riksarkivet) gett ut perioderna 874–1381 och 1401–1420 men mellan samt efter dessa två

perioder finns det luckor som består av ett stort antal ännu outgivna diplom. Med denna

uppsats ämnar jag därför att bidra till att denna lucka delvis fylls genom att bistå med ett

ytterligare utgivet medeltida diplom.

Om de fornsvenska diplomen finns det från senare tid omfattande forskning som

behandlar bland annat dess plats i det medeltida samhället samt genrens språkliga

uppbyggnad och struktur. Att genren är uppbyggd av formler enligt latinsk modell är fullt

klart (se t.ex. Johnson 2003). Däremot har språket utöver dessa formler tillägnats desto

mindre uppmärksamhet. Ett flertal forskare (se t.ex. Larsson 2010:131, Ranehök 1975:21) har

påpekat att de svenska medeltida diplomen präglas av i stort sett uteslutande fasta fraser, eller

stelnade uttryck, vilka även dessa har latinskt ursprung. Men någon mer utförlig beskrivning

av deras användning och utformning står inte att finna. Ett ämne som därför är tämligen

outforskat är huruvida det för de medeltida brevutfärdarna fanns utrymme för språklig

variation inom denna stringenta mall eller om dessa fasta fraser faktiskt var så oböjliga som

termen ger sken om. Med utgångspunkt i ett antal formler ämnar jag med denna uppsats

undersöka dessa fasta fraser och på så sätt belysa hur relationen mellan konstans och

variation kan ha tett sig i den medeltida brevgenren.

1.1 Syfte och frågeställning
Då följande uppsats är uppdelad i två delar består den även av två skilda syften. Syftet i den

första delen, utgåvan av SDHK nr 12636, är att bidra till Svenskt Diplomatariums fortlöpande

utgivning av de medeltida breven. Syftet med studiens andra del är att undersöka relationen

mellan konstans och variation i ett antal brevformler för att på så sätt försöka belysa och

beskriva vad för typ av variation som brevgenren präglas av. I denna andra del av studien är

målet att främst söka besvara följande frågor:
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● Vilken variation föreligger i utformningen av de studerade formlerna?

● Vilken variation föreligger i utformningen av de stereotypa formuleringarna?1

● Uppvisar formlernas utformning någon förändring över tid?

● Uppvisar något specifikt diplom någon företeelse som avviker helt från genrens

konventioner?

1.2 Notationssätt
I detta avsnitt ska jag redogöra för det notationssätt som jag använder i denna uppsats.

Ett grafem definierar jag funktionellt som minsta betydelseskiljande enhet i skriftspråket.

Dessa placeras inom vinkelparenteser, alltså t.ex: <s>.

En graftyp definierar jag som en fysisk representation av ett visst grafem, avgränsad

genom ett grundläggande linjemönster. Dessa placeras inom enkla citattecken, t.ex: ’s’. Ett

grafem kan representeras av flera olika graftyper, om dessa utgörs av distinkt olika

linjemönster, exempelvis ’s’ (runt s) och ’ſ ’ (högt s).

En graf definierar jag som ett faktiskt exempel på ett skrivtecken som förekommer en enda

gång. När det finns behov kommer en specifik graf att presenteras med bild.

En allograf definierar jag som en av flera varianter som kan representera ett och samma

grafem, exempelvis kan ’s’ och ’ſ ’ vara allografer för <s>. Dessa kommer inte att ha någon

egen notation utan vid varje enskilt fall kommer kontexten att framgå.

Textutdrag ur diplomen kommer att placeras inom enkla citattecken, t.ex: ’vidher sannind

utan alt arght’.

För normaliserade ordformer följer jag Söderwalls (1884–1918; 1925–1973) ordböcker.

Hänvisningar till enskilda diplom görs med deras SDHK-nummer; detta nummer anger

deras plats i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK).

2 Bakgrund

2.1 Det medeltida brevet – diplom
Medeltiden är en tid präglad av en rad olika textgenrer, såväl religiösa som profana. Den

genre som denna uppsats fokuserar på är av rättslig karaktär – det medeltida brevet. Det är ett

1 En beskrivning och definition av termen stereotyp formulering presenteras i avsnitt 4.1.
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dokument rörande en juridisk överenskommelse, författat på antingen papper eller pergament

(Liedgren KLNM). Denna textgenre var länge åsidosatt av svenska språkforskare då den inte

ansågs vara representativ för det svenska språket på grund av diplomspråkets latinska

påverkan (se Johnson 2003:12 f.). Detta kom dock att ändras och på senare tid har flera

svenska forskare intresserat sig för de medeltida breven (se t.ex. Larsson 2003; 2010, Lindell

2010 och Johnson 1998; 2003).

I denna uppsats har jag använt de två termerna som refererar till denna genre – brev och

diplom – synonymt. Kortfattat kan man särskilja de två termerna på så sätt att brev är den

medeltida termen som användes i samtida lagtexter medan diplom är en mer sentida

benämning (Johnson 2003:33).

Brevgenren innehåller flera typer av brev där den vanligaste rör ägande- och

nyttjanderätter av något slag. För en mer ingående beskrivning av de olika brevtyperna, se

Larsson (2003:114–152).

När kristendomen gjorde sitt intåg i Norden förde den med sig den latinska skriften och

därmed även dess skriftkultur, vilken inkluderade utfärdandet av brev. Fram till början av

1300-talet är dock samtliga brev som utfärdades i Sverige skrivna på latin. Det finns enstaka

bevarade brev skrivna på svenska vilka är daterade till 1330-talet (Lindell 2010:18) men den

stora övergången från latin till folkspråket skedde i och med Magnus Erikssons landslag från

omkring år 1350 (Larsson 2003:49) som sade:

Skulu ok all breff, kunungx, laghmanz ok hæræzhöfþona, i þolikum malum ok aþrum,

a suensko skriuas

’Alla brev, konungens lagmannens och häradshövdingens, i dylika mål och andra,

skola skrivas på svenska’

I och med Magnus Erikssons landslag infördes därmed svenska som officiellt språk för

förvaltning och rättsutövning,2 och detta resulterar i att det tidigare så starka latinet mister en

viss grad av sin status i förmån för folkspråket.3 Dessutom ökar utfärdandet av brev i Sverige

(Lindell 2010:18). Även om man övergick till att författa brev på svenska istället för latin

behöll man den latinska brevmodellen, som kallas Ars dictandi och som kommer att

beskrivas i följande kapitel.

3 Trots det lever latinet kvar i Sverige under hela medeltiden men främst inom kyrkliga och internationella
kontexter (Svensson 1973:42)

2 Detta gällde brev då dessa tidigare hade skrivits på latin. Lagtexter skrevs redan från början på svenska.
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2.2 Ars dictandi – det medeltida brevet som genre
Uppbyggnaden av de medeltida diplomen följer väldefinierade riktlinjer vilka kom till

Sverige genom det påvliga kansliet med kyrkans brevbruk (Larsson 2010:128). Dessa

riktlinjer brukar benämnas som Ars dictandi och har sitt ursprung i Italien (Ståhl 2002:148).

Peter Ståhl (2002:147) lyfter fram att det ofta förekommer två termer när man talar om denna

brevteori: Ars dictandi och Ars dictaminis. Ståhl menar att de två termerna brukar hållas isär

på så vis att den förstnämnda benämner den abstrakta teorin medan den sistnämnda benämner

själva läroboken som utfärdare kan ha brukat. Ståhl själv håller sig till Ars dictandi som

benämning på den abstrakta brevteorin men använder istället Summa dictaminis som

benämning på den konkreta läroboken. I denna studie kommer jag endast att använda termen

Ars dictandi och då syfta på brevteorin samt på det formelschema som det består av. I figur 1

nedan redovisas detta grundläggande latinska formelschema såsom Rakel Johnson (1998:8;

2003:44) och Allan Ranehök (1975:22) presenterar det.

1. Protokoll (inledning)
1.1 Invocatio (åkallan av en gudom)
1.2 Intitulatio (utfärdaren)
1.3 Inscriptio (adressaten)
1.4 Salutatio (hälsningsformeln)

2. Kontext (huvuddel)
2.1 Arenga (motiveringar för brevets tillkomst)
2.2 Promulgatio (kungörelseformeln)
2.3 Narratio (redogörelse för vissa fakta)
2.4 Dispositio (uttryck för utfärdarens vilja, beslut. I detta parti kan även pertinensformeln

förekomma, dvs. en uppräkning och beskrivning av det som berörs av köpet, bytet osv.)
2.5 Sanctio (ytterligare bekräftelse av beslutet och eventuellt hot om påföljd vid överträdelse)
2.6 Corroboratio (trovärdighetsformeln, t.ex. uppgifter om sigillering)

3. Eschatokoll (avslutning)
3.1 Subscriptiones (underskrifter, stundtals uppgifter om eventuellt närvarande vittnen)
3.2 Datering (skrevs under hela medeltiden ofta på latin)
3.3 Appreciato (slutbön)

Figur 1: det grundläggande latinska formelschemat i Ars dictandi.

Som framkommer i figur 1 är formelschemat uppdelat i tre delar: Protokoll (inledning),

Kontext (huvuddel) och Eschatokoll (avslutning). Samtliga tre delar utgörs av formler med

särskilda syften vilka tillsammans bildar brevidealet. De svenska breven ska enligt Johnson

(2003:44) präglas av ett något förenklat formelbruk och vissa menar det knappt går att ens
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tala om ett svenskt formelschema.4 Själv menar dock Johnson att det finns tydliga spår av att

ett sådant har använts när man ser till standardiseringen av formuleringar och disposition som

de svenska breven präglas av.

Inger Larsson (2003:188–196) har undersökt vilka typer av skriftliga förebilder som de

svenska utfärdarna kan ha använt sig av i sitt skrivande. Hon menar det är troligt att svenska

utfärdare har använt sig av förlagor – främst latinska i äldre tid – och hon nämner även så

kallade formulärböcker vilka innehåller ”avskrifter av existerande dokument där, som regel,

all information utelämnats som skulle göra det möjligt att knyta dokumentet till verkliga

handlingar” (s.189). Genom inventarieförteckningar och testamenten kan Larsson peka på att

sådana formulärböcker funnits i svensk ägo och även att en av dessa ska ha nått Vadstena

kloster i tidigt 1400-tal (s.194).

