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Sammandrag 

Denna uppsats behandlar två medeltida diplom, utfärdade år 1449 respektive 1450 i 

Stockholm, varav det första är ett gåvobrev och det andra ett pantsättningsbrev. Syftena med 

uppsatsen är dels att göra filologiska utgåvor av de två diplomen med översättningar och 

kommentarer, dels att genom en morfologisk stickprovsundersökning få en bild av det 

svenska kasussystemets upplösning under mitten av 1400-talet. Materialet utgörs av två 

diplomtexter på 301 respektive 226 ord. Den morfologiska analysen utförs med hjälp av 

standardverk i ämnet och behandlar substantiv, pronomina och adjektiv, samt undersöker i 

vilken grad äldre fornsvensk grammatik upprätthålls. Dessutom görs också översiktliga 

paleografiska och ortografiska analyser av de båda diplomen. Slutsatsen är att det i dem finns 

tydliga spår av kasussystemets upplösning, dock i olika hög grad i diplomet skrivet 1449 och 

det skrivet 1450, och att särskilt dativ och äldre genitiv är på väg att försvinna, med undantag 

för genitiv-s och dativ pluralis. 

Nyckelord: kasus, fornsvenska, språkhistoria, filologi, diplom, medeltidsbrev, nordiska språk 
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1 Inledning 

De som har läst tyska i skolan är nog bekanta med uttryck som ackusativ- och dativobjekt, 

och kanske får de kalla kårar av ramsan durch, für, gegen, ohne, um. Kanske har de också fått 

höra att ackusativ, som de ovan nämnda prepositionerna styr, är ett kasus. Tyskan är nämligen 

ett språk med ett levande och aktivt kasussystem – ett böjningssystem som svenskan en gång 

också hade. Numera lever bara rester kvar i stelnade uttryck, som till skogs (genitiv), man ur 

huse (dativ) och i ljusan låga (ackusativ), men länge böjdes alla substantiv, adjektiv och 

pronomen i svenska i fyra kasus.  

Detta system har alltid fascinerat mig. Hur, varför, och när försvann det? Efter att ha 

forskat lite i ämnet och fått lära mig lite mer föddes idén att titta på en förstahandskälla från 

den tid då kasussystemet anses ha upplösts, och se vilka tendenser till kasusbortfall – eller 

konservativt skriftspråk – som jag kunde hitta. I detta syfte kommer jag att titta närmare på ett 

par medeltida brev, även kallade diplom eller urkunder (Johnsson 2003:11). Termen diplom är 

sentida, och förekom inte under medeltiden. Trots detta har jag valt att huvudsakligen 

använda mig av denna term i min uppsats, för att tydliggöra för läsaren att det inte är 

privatbrev som behandlas. Utifrån dessa diplom hoppas jag att genom en 

stickprovsundersökning kunna presentera något av en ögonblicksbild av kasussystemet i 

1450-talets Stockholm. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är tvådelat: dels att bidra till den kontinuerliga utgivningen av de 

svenska medeltidsbreven genom att göra en utgåva av två diplom, dels att undersöka 

kasussystemets upplösning i Stockholm under mitten av 1400-talet. 

Frågeställningarna är dessa: 

1) I vilken grad är det fullständiga kasussystemet fortfarande i bruk i de två diplomen? 

2) Skiljer sig användandet av kasus åt de två diplomen emellan? 

3) Speglar kasussystemets utseende den språkhistoriska utveckling som tidigare forskning 

presenterat? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att definiera termerna kasus och diplom samt redogöra för hur 

svenskans kasussystem försvagades under medeltiden. 

3.1 Kasus 

Den andra upplagan av Svensk ordbok, utgiven år 2021 av Svenska Akademien, definierar 

kasus på följande sätt: ”böjningskategori för ett substantiv, adjektiv eller pronomen som anger 

ordets förhållande till ett annat ord i satsen särsk. till verbet” 

Kasus kan indelas i s.k. lexikalt, semantiskt och syntaktiskt/strukturellt kasus, varav 

syntaktiskt kasus beskrivs ovan. Syntaktiskt kasus markerar alltså vilken funktion det böjda 

ordet har i satsen; exempelvis får ord som står som direkt objekt i en sats ofta kasus ackusativ. 

Semantiskt kasus kan uttrycka språkliga funktioner som i kasusfattiga språk uttrycks med 

prepositioner. Till exempel kunde ackusativ i fornsvenskan användas för att uttrycka tid. Med 

lexikalt kasus menas att kasusböjningen styrs av ett annat ord i satsen; oftast ett verb eller en 

preposition. Prepositionen til kunde i fornsvenskan exempelvis styra både genitiv och senare 

också ackusativ (Pettersson 2017:113–114). 

Kasus känns främst igen på ordens ändelser. Tag till exempel det fornsvenska ordet fiskum. 

Det är format av en rot – fisk – och en kasusändelse – -um. Fiskum är därmed ett starkt böjt 

substantiv i maskulinum dativ pluralis, obestämd form.  

I fornsvenskan förekom fyra kasusformer: nominativ, ackusativ, dativ och genitiv 

(Pettersson 2017:98). Samtliga substantiv böjdes inte bara i dessa fyra kasus, utan också i 

numerus (antal) och species (bestämdhet). Substantiven hade även ett bestämt genus 

(maskulinum, femininum eller neutrum) och kunde böjas både starkt och svagt. Adjektiven och 

de adjektivistiska orden kongruensböjdes med substantiven, de rättade sig efter de substantiv 

de agerade bestämning till (Pettersson 2017:102).  

Modern svenska har två kasus: grundform och genitiv (vilket används för att uttrycka ägande 

eller attribut). Det finns dock ett par rester kvar av det gamla kasussystemet. Böjningsformerna 

honom och henne, av pronomina han och hon, är fortfarande aktiva som objektsformer i språket 

även om skillnaden mellan ackusativ och dativ har suddats ut.  
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3.2 Kasussystemets bortfall 

Liksom flera andra europeiska språk har svenskan över tid genomgått en språklig förändring 

där det gamla fyrkasussystemet har blivit redundant och sedan försvunnit ur bruk.  

Det är viktigt att poängtera att kasussystemets upplösning inte skedde vid organiserade, 

avgränsade tidpunkter. Språket förändrades inte över en natt exempelvis år 1450, utan 

förändringen hade vid det laget snarast pågått i över 200 år. Språkförändringarna påverkade 

inte heller alla delar av landet i samma takt eller till samma grad. Gamla böjningsformer levde 

kvar i varierande grad i olika dialekter, däribland roslagsmål eller dalmål, samt i stelnade 

uttryck (Wessen 1968:185). 

I kontrast till denna bild av kasusbortfallet som en kontinuerlig språkförändring har Lars-

Olof Delsing (2014) presenterat en annan bild av förloppet. Han menar att kasusbortfallet i 

svenska främst har skett i två omgångar: de s.k. Lilla och Stora katastroferna. Den förra ska ha 

inträffat runt år 1300, och den senare runt år 1450. I denna uppsats kommer jag att använda mig 

av Delsings benämningar på dessa skeenden, i syfte att ge beskrivningen en något mer 

övergripande struktur. Fokus kommer att läggas på den Stora katastrofen, eftersom den inträffar 

under den period som är relevant för denna uppsats. 

3.2.1 Den lilla katastrofen 

Den Lilla katastrofen ska enligt Delsing ha inträffat i början av 1300-talet och innebar att 

kasussystemet till stor grad förenklades. Ackusativ och genitiv upphörde att vara aktiva som 

lexikala kasus; lexikal dativ slutar förekomma som något annat än rollen upplevare. Genitiven 

förändras tidigt; genitiv singular-ändelsen -s tar över den maskulina -ar-ändelsen (Wessén 

1968:136), dock inte i de feminina ändelserna (Wessén 1968:143). Genitiven får en fast position 

samt en enda funktion, nämligen att fungera som possessivattribut (Delsing 2014). Det som 

kvarstår är, enligt Delsing, strukturellt kasus där kasus blir förutsägbart utifrån ordens 

semantiska roller, med några få undantag. Bland annat bibehålls särskilda objektsformer för 

substantivistiska pronomina (Wessén 1968:143). Delsing (2014) menar att denna utveckling är 

en nödvändig förutsättning för den Stora katastrofen, som enligt hans mening inträffar runt 

1450. 