Denna genre är därmed tämligen formelbunden. Om vi ser till det språkliga innehållet

utöver dessa formler menar bland annat Larsson att språket i de fornsvenska breven i stort

sett uteslutande består av fasta fraser vilka har hämtats i förlagor och som ursprungligen går

att finna i latinska motsvarigheter. Enligt Larsson (2010:131) är det egentligen endast i

pertinensformeln (där utfärdaren beskriver sitt gods, land etc.) som utfärdaren behövde

formulera självständigt. Vad som faktiskt definierar dessa fasta fraser, och vad som skiljer en

fast fras från en formel finner jag däremot ingen tydlig definition på. När Larsson

(2010:130 f.) delar upp ett brev i dess beståndsdelar namnger hon dessa som bl.a.

vittnesfrasen, hälsningfrasen och pertinensformeln. Här sker alltså ingen särskiljning mellan

de två termerna och på samma sätt hanterar Ranehök (1975:21) det när han menar att ”det

ofta rör sig om stelnade uttryck – fortsättningsvis också kallade ’formler’”. I denna studie har

jag valt att särskilja på dessa företeelser och använda mig av termen formel för att syfta på en

namngiven funktion ur formelschemat ovan medan jag använder mig av termen stereotyp

formulering för att syfta på ett språklig realiserande av en formel. Ett mer utförligt

förtydligande på hur jag använder dessa termer presenteras i avsnitt 4.1.

2.3 Vadstena kloster och dess brevutfärdande
Vadstena Kloster invigdes i oktober 1384 men brevutfärdandet började flera år tidigare. Inger

Lindell (2010) har studerat klostrets allra tidigaste brev (1368–1375). Eftersom Vadstena

kloster kom att bli inte bara rikets religiösa mittpunkt och en av dess mest produktiva

4 Se t.ex. Ranehök (1975:20 ff.) som menar att de svenska diplomen påvisar tecken av en ”formupplösning”
efter övergången från latin till folkspråket.
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handskriftproducerande institutioner under medeltiden utan så småningom även rikets största

jordägare, var klostrets företrädare angelägna om att deras ägor skulle dokumenteras riktigt.

Samtliga brev ur föreliggande studie, samt en andel av de brev Lindell studerade, rör därför

just överlåtande av land och gods av privatpersoner i klostrets ägo. Man brukar anta att de

medeltida breven är mottagarutskrivna och detta antagande förstärks desto mer om

mottagaren är en kyrklig institution (Lindell 2010:45, Ljungfors 1955:64). Det innebär att det

troligtvis är skrivare ur Vadstena kloster som står bakom de brev i vilka land och gods övergår

till klostrets ägo. Lindell (2010:45) lyfter dock fram att man aldrig kan utesluta att ett visst

brev inte är mottagarutskrivet. Exempelvis kan en privatperson från annan ort än Vadstena ha

vänt sig till sin egen sockenpräst vid behov av brevutfärdande.

Jonas Carlquist (2007) har i Vadstenasystrarnas textvärld beskrivit och kartlagt

systrakonventets textbruk och lyfter fram att det ”står höjt över allt tvivel” att abbedissans

uppgifter inkluderade brevutfärdande (Carlquist 2007:61). Det är däremot mindre säkert om

det faktiskt är abbedissans egen hand som har skrivit dessa brev eller om den egentliga

skrivaren har varit någon annan. Carlquist (2007:76) säger att ”det i handskriftmaterialet

finns ett stort antal icke identifierade händer, vilka åtminstone i vissa fall bör ha tillhört

anonyma systrar”. I sin studie har Carlquist (2007:76–83) även kartlagt de systrar som

faktiskt finns namngivna, och som enligt honom har ”skrivit, författat eller ägt handskrifter”.
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3 Utgåva av SDHK nr 12636
Som redan nämnt består följande utgåva av en transkription och en översättning av SDHK nr

12636 samt av en kommentar avseende paleografi, ortografi, kasusformer och formler. I

transkriberingsarbetet har jag utgått ifrån Svenskt Diplomatariums utgivningsprinciper men

avvikit från dessa på ett antal punkter. Jag har därutöver använt mig av Albert Derolez (2013)

i den paleografiska beskrivningen, och av Swedlund & Svenonius (1948) för hjälp med

läsningen av skriften. I tolknings- och översättningsarbetet har jag använt mig av främst

Söderwalls (1884–1918; 1925–1973) men även Schlyters (1877) ordböcker.

3.1 Diplomet SDHK nr 12636
Det diplom som jag ger ut i studiens första del kallas SDHK nr 12636 och är utfärdat i

Vadstena socken 17 april 1384. Diplomet är i bra skick förutom två mindre fläckar på dess

övre framsida men dessa påverkar inte läsbarheten. Diplomet är hämtat från Riksarkivets

samling Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) som finns tillgänglig på

Riksarkivets hemsida. Se bilaga 1 för en bild på SDHK nr 12636.

3.2 Utgivningsprinciper
Texten återges enligt en modifierad diplomatarisk princip, vilket innebär att förlagan följs i

möjligaste mån. Vissa undantag görs för att underlätta läsningen och tolkningen av texten.

Diplomet transkriberas med utgångspunkt i Svenskt Diplomatariums utgivningsprinciper som

kan nås via Riksarkivets webbplats (riksarkivet.se/sdhk) samt i de tryckta publikationerna av

Svenskt Diplomatarium (t.ex. band XII 2020). På de punkter jag avviker från Svenskt

Diplomatariums principer nämns detta i fotnoter.

1. Diplomets ortografi följs.

2. Utgåvan följer diplomets radindelning.5

3. Samtliga förkortningar upplöses och betecknas med kursivering i transkriptionen.

4. Diplomets interpunktion är bevarad. De interpunktionstecken som används är punkt

mitt i raden (‧) och på raden (.), virgula (/), samt bindestreck (-) vid avstavning av ord

i radslut. I översättningen brukas dock moderna konventioner.

5 På denna punkt avviker jag från Svenskt diplomatariums utgivningsprinciper och är på ett sätt mer
diplomatarisk genom att noggrannare följa förlagan.
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5. Majuskler i förlagan bevaras i transkriptionen.6 I översättningen används moderna

konventioner, det vill säga bl.a. versaler vid person- och ortnamn.

6. Avseende allografer inom grafem gäller följande:

a. Samtliga varianter av s transkriberas som ’s’.

b. Samtliga varianter av r transkriberas som ’r’.

c. Däremot bevaras varianterna som står för u- och v-ljuden enligt förlagan: ’v’,

’w’ och ’u’.

d. ’i’ och ’j’ återges enligt förlagan.

7. Varianter av ä och ö transkriberas som deras moderna danska motsvarigheter: ’æ’ och

’ø’.

8. Korrektioner av felskrivningar gjorda av skrivaren transkriberas inom snedstreck.7

3.3 Transkribering av SDHK nr 12636

1. Thet se allom mannom ‧ witerlikt oc kunnokt At wy mærita bo dotter Abbatissa j

watzstenom ‧ oc alt Conuentus ther sama stadz 8

2. oc magnus bændzson kænnomps openbarlika medh thesso waro nærwarenda opno brefue

oss at hafua giort jordha skipte / oc gotza

3. oss i mællom / sua at wy forscripna Abbatissa / oc Conuentus hafuom uplatet oc

upantwardhat Erlikom manne magnose

4. bændzson fornempdom oc hans arfuom til ewerthelika ægho clostersins godz faasala j

Ekby sokn j bobergx hæradhe medh allo

5. thy som thesso godze tillhøra kan / oc Jac magnus bændzson uplater the forscripna

clostreno j watzstenom til ewerthelika ægho

6. mit godz starby medh allo thy som ther nw under ligger ængo undan takno / j watzstena

sokn j Aska hæradhe / vm huilkit skipte

8 Genitivformen stadz ser jag som en lokativ genitiv (Delsing 1991:17) och återkommer till i avsnitt 3.7.
7 I SDHK nr 12636 förekommer en korrektion, på rad 8 där ’til’ har transkriberats \til/
6 Även här avviker jag från Svenskt Diplomatariums utgivningsprinciper.
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7. wy a badha sidhor / hafuom gangit til skællika mæn suasom til harald bagga pæther

thomasson Jngivald Anundason ok

8. pædhar j skeedhom / oc gifuit them fulla oc gantzka ‧ maght thetta skiptit oss i mællom

jæmka oc lika / oc \til/ een ænda sighia

9. gøra / oc folkompna / sua at huat the hær vm til een ænda dragha som the vilia fore gudhij /

och donde mannom bekænde

10. vara / at jæmpnt / oc skællikit ær / ther skulom wy vidher blifua / oc fast stadhukt / oc

ubrutlikit at halda / vidher sannind

11. utan alt arght / oc thetta skiptit skulo the ænda / och ændat hafua som the skyutast gita /

oc sidhan the thet ændat oc fra sik

12. saght hafua ‧ tha sculom wy huar wara androm opin breff at gifua / ther uppa vnder war

eghin incighle oc andra godha

13. manna / ther wy ærom wæl A forwaradhe A badha sidhor / kunne oc nokor aff thessom

fornempdom warom waldgiftis mannom

14. fra falla jnnan thænna tyman at thetta skiptet oss j mællom fulkompnat warer / tha sculo

the ther ater lifua / een annan

15. godhan man / j hans stadh taka ‧ oc sættia / medh radhe oc samthykt bæggias wara /

huilkin som samma maght j thæsso

16. ærindeno hafua scal som thæn hafthe / som / fra fallin ware Til huilkins brefs mere wisso

war jncighle suasom con-

17. uentus j watzstenom / oc magnus bændssons / æra hær witerlika fore hængdh Datum

watzstenis Anno domini m ccc lxxx quarto

18. dominica quasi modu genitj
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3.4 Översättning av SDHK nr 12636

1. Det må vara känt och bekant för alla människor 9 att vi, Märita Bodotter,10 abbedissa i

Vadstena, och hela konventet på samma plats,

2. och Magnus Bengtsson11 bekänner oss med förevarande öppet brev ha utfört jord- och

godsskifte

3. oss emellan, så att vi, förutnämnda abbedissan och konventet, har upplåtit och överlåtit åt

den ansedde mannen Magnus

4. Bengtsson, förutnämnda, och åt hans efterkommande till evärdelig ägo, klostrets gods

Faasal i Ekby socken i Bobergs Härad med allt

5. det som detta gods kan tillhöra. Och jag, Magnus Bengtsson, upplåter åt förutnämnda

klostret i Vadstena till evärdelig ägo

6. mitt gods Starby, med allt det som hör till det utan undantag, i Vadstena socken i Aska

Härad i fråga om vilket skifte

7. vi på båda sidor har gått till förnuftiga män så som till Harald Bagge, Peter Thomasson,

Ingiuald Anundasson och

8. Peder i Skedom och givit dem full och odelad makt att i detta skiftet oss emellan göra lika

och fördela rätt, och till en uppgörelse uttala sig om,

9. besörja och fullborda så att det som de härom beslutar, så som de vill inför gud och dugliga

män, bekänner

10. är rättvist och förståndigt. Detta ska vi fast, stadigt, och troget vidmakthålla i sanning

11 Jag har valt att normalisera bændzson som “Bengtsson” då jag anser det vara närmare än det ursprungliga
latinska Benedict(son) (Sveriges medeltida personnamn).