Dessa radikala förändringar, som främst ägde rum i städer och i profan skrift, kan med viss 

säkerhet härledas till det stora lågtyska inflytandet på svenskan i städerna under 1300-talet 

(Pettersson 2017:169). Förändringarna bör ha inträffat som tidigast i Sydsverige och i 

Stockholm, för att därefter sprida sig över landet (Wessen 1968:185). 
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3.2.2 Den stora katastrofen 

Efter den Lilla katastrofen fyller kasussystemet en väldigt begränsad funktion. 

Böjningssystemet har i stort sett försvunnit från de flesta svenskars språk (Pettersson 2017:168) 

och fyra kasus är på god väg att smälta ihop till två: grundform – av gammal nominativ, dativ 

och ackusativ – respektive genitiv (Wessen 1968:136). I Mälardalsområdet försvinner 

kasusböjning från praktiskt taget alla substantiv, adjektiv och attributiva pronomen under 1400-

talet, medan religiösa skrifter och skriftproducenter (exempelvis Vadstena kloster) fortfarande 

brukar ett mer konservativt språk. I senare brev och texter används kasus främst stilistiskt och 

arkaiserande (Pettersson 2017:169). Nedan kommer jag att gå in mer i detalj på hur de specifika 

kasusformerna förändrades och försvann. 

Formerna för nominativ och ackusativ åtskildes inte i det gamla kasussystemet, förutom i 

maskulinum singular och plural samt femininum bestämd form singular (och i obestämd form 

i vissa stammar). Detta gällde för både starka och svaga substantiv. Efter hand trängdes 

nominativformerna i regel ut av ackusativformer, tidigare i de starka substantiven än i de svaga 

(Wessén 1968:137). För femininerna i bestämd form gällde dock det motsatta – i en process 

som inleddes runt år 1450 började ackusativformen ersättas av nominativformen (Wessén 

1968:141).  

Nominativen finns dock bevarade i vissa ålderdomliga mål, exempelvis roslagsmål. Den 

gamla ändelsen -e för svaga maskuliner, samt -u för svaga femininer, har förblivit gängse 

brukad form i vissa delar av landet (Wessén 1968:138–139). Som kuriosa kan nämnas att den 

starka maskulina ändelsen -er fortfarande går att höra i många Luciatåg – Ingen dager synes 

än. 

Vad gäller dativ så bibehöll sig de bestämda formerna bättre än de obestämda – de var 

fortfarande vanliga ännu in på 1500-talet. Dativens funktion begränsades dock redan tidigt, då 

ackusativ började användas där konstruktioner med dativ förut hade använts. Även 

prepositioner som ursprungligen tog dativ övergick till att ta ackusativ. Denna förändring var 

segdragen och var inte heller helt genomförd när den yngre nysvenska perioden inleddes 

(Wessén 1968:142). I början av 1400-talet kommer dativformerna för substantivistiska 

pronomen i 3 person – honom, hänni – allt mer i bruk, på bekostnad av de fram till dess åtskilda 

ackusativformerna han och hana. I plural ersätter även dativformen them ackusativformerna 

tha, thön och the (Wessén 1968:144). Denna användning av pronomina är densamma som 

fortfarande är i bruk idag. 



9 

 

Genitivändelsen i maskulinum (-ar) försvinner tidigt, redan under 1300-talet. Under 1400-

talet börjar genitivändelsen -s även vinna mark bland de feminina substantiven, och framåt 

1500-talet blir -s vanligt också bland pluralformerna. Liksom dativen klarar sig den bestämda 

formen bättre än den obestämda formen för genitiverna (Wessén 1968:143). I modern svenska 

finns fortfarande vissa rester av den gamla genitivändelsen -a bevarade i fasta 

prepositionsuttryck. Det måhända vanligast förekommande är ordet tillbaka, format av 

prepositionen til och genitiv pluralis av baker – baka (SAOB 2004). 

 

3.3 Diplom 

Diplomen var medeltida juridiska handlingar som med kontinental förlaga, grundad i den 

kyrkliga organisationen, började skrivas på latin i Sverige under 1100-talet (Johnsson 2003:11). 

När kung Magnus Erikssons landslag ca år 1350 fastslog att alla domslut i fortsättningen skulle 

skrivas på svenska (Larsson 2010) blev svenskan rättens, administrationens och således även 

diplomens språk. Det äldsta bevarade diplomet på svenska är från 1330, men redan på 1200-

talet hade landskapslagarna börjat skrivas på folkspråket (Larsson 2003:9).  

Diplom förekom i flera former, exempelvis gåvobrev, köpebrev, pantsättningsbrev, etc. och 

följde generellt ett strukturerat formelschema (Johnson 2003:44). För en mer utförlig 

beskrivning av de olika brevtyperna, se Larsson 2003:115.  

Diplom skiljer sig från andra medeltida handskrifter då de i allmänhet inte är avskrifter av 

redan existerande texter, utan är originaldokument. De är också, som en del av det ovan nämnda 

formelschemat, ofta daterade på den exakta dagen som de skrevs. Som språkhistorisk resurs ger 

de därför en viktig inblick i hur den skrivna svenskan förändrades under medeltiden. 

Ett stort antal diplom finns bevarade och tillgängliga genom Riksarkivets databas Svenskt 

Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK). I SDHKs bibliotek finns dels 

utgivna diplom digitaliserade, dels korta beskrivningar av outgivna diplom. Ett flertal av 

diplomen har fotograferats, och dessa foton är också de tillgängliga via SDHK.  

Med en utgåva menas att en fullständig transkription och översättning av innehållet i ett 

diplom har gjorts, som sedan har publicerats. I skrivande stund är samtliga av Riksarkivets 

bevarade diplom på svenska daterade från år 1401–1420 utgivna. 
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4 Material och metod 

Materialet till uppsatsen utgörs av två originaldiplom – 1449 25/9 och 1450 1/9, 

fortsättningsvis kallade SDHK nr 25573 respektive SDHK nr 25759 – vilka båda är utfärdade 

i Stockholm. Diplomen finns fotograferade och tillgängliga i Svenskt Diplomatariums 

huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), via Riksarkivets hemsida. 

Valet av material skedde i samråd med handledaren, och med hänsyn till följande punkter: 

• Diplomen skulle finnas fotograferade och tillgängliga i kartotekets digitala 

söktjänst. Därtill skulle diplomen vara relativt oskadade, och inga delar av texten 

skulle saknas.  

• Diplomen skulle båda vara daterade till samma period (mitten av 1400-talet) och 

vara utfärdade på samma plats (Stockholm). Detta för att möjliggöra den typ av 

stickprovsanalys som jag ämnade utföra. 

Min metod är i huvudsak kvalitativ och är utformad i steg, vilka beskrivs nedan. 

Ingetdera av de båda diplomen finns i nuläget utgivet språkvetenskapligt, och för att göra 

det språkliga materialet tillgängligt för analys måste först en transkription genomföras. 

Transkriptionen gör jag genom att systematiskt gå igenom texterna, rad för rad, för att sedan 

skriva av texten diplomatariskt, d.v.s. med en hög grad av exakthet. Efter transkriptionen gör 

jag en översättning av diplomen till modern svenska. Syftet med översättningen är främst att 

tolka texten och göra den mer tillgänglig. Översättningen görs med stöd av Söderwalls 

Ordbok öfver det svenska medeltids-språket, med supplement, utgiven mellan åren 1883 och 

1973, samt Schlyters Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla lagar (1877). Transkriptionen 

och översättningen, tillsammans med paleografiska och ortografiska kommentarer, utgör de 

utgåvor som publiceras i och med denna uppsats. 

Det slutliga ledet i metoden är den morfologiska analysen. I analysen kommer jag att ta 

med substantiv (med undantag för ort- och personnamn), pronomina och adjektiv. Genom 

analysen ämnar jag fastställa dessa ords kasus, numerus och genus. Detta görs främst med 

stöd av Elias Wesséns Svensk språkhistoria I och III (utgivna 1968 respektive 1965), men 

även av Adolf Noréens Altschwedische Grammatik (1904). Den senare har varit särskilt 

behjälplig vid fastställandet av lexikalt kasus, i synnerhet gällande prepositionsbundna kasus. 

Latinska ord och formler har undantagits från analysen. 