10 Abbedissan Märita (eller Märta) Bodotter finns inte med bland de namngivna systrar som räknas upp av
Carlquist (2007:76–83). Inte heller förekommer hennes namn i några andra bevarade brev i SDHK.

9 Frasen allom mannom har jag tolkat som en fristående egentlig dativ (se t.ex. Iversen 1973:§158.5) varför jag
har översatt denna fras till en nusvensk prepositionsfras: “för alla människor”.
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11. utan allt svek. Och detta skiftet ska de fullborda och ha fullbordat så fort som de förmår.

Och när de sedan har fullbordat och frånsagt sig det

12. då ska vi var och en ge öppna brev åt den andra. Däruppå tillfogas undertill våra egna och

andra goda

13 mäns sigill så att vi är väl skyddade på båda sidor. Om någon av dessa, våra förutnämnda

skiljedomare,

14. avlider före tiden då detta skiftet oss emellan är fullbordat, då ska de som lever kvar

15. ta in och sätta en annan god man i hans ställe och ge denne samma fullmakt och råd och

båda våra samtycken. Denne ska ha samma makt i dessa

16. ärenden som den som har avlidit hade. För detta brevs största bekräftelse är här våra

sigill, såsom kon-

17. ventet i Vadstenas och Magnus Bengtssons, rådligt hängda framför. Utfärdat i Vadstena i

herrens år 1384.

18. Första söndagen efter påsk.

3.5 Paleografisk kommentar
I äldre paleografisk forskning (se t.ex. Jansson 1971, Svensson 1974) sågs länge den skrift

som användes i Vadstena Klosters handskrifter som mönsterbildande för hela det svenska

språkområdet. Det talades således om en vadstenastil (även vadstenaskrift eller

vadstenakursiv). Senare forskning (se t.ex. Dverstorp 2008, Åström 2010a) har dock

problematiserat detta begrepp och menar att det syftar på en alltför heterogen företeelse som

dessutom varken uppkom i eller är utmärkande för Vadstena klosters skriptorium. Patrik

Åström (2010a:121) fastslår att termerna vadstenastil, vadstenaskrift och vadstenakursiv ”bör
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framgent få vila ostörda i det lärdomshistoriska kuriosakabinettet”.12 Jag har därför grundat

min paleografiska analys i denna senare forskning och utgår, som redan nämnts, ifrån Derolez

(2003) klassificeringar och beskrivningar.

Diplomet är skrivet med gotisk skrift, vilket är det väntade under denna period

(Wiktorsson 2015:22). Innan jag presenterar min paleografiska analys ska jag redovisa ett

antal termer som jag kommer att använda i föreliggande avsnitt. Det gäller främst termer

vilka är kopplade till det fyrlinjesystem som brukas vid analys av latinsk skrift (se Åström

2010b med vidare litteraturhänvisningar). I figur 2 nedan exemplifieras hur detta

fyrlinjesystem kan appliceras på gotisk skrift.

Figur 2: Fyrlinjesystemet enligt Åström (2010b:6).

Som framkommer i figur 2 kallas den översta linjen topplinje och det är upp till denna som

höga staplar når; andra linjen uppifrån kallas x-linje och det är upp till denna som låga

skrivtecken når; tredje linjen uppifrån kallas baslinje och på denna står de flesta skrivtecken;

den nedersta linjen kallas bottenlinje och det är ner till denna som djupa skrivtecken når.

För att klassificera de olika gotiska skrifttyperna använder sig Albert Derolez (2003) av en

metod som grundar sig i uteslutande morfologiska egenskaper, genom att jämföra enbart tre

formelement:

● Växlingen ’a’ (tvårummigt a) och ’a’ (enrummigt a)

● Höga staplar (med eller utan ögla) på exempelvis ’b, h, k, l’

● Huruvida ’f’ och ’ſ ’ (högt s) står på eller går under baslinjen

12 Likaledes talades det om ett vadstenaspråk som Anna Larsson (1971:235) menar har använts i dels en snävare
betydelse för att referera till språket i Vadstena klosters religiösa skrifter, dels i en vidare betydelse där det
stundom har vidgats till att referera till yngre fornsvenskt skriftspråk i största allmänhet. Per-Axel Wiktorsson
(2004:309) menar dessutom att vadstenaspråk torde vara en alltför heterogen företeelse för att kunna sägas vara
utmärkande för klostrets skriptorium. Dessutom förekommer den, likt vadstenastilen, i handskrifter som
tillkommit på andra platser än i Vadstena.
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Med dessa tre formelement klassificerar Derolez tre olika skrifttyper av gotisk skrift:

textualis, hybrida och cursiva. Med utgångspunkt i dessa tre formelement kommer jag i det

följande att klassificera den skrifttyp som har brukats i SDHK nr 12636.

Växlingen ’a’ och ’a’ ( tvårummigt och enrummigt a):

Det förekommer exempel på både ’a’ (tvårummigt a) och ’a’

(enrummigt a) i diplomet. Distributionen verkar till viss del vara

komplementär på så sätt att ’a’ har brukats när det står ensamt

(se exempelvis ’A’ i figur 6) samt i vissa fall i initial position (se

figur 3). Det verkar dessutom som att tvårummigt ’a’ är den

markerade varianten då den har använts i exempelvis ort- och

personnamnen ’Aska’ (rad 6) respektive ’Anundason’ (rad 7),

samt i titeln ’Abbatissa’ (rad 1 och 3). Även om ’a’ förekommer

i initial position är ’a’ alltjämt den mest frekventa graftypen såväl initialt som i övriga

positioner (se figur 4). Utseendet på de ’a’ som förekommer i diplomet skiljer sig inte åt på

något sätt. Till exempel går både de ’a’ som står initialt och de som står ensamma ändå upp

till topplinjen. Detta kan ses i ’Abbatissa’ (se figur 3) samt i ’Anundason’ (se figur 5) och i de

två ensamstående ’A’ (se figur 6). Av just denna anledning har jag valt att betrakta samtliga

’a’ som majuskler och därför återge dem som versaler i transkriptionen.

Höga staplar:

I diplomet är de höga staplarna i ’b, h, k, l’ försedda med sluten

eller öppen ögla. Detta kan ses i exempelvis ’huilka’ (figur 7) där

den höga stapeln i ’h’ är försedd med en öppen ögla, och de höga

staplarna i ’l’ respektive ’k’ är försedda med en sluten ögla. Se

dessutom ’badha’ (figur 6) där den höga stapeln i ’b’ är försedd

med öppen ögla.
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’f’ och ’ſ ’ (högt s):

Samtliga ’f’ och ’ſ ’ (höga s) går under baslinjen i SDHK nr 12636.

Detta kan ses i exempelvis, ‘faasala’ (figur 8), där ‘f’ och likaså

’ſ ’ går under baslinjen.

Detta innebär att SDHK nr 12636 är skrivet i den gotiska skrifttypen cursiva, som definieras

av Derolez (2003:123–162) på följande vis:

● ursprungligen ’a’ (tvårummigt a); övergår sedan till ’a’ (enrummigt a)

● ’b, h, k, l’ försedda med ögla på stapeln

● ’f’ och ’ſ ’ (högt s) går under baslinjen

Cursiva delar Derolez in i två undergrupper där cursiva antiquior syftar på den äldre

varianten och cursiva recentior den yngre. En av de mest typiska egenskaper som skiljer de

två undergrupperna från varandra är formen på a, där tvårummigt kännetecknar cursiva

antiquior och enrummigt kännetecknar efterträdaren cursiva recentior. Som sagt förekommer

dock båda graftyperna i SDHK nr 12636. Derolez (2003:134) menar att i övergångsperioden

mellan dessa två varianter är det tämligen vanligt att finna denna sorts variation.

I SDHK nr 12636 används ’i’ och ’j’ allografiskt vilket är vanligt under denna period.

Vanligtvis förekommer ’j’ i slutet av ord och även i förbindelse med ’i’. Detta förekommer

exempelvis i ’gudhij’ (rad 9). Denna särskiljning är tämligen enkel att identifiera vad gäller

minusklerna, men den är svårare vid majusklerna. Nedan följer en tabell med de ord som jag

menar innehåller majuskelformer av antingen ’j’ eller ’i’.

Tabell 1: Majuskelform av ’j’ eller ’i’ i SDHK nr 12636
Exempel ur diplomet: Transkriberat som:

’Jac’

’Jngiuald’

’Jæmka’
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Samtliga ord i tabell 1 inleds med en majuskelform av antingen ’i’ eller ’j’. Dock är

linjemönstret tämligen annorlunda i den graf som står initialt i ordet längst ner. Jag har därför

varit osäker på huruvida jag skulle transkribera samtliga dessa som ’J’ eller skilja på det

tredje ordet. Min slutsats är att transkribera samtliga som ’J’ med motiveringen att samtliga

grafer går under baslinjen, som en majuskelform av ’j’ bör, medan en majuskelform av ’i’ bör

ha stått på baslinjen.

3.6 Ortografisk kommentar
Med utgångspunkt i Elias Wesséns (1968) beskrivning av ortografin under den yngre

fornsvenska perioden ska jag här kommentera fyra punkter där det förekommer

stavningsvariation. Till sist kommer jag även att kommentera bruket av abbreviaturer i

diplomet.

Representation för <þ>:

Graftypen ’þ’ brukades under äldre fornsvensk tid för att representera både tonande /ð/ och

tonlös /θ/ dental frikativa, vilka var allofoner med komplementär distribution. Allofonerna

bevaras in i den yngre fornsvenskan men graftypen ’þ’ försvinner (Wessén, 1968:§31); i

SDHK nr 12636 förekommer det alltså inte. Diplomets representation stämmer överens med

hur Wessén (1968: §72) beskriver det: <th> initialt (’thet’ på rad 1), och <dh> medialt

(’sidhor’ på rad 7) och finalt (’hængdh’ på rad 17). Emellertid förekommer enstaka undantag

till detta i exempelvis ’hafthe’ (rad 16), ’samthykt’ (rad 15) och ’ewerthelika’ (rad 4) där

<th> står medialt.