I analysen har jag först och främst tittat på ordens morfologi (böjning), men i de fall då 

detta har varit otillräckligt för fastställandet av ovannämnda punkter har jag förlitat mig på 
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den syntaktiska funktionen av ordet i fråga. Exempelvis har ord där nominativ och ackusativ 

är identiska till böjningen antagits stå i ackusativ om de agerar direkt objekt i meningen.   

 

5 Utgåva av SDHK nr 25573 och SDHK nr 25759 

5.1 Utgivningsprinciper 

Mina utgåvor kommer att följa de utgivningsprinciper som Riksarkrivet sammanställt för 

medeltidsbreven. Dessa principer återfinns på Riksarkivets hemsida, under fliken 

Utgivningsprinciper (DS) (där DS står för Svenskt Diplomatarium), eller på denna länk 

https://riksarkivet.se/utgivningsprinciper-ds. För enkelhetens och läsbarhetens skull kommer 

jag att sammanfatta ett par av de viktigaste punkterna nedan: 

• Förlagan följs i största möjliga mån: interpunktionen behålls och styckeindelningen 

ändras inte. 

• Upplösta förkortningar kursiveras; exempelvis mz skrivs ut som medh eller meth. 

Detta gäller dock inte de latinska formlerna. 

• Variation i stavning eller bokstav normaliseras inte utan transkriberas så som det står. 

Skrivningen ffrw normaliseras alltså inte till fru.  

Jag har valt att inte följa Diplomatariets principer i ett avseende: stora och små bokstäver  

normaliseras inte av mig. Exempelvis där ortnamn står med minuskel har jag transkriberat 

med liten bokstav, detta för att i högre grad behålla brevets originalutformning. 

5.2 SDHK nr 25573 

5.2.1 Transkription 

1) Alla the som thetta breff se äller höra helsar Iak Cecilia Laurensdotter kärliga meth gudh 

Gör wetherliget mädh 

2) thetha mit oped breff at iak haffwer sakt ok oplated Hogmäktige ok wärdige fförstinne 

minne käre nadige frw ffrw 

3) katerine meth guds nadh sweriges ok göta drotningh thenne effterkomonde myn gotz Som 

äre twa garda i wran 

https://riksarkivet.se/utgivningsprinciper-ds
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4) gabäk Item twa garda i fagraliidh ok thre garda i landboby liggande i foglösesokn I wartofte 

härede i Skara 

5) Biskopsdöme meth husom Iordom akrom Ängiom Skoghom fiskewatnom ok wtmarkom 

torpom ok Torpestadom 

6) Qwarnom ok qwarnestadom i wato ok torro när by ok färre engo vndan taghne som thässom 

fornämpde gotzom aff aller 

7) tilliget haffwer ok tilligger huilken fornämpde godz fornämpde minne käre nadige frwss 

fader myn käre herre ok hosbonde 

8) herre karl Ormsson hwars siäl gudh nade mic a Rättom hinderdag til margongaffwo gaff 

for fämtigi fulwiktoga gambla 

9) Ängilska nobla huilka famtigi ängilska nobla kännes iak fulleliga ok redeliga opbured 

haffua alla i enne redho 

10) ok wisso sinne Thy affhändar iak thenne fornämpde gotz mic ok minom arffwom ok 

tileghnar thenno fornämpde myne käre nadige 

11) frw ok hännis arffuom til äwerdeligh ägho Ok giffuir iak lagmannom häredzhöffdingiom 

ok domarom i sama härede 

12) Som thenna godz vdiliggia fulla makt til at lyse ok fastgöre fornämpdne minne nadige frw 

all thenna fornämpdne godz meth allom thenna1 

13) fornämpdna tillaghom äpther thy som Swerges2 lagh vtuisa Tiil tässes breffs mere wisso ok 

höghre forwaringh læter iak meth 

 
1 I sammanhanget vore thessom att förvänta sig, men då skrivaren tidigare visar en osäkerhet gällande vissa äldre 

former, och då använder thenna där något annat är förväntat, har jag valt att transkribera thenna också här. 
2 Förkortningen som används i slutet av Swerges (se diplomet i bilaga 2) har jag transkriberat olika i de fall den 

förekommer. Eftersom sweriges skrivs ut i sin helhet utan förkortning på rad 3 har jag här på rad 13 tolkat 