Representation för <k>:

I diplomet har ’c’ och ’k’ använts som allografer för grafemet <k>. Distributionen verkar inte

vara komplementär på något vis utan skrivaren har varierat fritt. I vissa ord med latinskt

ursprung förekommer ’c’, exempelvis i ’conuentus’ (rad 1) och ’clostersins’ (rad 4). Det

förekommer även i ’jac’ och i ’oc’ där det i det sistnämnda förekommer en grad av variation

på så sätt att ordet har tjugosex gånger skrivits med finalt ’c’ som ’oc’ och endast en gång

med ett finalt ’k’ som ’ok’ (rad 7). Därtill förekommer ’q’ två gånger i diplomet, båda gånger

i dateringsformeln, som är skriven på latin – ’quasi’ (rad 17) och ’quarto’ (rad 18).
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Representation för <v> och <u>:

För grafemen <v> och <u> har ’v’, ’u’ och ’w’ använts som allografer i diplomet. För <u>

har ’u’ eller ’w’ använts; se t.ex. ’uplatet’ (rad 3) respektive ’nw’ (rad 6). För initialt <v> har

’v’ eller ’w’ använts; se t.ex. ’vara’ (rad 10) respektive ’witerlikt’ (rad 1). För initialt och

medialt <v> efter ’h’ och ’f’ har ’u’ använts; se t.ex. ’huilkins’ (rad 16) respektive ’hafua’

(rad 12).

’y’ vid förväntat ’i’:

I diplomet förekommer det att ’y’ har använts istället för det förväntade ’i’ eller ’ij’.

Wessén (1968: §34) beskriver detta fenomen som ett sätt för skrivaren att förtydliga

särskiljningen av bokstäver i ett ord. Detta gäller till exempel i förbindelse med ’m’ och ’n’

där ett följande ’i’ eller ’ij’ skulle ha orsakat ett överflöd av korta staplar vilket i sin tur kunde

ha lett till svårigheter för läsaren att tolka ordet. Ett istället följande ’y’ gör det därmed

enklare för läsaren att urskilja bokstäverna, och i detta diplom har det främst använts i

pronomenet ’wy’ vi, alltså i förbindelse med ’w’ där samma princip gällande överflöd av

korta staplar råder.

Abbreviaturer:

Avslutningsvis kommenteras här bruket av abbreviaturer, eller förkortningar, i SDHK nr

12636. Vanliga typer av medeltida abbreviaturer är avbrytning (suspension) när ordslutet

utelämnas, sammandragning (kontraktion) när mitten av ett ord utelämnas och endast vissa

skrivtecken står för hela ordet, och förkortning markerad med särskilda tecken när vissa

vanligt förekommande teckensekvenser utelämnas (Åström 2010b:7). I SDHK nr 12636

förekommer det främst utelämnande av nasaler, vilket sker med ett så kallat nasalstreck över

både slutet av ord (se figur 9) och mitten av ord (se figur 10). Det förekommer att <e> i

förbindelse med <m> eller <r> utelämnas (se figur 11 och 12). En vanligt förekommande

abbreviatur är även vid ordet mäþ vars ordslut har förkortats med ett tecken som liknar ett z

(se figur 13).
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3.7 Kasusformer
Fyrkasussystemet är i hög utsträckning bevarat i detta diplom. Det finns ett flertal exempel på

lexikalt kasus som styrs av prepositioner, bland annat där af konstrueras med dativ: ’aff

thessom fornempdom warom waldgiftis mannom’ (rad 13), i konstrueras med dativ vid

befintlighetskonstruktion: ’j watzstenom’ (rad 1) och där mäþ konstrueras med dativ: ’medh

allo thy’ (rad 4–5). Däremot konstrueras prepositionen til inte med genitiv i exempelvis ’til

skællika mæn’ (rad 7) men detta överensstämmer med vad tidigare forskning har sagt om det

svenska fyrkasussystemets sammanfall. Genitiven är först ut med att påverkas av

sammanfallet och det sker redan på 1300-talet då genitiv skulle övergå till att ”praktiskt taget

bara använd[a]s som possessivattribut” (Delsing 2014:43).13 I detta diplom förekommer ett

undantag till detta, nämligen den lokativa genitiven på rad 1: ’ther sama stadz’.14

3.8 Formler
Med utgångspunkt i Ars dictandis formelschema (se avsnitt 2.2) ska jag här dela upp SDHK

nr 12636 i formler. Det är denna uppdelning som jag i uppsatsens andra del använder mig av,

både för detta diplom och studiens övriga nio.

Diplomet inleds av ’Thet se allom mannom witerlikt oc kunnokt’ och detta kan tolkas som

en av två möjliga formler. Antingen kan det tolkas som inscriptio (adressaten) och i så fall

även ses som ett alternativ till den stereotypa formuleringen Alla them thetta bref høra eller

see. Det andra alternativet är att detta ska tolkas som promulgatio (kungörelseformen). Det

som talar för inscriptio är placeringen då det är på första plats som denna formel oftast

förekommer. Detta kommer att framgå i den andra delen av denna uppsats (avsnitt 5.1). Det

finns dock fler faktorer som istället pekar på att ovan nämnda formulering är diplomets

promulgatio. I uppsatsens andra del (avsnitt 5.3) kommer nämligen promulgatio att

14 Om de adverbiella genitiverna säger Delsing (1991:17) att de är ”så sparsamt belagda i mitt material att jag
inte kommer att ha något intressant att säga om deras utveckling i fornsvenskan”.

13 Se även Norde (1997:158–163)
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presenteras, vilka är realiserade på tämligen likartat vis. Som exempel kan ges

SDHK nr 11486: ’Thæt skal allom vitarlikit v[a]ra’, och SDHK nr 10542: ’thet see allom

mannom kunnoct […]’. I SDHK nr 12636 följs dessutom den ovan nämnda formuleringen

med säkerhet av dispositio (uttryck för utfärdarens vilja, beslut) vilket ytterligare pekar på

promulgatio. Således betraktar jag denna formulering som en realisering av just promulgatio

och har analyserat den som sådan även i uppsatsens andra del. Detta innebär att SDHK nr

12636 saknar den vanligt förekommande formeln inscriptio.

Därutöver förekommer heller ingen salutatio (hälsningsformel) i brevet. Som

framkommer i studiens andra del är denna, likt inscriptio, en ofta förekommande formel och

dessutom en tämligen homogen sådan. En anledning till avsaknaden av både inscriptio och

salutatio skulle, teoretiskt sett, kunna vara att detta diplom inte är ett så kallat öppet brev.15

Larsson menar nämligen att det är i de öppna, offentliga breven som vi finner den stereotypa

formuleringen allum þem mannum svm þetta bref høra ok sea sendir jak […] heelso mz

warum herra (2003:173 f.), en formulering som Larsson menar ”inte bara [har] sina rötter i

en övervägande muntlig kultur utan är under hela medeltiden ett uttryck för den muntliga

förmedlingen av skriftliga budskap”. Det som dock talar för att detta faktiskt är ett öppet brev

är förstås brevets innehåll; på rad 2 kallar utfärdarna brevet för just öppet i ’medh thesso waro

nærwarenda opno brefue’. Avsaknaden kan eventuellt peka på att dessa två formler inte var

obligatoriska i formelbruket. Men som framkommer i föreliggande studies andra del finns det

inte mycket som pekar på det.16 Avsaknaden bör därför ses som en avvikelse i formelbruket.

Efter promulgatio kommer som sagt dispositio, som inleds redan på rad 1 och sträcker sig

till rad 6. Som framkommer i Ars dictandis formelschema (avsnitt 2.2) innehåller dispositio

oftast även pertinensformeln. I detta diplom förekommer två pertinensformler av den

anledningen att brevets två utfärdare beskriver de två gods som påverkas av

överenskommelsen dem emellan. Därefter följer sanctio, vilken sträcker sig från rad 6 till rad

16 och utgör därmed en stor del av detta brevs innehåll. Sanctio i detta brev består inte av

några hot vid eventuell överträdelse utan snarare av en utförlig redogörelse för de ’skællika’

männens ansvar och makt i bytet. Dessa beskrivs väldigt ingående och det verkar därför som

att dessa mäns roll i transaktionen är större än att endast agera som vittnen. På rad 16 inleds

corroboratio, där utfärdarna tillkännager sig ha fäst sina sigill vid brevet. Till sist kommer

dateringsformeln och denna är som förväntat skriven på latin.

16 Se avsnitt 5.1 samt 5.2 där formlerna inscriptio och salutatio diskuteras.

15 De öppna breven kallas de brev som var ställda till allmänheten och lästes med all sannolikhet upp vid ting
eller dylikt (Larsson 2003:173 f.).
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3.9 Sammanfattning
SDHK nr 12636 berör således ett byte av gods och land mellan abbedissan Märita Bodotter

(och hela konventet i Vadstena) och en Magnus Bengtsson, vilket innebär att diplomet är ett

så kallat skiptis bref eller ’bytesbrev’.

Diplomet är skrivet med den gotiska skrifttypen cursiva. Vidare antyder variationen

mellan de två graftyperna ’a’ (tvårummigt a) och ’a’ (enrummigt a) att diplomet är skrivet

under övergångsperioden mellan den äldre varianten cursiva antiquior och den yngre cursiva

recentior.

Diplomets ortografi är i enlighet med hur Wessén (1968) beskriver stavningen under den

yngre fornsvenska perioden. Till exempel förekommer inte graftypen ’þ’, och diplomet

uppvisar variation inom vissa grafem, exempelvis <u> och <v>, samt <k>.

Fyrkasussystemet är i stort sett intakt. Bruket av genitiv är dock något förenklat vilket

överensstämmer med vad tidigare forskning sagt angående sammanfallet av det svenska

fyrkasussystemet.

Diplomets formelbruk är i enlighet med Ars dictandis normer. Dock saknar diplomet de

två vanligt förekommande formlerna inscriptio och salutatio, vilket är anmärkningsvärt.

Sammanfattningsvis kan då två saker konstateras: att den ena luckan med outgivna diplom

som togs upp i inledningen nu är aningen mindre och att denna uppsats första syfte är

avslutat. Detta leder oss in på uppsatsen andra del, studien av variation, som redovisas i

följande avsnitt.
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4 Material och metod

4.1 Terminologi
I avsnitt 2.2 belyste jag att en viss otydlighet råder vad gäller de två termerna formel och fast

fras, då vissa forskare har använt dessa två termer utbytbart. Här ska jag diskutera termbruket

och förtydliga hur jag fortsättningsvis använder dessa termer.

Med utgångspunkt i Ars Dictandis formelschema kan man konstatera att en formel fyller

en viss funktion, och varje formel bör därför ses som ett av flera steg i det juridiska

stadfästandet av det överlåtande, byte etc. som brevet i fråga berör. I breven realiseras dessa

formler med språkliga formuleringar vilka ofta återkommer på samma, eller mycket likartat,

sätt i de svenska medeltidsbreven. Dessa formuleringar kan därför kallas stereotypa. Det

innebär att en viss stereotyp formulering inte sällan är starkt förknippad med en specifik

formel men formeln definieras inte av dess språkliga realisering utan av dess syfte och

funktion. Ett exempel här är den stereotypa formuleringen allum þem mannum svm þetta bref

høra ok sea sendir jak inggrdh [sic!] heelso mz warum herra 17 (Larsson 2003:173). Detta är

hämtat ur det äldsta bevarade brevet på svenska från 1330 och det är på liknande sätt som

många av de bevarade svenska öppna breven inleds. Enligt Ars dictandis formelschema fyller

denna formulering tre funktioner och delas därmed också upp på tre formler – inscriptio,

intitulatio och salutatio.18

Fortsättningsvis använder jag mig alltså av termen formel för att syfta på en specifik,

namngiven funktion ur formelschemat (se avsnitt 2.2). För att syfta på en ofta återkommande

språklig realisering av en viss formel använder jag mig av stereotyp formulering, vilket är

min egen konvention. Emellertid kan en och samma formel realiseras med olika stereotypa

formuleringar. Därför definierar jag en stereotyp formulering som just en sådan när den

återkommer ett flertal gånger i materialet. Till sist vill jag också nämna termen fast fras.

Denna anser jag vara problematisk av den anledningen att tankarna kan lätt föras till hur man

i satsanalys definierar en fras. Jag föredrar att låta termen fras syfta på den syntaktiska

definitionen och kommer därför fortsättningsvis att undvika termen fast fras.

18 Utfärdaren (intitulatio) vänder sig till adressaten (inscriptio) och hälsar på denne (salutatio).

17 I de äldsta engelska diplomen kan man finna en direkt motsvarighet till denna svenska formulering: all those
seeing and hearing these letters, in the future as in the present (Clanchy 1979:253 f.).
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Vidare kommer jag använda termen variabel och då syfta på hur en viss språklig företeelse

kan realiseras med två eller fler varianter. En sådan variabel kan exempelvis beskriva hur

verb- eller prepositionsvariationen ter sig i en viss stereotyp formulering.

4.2 Material
Materialet i denna andra del av uppsatsen består av tio medeltida diplom utfärdade i Vadstena

socken (SDHK nr 12636 inkluderat) mellan åren 1374 och 1423. Samtliga diplom är hämtade

ur SDHK. I mitt urval av material har jag utgått från följande principer:

● Jag har endast inkluderat diplom som är skrivna på svenska och alltså sorterat bort

diplom skrivna på exempelvis latin eller medellågtyska.

● Jag har hållit mig till en och samma utfärdandeort, Vadstena socken, för att på så sätt

kunna utesluta att eventuell variation är regionalt betingad. Därtill har jag avgränsat

materialet ytterligare genom att endast inkludera diplom där Vadstena kloster står som

delaktig part i det som diplomet berör. Detta gör jag för att försöka koppla diplomen

till Vadstena kloster och dess skriftproduktion. Som dock nämndes i avsnitt 2.3 kan

man inte med fullständig säkerhet säga att samtliga brev är utskrivna av klostret.

● Jag har hållit mig inom en period på ungefär 50 år (1374–1423) samt försökt att

fördela de tio diplomen jämnt över denna period. Det är således ungefär fem år mellan

varje diplom.

● Vissa diplom är daterade till år som ännu inte är utgivna av Svenskt Diplomatarium

vilket innebär att de saknar transkribering i kartoteket. I dessa fall har jag utgått från

de fotograferade diplomen vilka finns tillgängliga i SDHK. För att inte för mycket tid

skulle läggas på själva läsningen av materialet bortsorterade jag de diplom som var

alltför svårlästa. Jag anser att detta inte har inneburit några problem för materialets

representativitet då Vadstena socken är en utfärdandeort med en relativt stor mängd

diplom. I SDHK finns totalt 505 urkunder som är skrivna på svenska och utfärdade i

Vadstena socken mellan åren 1374 och 1423, och av dessa är 432 digitaliserade. Det

är således ur dessa 432 diplom som studiens material har inhämtats.

I sin studie av 639 äldre medeltida diplom (1330–1374) kommer Johnson (2003:46) fram till

att de vanligast förekommande formlerna i de svenska urkunder hon undersökt är salutatio,

pertinensformeln, corroboratio, promulgatio, initulatio, inscriptio samt dateringsformeln. Jag
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har därför valt att begränsa denna studie ytterligare genom att titta närmare på just dessa

formler med undantag för två: intitulatio och dateringsformlen. Den förstnämnda – intitulatio

– har jag inte analyserat i denna studie på grund av att den oftast endast innehåller utfärdarens

namn (med eventuella titlar), och i denna studie analyseras inte personnamn. Den sistnämnda

– dateringsformeln – har jag inte analyserat i denna studie på grund av att den oftast är

skriven på latin. Om det i denna studie förekommer en dateringsformel som är skriven på

svenska kommer dock detta att tas upp då det kan vara ett tecken på variation, men i

allmänhet kommer denna studie titta på variation i formler skrivna på svenska.

Tabell 2 nedan presenterar samtliga diplom som ingår i materialet. För varje diplom har

information om utfärdandedatum och eventuell utgivning inkluderats. Tabellen nedan

innehåller även min egen numrering av materialet och denna använder jag mig av

genomgående i resultatavsnittet. Notera att diplomen presenteras kronologiskt i tabell 2 vilket

innebär att diplom (1) är äldst och diplom (10) är yngst.

Tabell 2: Översikt över studiens samtliga 10 diplom med datum för utfärdande samt huruvida
de är utgivna eller ej.

Namn och numrering Datering Utgivet

(1) SDHK nr 10542 1374-07-04 Ja

(2) SDHK nr 11486 1379-07-26 Ja

(3) SDHK nr 12636 1384-04-14 Nej; se avsnitt 3 ovan

(4) SDHK nr 13623 1389-12-05 Nej

(5) SDHK nr 14285 1394-06-09 Nej

(6) SDHK nr 15050 1399-01-0719 Nej

(7) SDHK nr 16230 1404-02-02 Ja

(8) SDHK nr 17166 1409-03-17 Ja

(9) SDHK nr 18788 1416-08-01 Ja

(10) SDHK nr 20039 1423-03-17 Nej

19 Enligt SDHK daterat till 7–12 januari 1399
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4.3 Metod
Ett antal tidigare studier har tittat på språklig variation i fornsvenska. Här kan exempelvis

nämnas Lindell (2000:90–125), som undersökte den lexikala variationen mellan det äldre

oreviderade och det yngre språkreviderade textskiktet av Birgittas uppenbarelser bok 7. Jag

vill dessutom nämna Sven-Bertil Janssons artikel Konstans och variation i ”den medeltida

balladen” i vilken Jansson undersökte den språkliga variationen i flera olika handskrifter av

samma ballad – en genre som även den kan sägas vara tämligen formelbunden.

Ovan nämnda studier har dock tittat på lexikal variation mellan olika textvittnen av samma

textverk. Eftersom jag i denna studie jämför originaltexter med andra originaltexter har jag

istället inspirerats av den metod som Rune Palm använde sig av i sin avhandling Runor och

regionalitet (1992). Palms material bestod av en stor mängd nordiska minnesinskrifter som

sträckte sig såväl kronologiskt långt som geografiskt brett. I sitt material studerade han den

synkrona samt diakrona variationen i ett antal formler20 i runinskrifterna och satte sedan

variationen i förhållande till bland annat regionalitet. Då min studie är betydligt mindre samt

begränsad i både tid och rum på ett sätt som Palms studie inte var, kommer flera perspektiv ur

analysmodellen att för mig vara redundanta.21 Dessutom kommer jag att titta på mitt material

med perspektiv som inte var relevanta för Palm. Jag har därför anpassat analysmodellen

något så att den bättre passar min egen studie. Först och främst har jag kunnat utesluta att

eventuell variation i mitt material är regionalt betingad då studiens material är geografiskt

begränsat till Vadstena socken. Då mitt material dessutom är begränsat till en period på 50 år

beskriver jag inte den kronologiska utvecklingen av genren; mitt syfte är istället att studera

genrens konstans och variation under denna period. Men jag kommer trots det att försöka se

om resultaten pekar på huruvida genrekonventionerna har förändrats under den studerade

perioden. Som Palm (1992:43) beskriver det: ”Om mycket liten variation förekommer har

normerna varit starka och kanske seglivade […]. Om stor variation förekommer har däremot

normerna varit svagare och mer föränderliga […]”. Det som jag således tar med mig av

Palms analysmetod är följande. Likt Palm studerar jag mitt material genom att först

identifiera texternas formler. Som nämndes ovan definierar jag dessa funktionellt och ser dem

som ett verktyg för att dela upp materialet i dess beståndsdelar. Därefter analyserar jag

variationen i hur dessa fem formler har realiserats språkligt. Detta gör jag med en rad

21 I sin studie undersökte Palm även perspektiv som är varken nämnda ovan eller relevanta i min studie, bland
annat sitt materials geografiska och kronologiska utbredning samt deras visuella aspekter som ornamentik och
textform.