förkortningen som att den står för ett -es. Senare skriver dock skrivaren ut witnisbirdh i sin helhet (rad 16), där 

med -is-form, och på rad 15 förekommer förkortningen för att beteckna ändelsen på ordet westeras. I det senare 
fallet kan -as antas vara den rimligaste formen. Kort sagt har skrivaren varit inkonsekvent med vilken vokal som 

betecknas i -is, -as och -es-former, och därför har jag valt att göra en ny tolkning av förkortningen varje gång 

den förekommer. 
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14) wilia ok witskap hängia mit incigle for thetha breff Ok bider iak wälbordoga ok ärliga män 

Som äre wärdugh 

15) fader mädh gudh biskop Aka i wästeras herre ärengisll nielsson herre Otte olsson oc herre 

iohan gädda Riddara at latha hängia 

16) theres insigle mäder mina for thetha breff til witnisbirdh Datum stocholm feria quinta post 

festum beati mathei Aptostoli et ewangeliste 

17) Anno Domini Mcdxlnono etcetera 

5.2.2 Översättning 

1) Alla de som ser eller hör detta brev hälsar jag, Cecilia Larsdotter, kärligen med Gud. [Jag] 

gör det känt med  

2) detta mitt öppna brev att jag har lovat och upplåtit till [vår] högmäktiga och värdiga 

furstinna, min kära nådiga fru, fru 

3) Katarina med Guds nåd Sveriges och götarnas drottning, dessa mina närmast följande 

gods, som är två gårdar i Vrån- 

4) gebäck, vidare två gårdar i Fagerlid och tre gårdar i Landby, liggande i Fågelås socken i 

Vartofta härad i Skara 

5) biskopsdöme, med hus, jordar, åkrar, ängar, skogar, fiskevatten och utmarker,3 torp och 

torpställen, 

6) kvarnar och kvarnställen, i vått och torrt, nära byn och längre bort, inget undantaget av allt 

det som dessa förutnämnda gods 

7) tillhört och [nu] tillhör, dessa gods som min förutnämnda kära nådiga frus fader, min käre 

herre och husbonde, 

 
3 Utmark = mark liggande långt bort från gården eller annan bebyggelse; obrukbar jord eller betesmark (SAOB 

2012, uppslagsord ut) 
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8) herr Karl Ormsson, vars själ Gud må visa nåd, gav mig på rätta dagen efter bröllopet i 

morgongåva, för femtio fullviktiga gamla 

9) engelska nobler vilka femtio engelska nobler jag till fullo och ordentligt mottagit i sin 

helhet i reda penningar och fast övertygelse. 

10) Därför avyttrar jag mig och mina arvingar detta gods och tillägnar det förutnämnda åt min 

kära nådiga 

11) fru och hennes arvingar att äga i evighet. Och jag ger lagmannen, häradshövdingen och 

domarna i samma härad 

12) som dessa gods ligger i fullmakt att utlysa4 och befästa min förutnämnda nådiga frus 

ägande av de förutnämnda godsen med allt det 

13) förutnämnda tillhörande på det sätt som Sveriges lag visar. För detta brevs garanti och 

säkrare bekräftelse låter jag med 

14) vilja och vetskap fästa mitt sigill på detta brev. Och jag ber välborna och ärliga män vilka 

är värdige 

15) fadern i Gud, biskop Åke i Västerås, herr Erengisle Nilsson, herr Otto Olsson och herr 

Johan Gädda, riddare, att låta fästa 

16) sina sigill med mitt för detta brevs vittnesbörd. Givet i Stockholm den femte vardagen 

efter den heliga aposteln och evangelisten Matteus festdag 

17) Herrens år 1449. 

5.2.3 Paleografisk kommentar 

Diplomet är skrivet i stilen Cursiva Recentior, en gotisk stil som var i bruk i stort sett hela 

Europa under den senare medeltiden (Derolez 2003:142). Stilen karaktäriseras av följande: 

1. Ett ”enrummigt” a – ɑ. Samtliga a i SDHK nr 25573 är skrivna på detta sätt. Se b.la. 

<haffwer> (rad 2) och <akrom> (rad 5). 