20 Exempelvis resarformeln, minnesformeln och gravformeln.
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variabler, vilka är specifika för varje analyserad formel och kommer att presenteras i

resultatavsnittet. Palms variabler var grundade främst i variation av enstaka ord: exempelvis

variation av verb, prepositioner och monumentmarkörer.22 Då mitt material består av längre

texter, vilka dessutom är uppbyggda av vanligtvis längre formler, kommer jag inte enbart att

titta på variation av enskilda ord utan även expandera mina variabler till hela fraser och

formuleringar. Detta gör jag för att undersöka framför allt de stereotypa formuleringar som

definierades ovan. Här kommer jag att titta både på bruket av dessa men även på variationen i

dem. Exempelvis kommer jag att se om en viss formel kan realiseras med olika stereotypa

formuleringar, hur dessa är fördelade samt om det råder någon variation i hur de har

utformats. Mitt tillvägagångssätt är alltså, precis som Palms, grundat i förhållandet mellan

konstans och variation.

5 Resultat och diskussion
I detta avsnitt redovisas resultaten av variationsanalysen. Varje undersökt formel kommer att

presenteras i ett eget avsnitt som innehåller en förteckning över formelns utformning i varje

diplom och en presentation av de variabler som har undersökts.

Jag vill här påminna om att jag i denna studie har använt mig av transkriberade utgåvor

när sådana har funnits tillgängliga i SDHK. Av den anledningen har jag valt att bevara

utdragen från de utgivna diplomen sådana de är transkriberade, med undantag för eventuella

nottecken. Med de övriga, ej utgivna, diplomen har jag excerperat ur de fotograferade

originaltexterna. Jag har där inte inkluderat exempelvis kursivering vid upplösning av

förkortningar.

5.1 Variation i inscriptio
I inscriptio vänder sig utfärdaren till den adresserade. Denna formel är en av de mest

förekommande i de svenska medeltidsbreven och påträffas i studiens samtliga diplom med

undantag för (3) SDHK nr 12636 som i avsnitt 3.8 konstaterades sakna inscriptio och istället

inleds med promulgatio. Nedan följer en förteckning över inscriptio i studiens samtliga

diplom.

22 Med monumentmarkör syftar Palm (1992:175) på det objektsnominal (steinn, kuml, merki etc.) i inskriften
som refererar till det resta monumentet.
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(1) Alla þe men thæta bref høra ella see
(2) Alla the mæn thætta bref høra ælla see
(3) –
(4) Alla mæn thetta bref høra ælla see
(5) Alla mæn thætta breff høra oc se
(6) Alla thøm thætta bref høra ælla see
(7) Alla the mæn som thætta breff see ella høra læsas
(8) Alla them thetta bref höra eller see
(9) Alla them thætta breff høra ælla see
(10) Alla the mæn som thætta breff see ella høra læsas

Som framgår ovan präglas utformningen av denna formel av en tämligen hög grad av

konstans; i samtliga diplom som innehåller inscriptio realiseras den av alla the mæn plus en

relativsats. Jag betraktar därför samtliga fall som uttryck för samma stereotypa formulering. I

denna stereotypa formulering har jag undersökt följande fyra variabler: kasusbruket,

verbvariationen, förekomsten av sum, och bruket av bestämd artikel

Utformningen av inscriptio utgör objekt i den huvudsats som sträcker sig över

nästkommande formel, salutatio, där utfärdaren står som subjekt och helsa står som

predikat.23 Verbet helsa styrde ursprungligen dativ (Iversen 1973:§158) men som

framkommer ovan har objektet skrivits i ackusativ i samtliga diplom. Här förekommer alltså

ingen variation där den vore väntad utifrån verbets tidigare kasusstyrning. I (6), (8) och (9)

förekommer dock den ursprungliga dativformen them/thøm med bestämningen i ackusativ –

alla. Dessa exempel analyserar jag inte som dativformer då Wessén (1968:§142) menar att

vissa pronomens dativ- och ackusativformer sammanföll relativt tidigt till en gemensam

objektsform.

I samtliga diplom bildas bisatsens predikat av en verbfras bestående av fler än ett verb.

Den vanligaste varianten är höra ælla sea 24 som förekommer i sju av de nio diplom som

innehåller inscriptio. I diplom (7) och (10) förekommer en mindre vanlig variant – sea ælla

höra läsas – som alltså innehåller, utöver verben sea och höra, även verbet läsa.

Detta leder oss in på den tredje variabeln som har undersökts i denna stereotypa

formulering, förekomsten av sum. Det är nämligen i de precis nämnda diplomen – (7) och

(10) – där subjunktionen sum inleder bisatsen medan bisatsinledaren är utelämnad i övriga

diplom.

24 Verbfrasen skiljer sig något åt i diplom (5) där konjunktionen oc förekommer, till skillnad från det mer vanliga
ælla.

23 Exempel på den fullständiga stereotypa formuleringen, från diplom (1): ’Alla þe men thæta bref høra ella see
helsa iak Bendictor Philipusson riddare innerlika medh Guþi varum herra’.
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Den sista variabel som har undersökts i denna stereotypa formulering är artikelbruket.

Som framkommer i förteckningen ovan förekommer den bestämda artikeln the/þe i fyra av de

nio diplom som innehåller inscriptio. Däremot torde de tre diplom som innehåller

pronomenet them/thøm räknas bort eftersom en bestämd artikel inte är ett alternativ i

samband med ett pronomen. Det leder till fyra fall av sex möjliga med bestämd artikel.

5.2 Variation i salutatio
I salutatio hälsar utfärdaren på den adresserade som nämns i inscriptio. Även denna formel är

en av de mest förekommande i de svenska medeltidsbreven och förekommer i studiens

samtliga diplom, återigen med undantag för (3) SDHK nr 12636 som i avsnitt 3.8

konstaterades sakna även salutatio. Nedan följer en förteckning över hur salutatio har

utformats i studiens diplom. Den utelämnade del som kan ses nedan är formeln intitulatio

som innehåller utfärdarens namn, och som inte analyseras i denna studie.

(1) helsa iak […] innerlika medh Guþi varum herra
(2) helsa iak […] æuærdhelika medh warum Hærra
(3) –
(4) helsar iak […] æuærdhelica medh varom herra
(5) helsar iak […] medh warom herra
(6) helsar iak […] äuärdhelica medh warom herra
(7) helsar iac […] æwerdhelica meth Gudhi
(8) helsar jac […] ewärdeliga med warom herra Jesu Christo.
(9) helsar iak […] æuærdhelica meth Gudhi
(10) helsa iac […] kærleca medh warom herra

Likt inscriptio är denna formel realiserad på tämligen likartat sätt i det studerade materialet; i

samtliga diplom som innehåller salutatio realiseras formeln av helsar jak och antingen ett

eller två adverbial. Även här betraktar jag därför samtliga fall som uttryck för samma

stereotypa formulering. I denna stereotypa formulering har följande två variabler undersökts:

benämning av en gudomlighet och bruket av adverb.

Med benämning av en gudomlighet syftar jag på variationen i den prepositionsfras som

kommer sist i den stereotypa formuleringen och inleds av mäþ. Här förekommer en viss

variation i form av hur gudomligheten namnges. Den vanligaste varianten är warom herra

som förekommer sex gånger. Andra varianter är Gudhi/Guþi och Jesu Christo. Som

framkommer i förteckningen ovan är det inte heller ovanligt att två av dessa benämningar
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kombineras. Till exempel finns det prov på warom herra Jesu Christo i (8) och Guþi varum

herra i (1).

I bruket av adverb är den vanligaste varianten ävärþelika som förekommer sex gånger i

materialet. Andra varianter är kärlika som förekommer en gång, och innelika som likaså

förekommer en gång. I (5) förekommer inget adverb.

5.3 Variation i promulgatio
I promulgatio kungör utfärdaren syftet med brevets uppkomst, och formeln påträffas oftast

efter salutatio, samt inleder dispositio.25

Nedan följer en förteckning över hur promulgatio har utformats i studiens samtliga

diplom.

(1) thet see allom mannom kunnoct badhe þem som nu æru oc them som her epte koma
(2) Thæt skal allom vitarlikit v[a]ra
(3) Thet se allom mannom witerlikt oc kunnokt
(4) kænnis iak medh thæsso mino næruarande opno brefue
(5) kænnis jak medh mino thæsso nærwarande ypno brefwe
(6) Gör iak vitirlikit oc kunnoght medh thæsso mino opno brefwe
(7) gør iac thet allum witerlikt meth thetta sama mit opet breff
(8) Bekiennes jac med thesso mino öpno brefwe
(9) Kænnis iak meth thæsso mino opno brefue
(10) wil iac thæt allom witerlikt wara swa æfftekomandom som them ther nw ærw

Som framgår ovan är utformningen här mer varierad än i inscriptio och salutatio. I denna

formel har jag därför först fokuserat på att identifiera stereotypa formuleringar och därefter

tittat på deras fördelning och inre variation.

Ur materialets diplom kan två varianter av formeln promulgatio urskiljas och jag betraktar

dessa som grundade i två olika stereotypa formuleringar. Men, som sagt, de har identiska

syften då de båda uppfyller funktionen promulgatio. Den första variabel som således

undersöks i denna formel är fördelningen mellan de två stereotypa formuleringarna. Båda

dessa uppvisar även inre variation som ter sig på olika sätt och som undersöks nedan. Jag har

valt att kalla de två varianterna för Prom-1 och Prom-2. Nedan följer en förteckning över

fördelning av Prom-1. Det som gör att jag betraktar följande realiseringar som en och samma

stereotyp formulering är främst den fristående dativformen (som även nämndes i fotnot 9),

samt bruket av verb, i samtliga realiseringar förekommer olika former av verbet vara.

25 Som redan nämnts undersöks inte dispositio i denna studie.
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(1) Thet se allom mannom kunnoct þem som nu æru oc them som her epte koma
(2) Thæt skal allom vitarlikit v[a]ra
(3) Thet se allom mannom witerlikt oc kunnokt
(10) wil iac thæt allom witerlikt wara swa æfftekomandom som them ther nw ærw

Som framkommer ovan förekommer Prom-1 i fyra av studiens tio diplom och präglas av en

del variation där det mest påtagliga är att utformningen är något längre i diplom (1) och (10).

Jag har analyserat detta som att dessa två längre exempel innehåller en ytterligare stereotyp

formulering som jag därför har strukit under i förteckningen ovan. I det följande kommer jag

att redovisa analysen av de två stereotypa formuleringarna var för sig, först den icke

understrukna och därefter den understrukna.

För att analysera variationen i den icke understrukna stereotypa formuleringen har jag

undersökt följande variabler: verbvariation (huvudverb och hjälpverb) samt variation av

adjektiv och formen på den fristående dativen.

Ser man först till hur verbvariationen ter sig i Prom-1 kan man se att konjunktivformen se,

av verbet vara, förekommer i (1) och (3). I diplom (10) förekommer istället hjälpverbet wil i

predikatet: ’wil […] wara’. Till sist kan man i diplom (2) se att hjälpverbet skal förekommer i

predikatet: ’skal […] v[a]ra’. I samtliga fall är alltså vara huvudverb men formen kan variera.

I predikativen som följer huvudverbet vara i samtliga diplom förekommer två olika

adjektiv: viterliker ’veterlig’ och kunnogher ’kunnig’. Variationen ter sig på så sätt att det ena

av de två måste förekomma, men gärna båda.

Den sista variabeln i Prom-1 är variationen i den fristående dativformen som i samtliga

diplom refererar till samma person, nämligen de alla som även adresseras i inscriptio. Även

här förekommer variation då (2) och (10) endast innehåller ’allom’ medan (1) och (3)

innehåller ’allom mannom’.26

För den understrukna stereotypa formuleringen – som endast förekommer i diplom (1) och

(10) – och som det därför endast finns två exempel att jämföra har jag inte undersökt några

variabler. Det går dock att tydligt se var det förekommer variation. Det första är ordföljden,

där man i (1) ser att de närvarande kommer först, följt av de efterkommande medan man i

(10) ser det motsatta. Man kan även se en skillnad där de efterkommande benämns i (1) som

’them som her epte koma’ medan dessa i (10) benämns med en nominalisering:

’æfftekomandom’. Nedan följer en förteckning över fördelningen av Prom-2. Det som gör att

jag betraktar följande realiseringar som en och samma stereotyp formulering är

26 Här kan man också notera att i samtliga diplom förekommer den fristående dativformen som även nämndes i
avsnitt 3.7. Alltså råder ingen variation på den punkten.
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prepositionsfrasen som i samtliga förekomster inleds med medh och refererar till brevet i

fråga.

(4) kænnis iak medh thæsso mino næruarande opno brefue
(5) kænnis jak medh mino thæsso nærwarande ypno brefwe
(6) Gör iak vitirlikit och kunnoght med thesso mino opno brefwe
(7) gør iac thet allum witerlikt meth thetta sama mit opet breff
(8) Bekiennes jac med thesso mino öpno brefwe
(9) Kennis iak meth thæsso mino opno brefue

Prom-2 förekommer i sex av studiens tio diplom och är därför den vanligare varianten i

materialet. Även i denna stereotypa formulering förekommer variation och denna har jag

undersökt genom att titta på följande variabler: verbvariationen och hänvisningen till brevet i

fråga.

Verbvariationen kan beskrivas genom att dela upp exemplen i två varianter. Den mindre

vanliga varianten påträffas i (6) och (7) där verbet göra förekommer,27 följt av de förväntade

viterliker och/eller kunnogher. I de övriga fyra diplomen har istället verbet kennis använts där

vi dessutom kan se att det i (8) har skrivits med affixet be- som ’bekiennes’.

Samtliga exempel av Prom-2 innehåller en prepositionsfras som refererar till det brev i

vilket formeln förekommer. Denna prepositionsfras är mycket likartad i samtliga exempel

ovan, men en viss variation föreligger. Samtliga inleds med prepositionen mäþ följt av en

rektion bestående av en nominalfras med bref som huvudord samt diverse bestämningar.

Nominalfrasen i samtliga diplom innehåller ett demonstrativt pronomen (’thetta’ eller

’thesso’), ett possessivt pronomen (’mit’ eller ’mino’) och ordet opin (’opet’ eller ’opno’).

Utöver detta återfinns variation i materialet där (4) och (5) innehåller ordet nærwarande, och

diplom (7) innehåller ordet sama som ytterligare bestämning till bref.

5.4 Variation i pertinensformeln
I pertinensformeln beskriver utfärdaren/utfärdarna det land eller gods som berörs av brevets

överenskommelse. Som Larsson (2010:131) påpekar är det i stort sett endast i

pertinensformeln som man kan förvänta sig självständigt formulerat innehåll. Det borde

också betyda att man här kan förvänta sig en högre grad av variation. Nedan följer en

27 Man skulle kunna tolka realiserandet av diplom (6) och (7) som en tredje stereotyp formulering. Jag har självt
valt att inte göra så men detta exempel belyser ett problem med analysmodellen: uppdelningen i stereotypa
formuleringar kan bli för subjektiv. Var gränsen dras mellan dem och hur mycket variation en stereotyp
formulering kan innehålla innan den ses som en ytterligare stereotyp formulering är frågor som är vanskliga att
besvara.
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förteckning över hur pertinensformeln har utformats i studiens samtliga diplom. Som

nämndes i avsnitt 3.8 förekommer det två pertinensformler i diplom (3), vilket kan ses i

förteckningen nedan där de har numrerats (3.1) respektive (3.2).

(1) medh allom tillaghom som æru hws ‧ bopæningha ‧ akur ‧ oc ængh ‧ skogha ‧ fiskewatn oc
fæmark ‧ oc allo andro j hwario þet helst ær ‧ j vato ella thørro / nær by ella fiæran ‧ æ hwat
þet helst heter ella er

(2) medh allom thøm tillaghom ‧ som til for næmpda gooza til liggia ok leghet hafwir j wato ok y
thørr[o nær by] ok fiærre ængo vndan takno

(3) (3.1) medh allo thy som thesso godze tilhøra kan
(3.2) medh allo thy som ther nw under ligger ængo undan takno

(4) oc alla the landbo oc alt thet thy gozeno tilhøre
(5) medh allo thy tuem attongom telhøre i wato oc thørro ængo undan takno
(6) medh allom thæssa goza tillaghom
(7) meth hws oc iordh oc allom sinom tillaghom, nær by oc fiærran, ængo vndantakno
(8) och allan min ägodeel i strömenom och mina fiskewärkia, som liggia emoot norra landet näst

Alfwastra closters fiske, och är mitt för skattagarden, och een wärka med tu lanaläge
(9) i Sundtako liggiande, som hustru Ingeborgh Gunnadotter gaff klostreno, Gudh hænna siæl

haue, til hulkit goz iak var (til) rætter arfue
(10) medh allom sinom tillaghom i wato oc thorro nær by fiærran ængo undantakno

I förteckningen framkommer att de flesta diplomen innehåller tämligen knappa beskrivningar

av det berörda godset. Merparten av pertinensformlerna i det studerade materialet består

istället till stor del av ett slags säkerställande av utfärdaren där hen förtydligar att allt som

tillhör godset i fråga ingår i överenskommelsen. Med andra ord verkar utfärdaren här vilja

eliminera möjliga kryphål. Detta gäller dock inte alla diplom, och därför måste formlernas

innehåll beskrivas mer detaljerat.

Mer detaljerade beskrivningar av land och gods förekommer endast i diplom (8) och (9).

Resterande diplom innehåller istället uppräkningar som grundar sig i att allting ska inkluderas

i transaktionen. Diplom (1) innehåller en något mer utförlig uppräkning där utfärdaren har

specificerat vad som faktiskt kan tillräknas godsets ägor. Detsamma sker, om än mindre

utförligt, i diplom (4) och (7).

Det förekommer alltså en viss grad av variation på det sättet att det i två diplom

förekommer beskrivningar av gods eller land medan det i övriga åtta diplom förekommer

grundliga tydliggöranden om att allt ska ingå i överenskommelsen. Dessa tydliggöranden är

utformade på lite olika sätt och jag har i denna formel valt att endast undersöka variationen

som finns i hur dessa har utformats. Jag har alltså inte analyserat variationen i

pertinensfomeln i diplom (8) och (9), eftersom deras utformningar är beroende av godsen som
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beskrivits. Det innebär att jag har analyserat åtta av diplomen men nio pertinensformler totalt

eftersom diplom (3) innehåller två pertinensformler.

Även dessa tydliggöranden som eliminerar kryphål har realiserats på tämligen likartat vis i

materialet och kan därför sägas innehålla en stor grad konstans. Däremot tar sig konstansen

uttryck på ett annat vis här: genom att mindre komponenter har kombinerats på olika sätt i

varje diplom. Exempel på vad jag kallar mindre komponenter presenteras i tabell 3, som även

återger hur många gånger och i vilka pertinensformler dessa förekommer.

Tabell 3: Mindre komponenter i pertinensformeln

Mindre komponent Förekomster Pertinensformel

ængo undan takno 5 (2, 3.2, 5, 7, 10)

med allom tillaghom28 9 (1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 10)

nær by ella fiæran 4 (1, 2, 7, 10)

i wato oc thørro 4 (1, 2, 5, 10)

Var och en av dessa mindre komponenter bär på ett och samma syfte, nämligen att eliminera

kryphål i den överenskommelse som brevet berör. Som framkommer i tabell 3 ovan är den

mest frekventa komponenten ’med allom tillaghom’, som förekommer i samtliga undersökta

diplom (och, som jag nämnde i fotnot 28, även kan varieras) och verkar därför utgöra

grunden till vilken man sedan kan addera ytterligare komponenter. Ett antal diplom innehåller

flera av dessa mindre komponenter – i både diplom (2) och (10) förekommer samtliga

exempel. Dessutom verkar variationen ha varit tämligen fri; utfärdarna kunde således vara

hur tydliga de ville på denna punkt.

5.5 Variation i corroboratio
I corroboratio fastställer utfärdarna oftast att de, samt eventuella vittnen, har fäst sina sigill

vid brevet. Denna formel förekommer ofta mot slutet i de svenska medeltidsbreven.

Nedan följer en förteckning över hur corroboratio har utformats i studiens samtliga

diplom med undantag för diplom (4), (5) och (6), vilka saknar formeln corroboratio. I

förteckningen har jag utelämnat alla namn.

28 Här har jag även inkluderat förekomster ur materialet som jag klassar som varianter. Alltså t.ex: ’medh allo
thy som thesso godze tilhøra kan’ och ’medh allom thæssa goza tillaghom’.
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(1) ok her til oc alla thessa vitnis byrdh ‧ tha sæter iak mit eghit insigle fore thetta breuit ‧ medh
[…] inzsigle

(2) Till thæssa vitnisbyrdh ok mere stadhfæstilse sætir iak mit incigle fore thætta bref ok bedhis
i[ak ær]lika manna incigle som ær […] medh mino eghno

(3) Til huilkins brefs mere wisso war jncighle suasom […] / oc […] / æra hær witerlika fore
hængdh

(4) –
(5) –
(6) –
(7) Til thæssæ forscrepnæ stadhfæstilsæ oc gaffwo mere wisso oc stadhughet læter iac mit

incighle oc […] hængia for thetta breff, oc til witnisbyrdh oc større forwaring bedhis iac hær
fore ærleca oc hedherlica manna incigle, som ær først […].