 
4 tillkännage. 
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2. Bokstäverna b, h, k och l är försedda med ögla på stapeln. Denna aspekt efterföljs inte 

i brevet – staplarna är svänga och markerade (se b.la. <helsar> och <kärliga>, båda rad 

1), men saknar tydliga öglor. 

3. f och ſ (långt s) är raka och sträcker sig under baslinjen. Se b.la. <fagraliidh> (rad 4) 

och <Ängilſka> (rad 9). 

För förklaringar och exempel på ovanstående begrepp (öglor, staplar, etc) se Svensson 

1974:11–13.    

Om bokstäverna i övrigt kan sägas att skrivaren genomgående använder sig av s.k. runt r 

eller ”r rotunda” (Svensson 1974:13) – se <breff>, rad 1 – och verkar ha satt ut prickar över i 

med torr pennspets, då de i nästan samtliga fall är mycket otydliga eller helt saknas. Ä och ö 

markeras med hårstreck (hårfina bläckdrag) uppåt från a eller o, respektive; se <äller höra>, 

rad 1. Å särskiljs ej från a eller o.  

Diplomets inledande majuskel – A – är riklig dekorerad, men samtliga majuskler (b.la. C i 

<Cecilia>, L i <Laurensdotter>, båda rad 1; R i <Rättom>, rad 8) är även de dekorativa och 

utsmyckade. Majuskeln L i rad 1, <Laurensdotter>, sträcker sig nämnvärt mycket högre upp än 

övriga majuskler, nästan i höjd med det inledande A-et.  

Skiljetecken saknas i diplomet. Däremot förekommer en hel del förkortningar, samtliga av 

de tre typer som Svensson (1974:44) beskriver. Följande förkortningar återfinns i SDHK nr 

25573 (latinska förkortningar ej medräknade): 

1. <mz> – vilket står för prepositionen ’med’. I detta diplom upplöses förkortningen som 

meth, istället för det vanligare medh. Detta på grund av det fullt utskrivna meth i rad 

2. 

2. upphöjda bokstäver (se b.la. <thetha> i rad 2) 

3. ett d med en prick efter som förkortning för de (<fornämpde>, rad 7)  

4. s.k. nasalstreck (Svensson 1974:45), vilka betecknar en utelämnad nasal 

(<drotningh>, rad 3)  

5. förkortningar av er (<wetherliget>, rad 1), et (<theta>, rad 1) och is/es/as (b.la. 

<westeras>, rad 15) 

Slutligen har skrivaren gjort ett fel i rad 15 och utelämnat ordet oc (mellan herrarna Otto Olsson 

och Johan Gäddas namn) – detta har åtgärdats genom att helt enkelt skriva till <oc> mellan 

raderna 14 och 15.  
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5.2.4 Ortografisk kommentar 

Skrivaren är generellt sett inkonsekvent gällande stavningen, vilket förvisso inte är ovanligt. 

Stavningen var under medeltiden ännu inte standardiserad, och variation var därmed snarare 

regel än undantag. Vissa stavningsvariationer kan ändå vara värda att kommentera. 

Stavningen av th, dh och t i diplomet stämmer relativt väl överens med den beskrivning som 

Wessén (1968:82) ger av den dentala frikativan (th [þ] i uddljud och dh ([ð]) i inljud och 

slutljud, th har efter år 1400 gått över till t). Det förekommer dock vissa undantag från 

ovanstående ”regler”. Tydligast är hur prepositionen ”med” på rad 1 är skrivet <mädh>, men 

på rad 2 <meth> – där vi finner th istället för förväntat dh. Dock <gudh> (rad 8) och 

<witnisbirdh> (rad 16).  

Ordet ”värdig” förekommer på två platser i diplomet: i formen <wärdige> i rad 2, och 

<wärdugh> i rad 14. Den tidigare förekomsten brukar en tysk, inlånad suffixform – -ig – och 

det senare bevarar en inhemsk form– -ug (Wessén 1948:99). 