(8) Till yttermehre wisso later jac hängia mitt insigle wider thetta bref och till witnesbörd bider
jac ährliga manna insigle, som är […] och herra […].

(9) Til mere visso oc stadhfæstilse bedhis iak, […] incighle for thætta bref meth mino eghno
(10) Til thæssins breffs oc gaffwo mere wisso oc stadhfæstilsa hænger iac hær forer mit

incigle…

Som framkommer i förteckningen ovan uppvisar utformningen av corroboratio en större grad

av variation än övriga formler och den kan inte lika lätt kopplas till specifika stereotypa

formuleringar. Till stor del kan detta bero på att formlernas utformning påverkas av de

förhållanden som breven i fråga har utfärdats under. Det gäller främst huruvida

överenskommelsen har bevittnats samt huruvida dessa vittnen har fäst sina sigill vid brevet. I

denna formel har jag därför undersökt två variabler som jag anser vara opåverkade av

överenskommelsens yttre omständigheter: hur syftet med fästandet av sigill benämns och

verbvariationen.

Det förekommer ett antal varianter på hur utfärdaren benämner syftet med att förse brevet

med sigill. Den mest frekventa varianten är vissa ’visshet’ som förekommer fem gånger.

Därefter förekommer stadhfästilse ’stadfästande’ fyra gånger, vitnisbyrdh ‘vittnesbörd’ fyra

gånger, stadhughet ’fasthet; stadighet’ en gång och forvaring ’trygghet; säkerhet’ en gång. Ett

antal av studiens diplom innehåller flera av dessa benämningar och som i pertinensformeln

verkar de ha kunnat kombineras.

Det förekommer variation i bruket av verb som uttrycker att utfärdarens och vittnenas

sigill har fästs vid brevet: hängia ’hänga’ är vanligast då det förekommer fyra gånger; sätia

’sätta’ förekommer två gånger. I diplom (1), (2) och (10) förekommer dessa som enda verb i

predikatet; i diplom (7) och (8) har predikatet bildats med hjälpverbet lata ’låta’. I diplom (3)

består predikatet av ’æra […] hængdh’ där ’hængdh’ är en participform av verbet hängia. I

diplom (2), (7), (8) och (9) förekommer även verb där utfärdaren uppger sig ha bett sina

vittnen om deras sigill. I samtliga fyra fall förekommer verbet beþa ’bedja’.
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5.6 En dateringsformel på fornsvenska
Som nämndes i avsnitt 4.2 är dateringsformeln i regel skriven på latin och undersöks därför

inte i denna studie. I materialets tio diplom förekommer det dock en dateringsformel som är

skriven på svenska. Denna påträffas i studiens äldsta diplom, (1) SDHK nr 10542, daterat till

1374, vilket är anmärkningsvärt då det är i synnerhet i yngre diplom som denna formel brukar

påträffas på svenska. Nedan följer denna svenska dateringsformel samt ett exempel på en

latinsk dateringsformel, ur diplom (7) SDHK nr 16230.

(1) hulikit som var giuit j Vaztenum epte vars Herra byrdh thusanda
thryhundradha oc siutighi aa fiærdha areno, nesta tiisdaghin epte
sancta Pætars oc Pavals apostla dagh.

(7) Datum Wadzstena anno Domini m°cccc° quarto, in festo purificacionis
sancte Marie virginis.

Den svenska dateringsformelen är utformad på närapå samma sätt som den latinska.

Exempelvis inleds formeln med att ange var brevet är utfärdat, följt av årtal och till sist ett

datum som specificeras i samband med en kristen högtid i både den svenska och den latinska

formeln ovan. På en punkt skiljer sig dock utformningen åt: i den svenska formeln har året

skrivits ut med bokstäver istället för att, som i den latinska formeln, skrivas med romerska

siffror.

5.7 Diskussion
I föreliggande avsnitt har formlernas utformanden studerats i detalj genom att dessa har

brutits ned och analyserats komparativt. Det kan konstateras att materialet uppvisar en

tämligen stor grad av konstans, som manifesteras med stereotypa formuleringar i nästintill

samtliga formler. Utformningarna av pertinensformeln och corroboratio är inte lika lätta att

koppla till stereotypa formuleringar men konstansen realiseras där på annat vis; i

pertinensformeln genom frekvent återkommande mindre komponenter och i corroboratio

genom återkommande fraser och ordval. Trots denna konstans pekar resultaten på att en viss

grad av variation förekommer i formlernas utformningar. Till att börja med varierar bruket av

de stereotypa formuleringarna på så sätt att vissa formler har realiserats med en och samma

stereotyp formulering i studiens samtliga diplom (exempelvis inscriptio och salutatio) och

innehåller alltså en större grad konstans, medan andra har varit mindre bundna (exempelvis

pertinensformeln och corroboratio, som nämndes ovan). Dessutom kan varje stereotyp
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formulering varieras på detaljnivå. Variationen inom de stereotypa formuleringarna kan

definieras utifrån de studerade variabler som denna studie grundar sig i, och som föreliggande

avsnitt påvisar handlar det om variation i bruket av främst verb, adjektiv och adverb. Detta

svarar alltså på studiens två första frågor vad gäller variationen i utformningen av formlerna

och de stereotypa formuleringarna .

Studiens tredje fråga gällde huruvida materialet uppvisar några tecken på förändring av

genrens konventioner över tid. Här kan vi se att så är inte fallet. Den variationen som

förekommer i det studerade materialet är utspridd över den studerade perioden och det finns

inga tecken som eventuellt skulle indikera på att det har skett någon förändring över tid. Detta

pekar således på att genrens normer har varit starka under den studerade perioden.

Den fjärde och sista frågan gällde huruvida något specifikt diplom uppvisade någon

företeelse som avvek helt från genrens konventioner. Även här är svaret nej. Utformandet av

samtliga diploms formler innehöll en tämligen hög grad av konstans. Det som dock sticker ut

något är just den svenska dateringsformeln, som nämndes i avsnitt 5.6. Som framkom i

avsnitt 2.2 och i denna studies material, är det tämligen påfallande att denna formel skrivs på

svenska och i synnerhet att en sådan påträffas i studiens äldsta diplom. Något som dessutom

bör nämnas är avsaknaden av inscriptio och salutatio i SDHK nr 12636. Som framkom i

avsnitt 5.1 och 5.2 är detta diplom det enda som saknar dessa två formler. Med utgångspunkt

i endast studiens material kan man därför framhålla att denna avsaknad är slående.

I avsnitt 2.2 berördes även skriftliga förebilder och att brevutfärdare troligtvis har använt

sig av förlagor och möjligtvis även så kallade formulärböcker. Om så är fallet vore här en

intressant fråga vara hur nära brevskrivarna har följt dessa förebilder. Denna studies resultat

kan inte utesluta att skrivarna har haft en viss, om än tämligen låg, grad av kreativ frihet i hur

de stereotypa formuleringar har utformats. En annan tolkning skulle kunna vara att olika

formulärböcker och förlagor har innehållit olika varianter av de stereotypa formuleringarna

vilka sedan spridits i varierande fart och utsträckning. Denna fråga torde vara svår att få svar

på men icke desto mindre är den intressant att ställa.

6 Sammanfattning
Denna studie illustrerade således hur relationen mellan konstans och variation kan te sig i

medeltidsbreven. Jag ska här avsluta med en kort utvärderingen av studiens analysmodell och
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av det termbruk som diskuterades i avsnitt 4.1. Dessutom ska jag framlägga ett ämne som jag

menar vore intressant för framtida studier rörande brevgenren och Vadstena kloster.

Särskiljningen mellan de två termerna formel och stereotyp formulering (i tidigare

forskning även fasta fraser eller stelnade uttryck) anser jag var givande i denna studie.

Genom att definiera en formel funktionellt blev det enklare att fördela varje diploms

beståndsdelar. Likaledes, genom att definiera en stereotyp formulering utifrån dess språkliga

utformning blev det enklare att se hur en viss formel kunde realiseras med dessa och därefter

undersöka deras inre variation. Ett problem som jag dock upplevde med tillvägagångssättet

berör uppdelningen av stereotypa formuleringar. Detta tog jag upp i fotnot 27 där jag

påpekade att analysen kan bli alltför subjektiv då det inte alltid är enkelt att objektivt dra en

gräns mellan olika stereotypa formuleringar. En sådan situation uppstod vid min analys av

promulgatio där jag delade upp formelns utformning i två olika stereotypa formuleringar men

skulle ha kunnat dela upp den ytterligare. Således ligger svårigheten både i att dra gränser

mellan olika stereotypa formuleringar och därav objektivt avgöra hur mycket variation en

viss stereotyp formulering kan innehålla innan den ska klassas som en egen stereotyp

formulering. Som helhet anser jag dock att termbruket och analysmetoden var gynnsam.

Två egenskaper gör diplomen unika som källmaterial i språkhistorisk forskning – de är

självdaterade och går oftast att ortfästa. Detta gör diplomen till en otrolig tillgång på många

plan och därför är fortsatta studier om medeltidsbreven ytterst värdefulla. Avslutningsvis vill

jag därför presentera ett ämne som jag menar vore intressant att studera vidare om gällande

medeltidsbreven och Vadstena kloster. Som skriftmiljö är Vadstena kloster tämligen

välstuderat men fortfarande har breven hamnat lite i skymundan. Inger Lindells studie

avhandlar klostrets allra tidigaste brev vilka utfärdades under inledningsskedet av klostrets

skriptorium men det är den enda studie som har fokuserat helt på klostrets brev. Det finns

således en stor mängd diplom som ännu inte är studerad, diplom vilka utfärdades under en

period som inkluderar klostrets storhetstid och tillbakagång. En studie som således skulle

sätta brevutfärdandet i förhållande till klostrets övriga textproduktion tror jag kan säga

mycket om inte bara klostrets brevutfärdande men om brevgenren i sin helhet samt vilken roll

denna genre har spelat i Vadstena klosters skriptorium. En sådan studie skulle exempelvis

kunna ställa frågor som är skriptoriets skriftliga ideal återspeglade i breven? och skiljer sig

utvecklingen av brevgenren i Vadstena från övriga orter i Sverige?
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