Utifrån stavningen kan också ett antal ljudförändringar spåras. Under senare delen av 1300-

talet går det långa /a/-et i svenskan över till ett långt /å/, en utveckling som främst går att datera 

och spåra genom stavfel (Wessén 1968:71), en form av hyperkorrektion. I rad 8 stavas 

<margongaffwo> med a, där ett o vore att förvänta sig, vilket kan anses vara ett stavfel av just 

den typ som Wessén presenterar. En äldre ljudförändring är den delabialisering som ordet 

<witnisbirdh> bär spår av. Delabialisering – här i betydelsen att en rundad vokal blir orundad 

– är ett samlingsnamn för ett antal ljudförändringar vilka inträffade med början under runsvensk 

tid, om inte tidigare, och betecknar ett uttal som var särskilt vanligt under fornsvensk tid samt 

återfinns och har återfunnits i flera dialekter (Lagman 1990:36–37). I exemplet <witnisbirdh> 

kan därmed bruket av i istället för förväntat y (=byrdh) förklaras av att skrivaren uttalade byrdh 

med ett delabialiserat [i]-uttal. 

 

5.3 SDHK nr 25759 

5.3.1 Transkription 

1) Wittherligith warj allom them som thetta breff höre eller see Ath Jak Jdhe her Johan bylows 

dotther kennis opin- 
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2) bare medh thesso mino nerwarandis opno breffue, ath Jak haffwer pantseth ärlighin manne 

Clawes niclisson affwapn 

3) mith godz offwre waaxnes ok nidhre waxnes j tingwaldha sokn ok en gardh vppa nesith 

garästadha j bödil-  

4) säthre sokn, til en brwkelighin panth for ottatigi mark Stocholmsth mynth Swa medh skiel 

ath han skal thenna 

5) forschrivne godzsin brwka ok behaldha for en brwkelighin panth ohindrath ok oqwalth aff 

mik ok aff minom arffuom  

6) fframdelis magh han ok thetta forscrivne godz vthsetthia om honom omtrengher for swa 

margha penninga som före skri- 

7) uath star Jtem är han ok mektogher ath giffua thessa ottatigi mark hwem han wil ok hwart 

honom tekkis Ok 

8) tha Jak forscrivne Jdhe giffwer fornemde Clawus thessa forscrivne lxxx mark, tha skal han 

eller hans erffwingia mik 

9) eller minom arffwom antwardha theta forscrivne godzsith igen frijt ok quijdh ok 

obekymbrath Til thes mere 

10) wisso ok betre forwaringh tha haffwer Jak forscrivne Jdhe bedhith erligha ok welbyrdoge 

men ok riddare som 

11) är her eringisil niclisson her otthe olaffson ok her Joan gedda ath the haffwa henght theris 

Jncighle til with- 

12) nisbyrdh for thetta breff medh mino eghno Som giffwith ok skriuath är j Stocholm Aarom 

epther gudz byrdh 

13) Twsandha fyrahwndradha ok fämtigi, ottha dagha före ware frw dagh Natiuitatis 
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5.3.2 Översättning 

1) Det ska vara känt för alla dem som hör eller ser detta brev att jag Ida, herr Johan Bülows 

dotter, gör allmänt känt 

2) med detta föreliggande öppna brev att jag till den ansedde väpnaren Claes Nilsson  

3) har pantsatt mitt gods Övre Våxnäs och Nedre Våxnäs i Tingvalla socken, och en gård på 

näset Gårstad i Bodil- 

4) säters socken, till en gängse accepterad pant för åttio mark Stockholmska mynt,5 så att han 

med laga rätt ska  

5) bruka och behålla detta förutnämnda gods för en gängse pant, obekymrat och okvalt av 

mig och mina arvingar. 

6) Vidare får han pantsätta detta förutnämnda gods om han behöver, för lika mycket pengar 

som det är förut 

7) skrivet. Vidare har han också [full]makt att ge dessa åttio mark [till] vem han vill och vart 

han behagar. Och 

8) om jag, förutnämnda Ida, ger förutnämnda Claes dessa förutnämnda åttio mark, då ska 

han eller hans arvingar [till] mig 

9) eller mina arvingar återlämna detta förutnämnda gods igen, fritt och kvitt6 och oomtvistat. 

Till [detta brevs] garanti och säkrare bekräftelse har jag, förutnämnda Ida, bett ansedda 

och välborna män och riddare, vilka 

10) är herr Erengisle Nilsson, herr Otto Olsson och herr Johan Gädda, att fästa sina sigill till 

vittnes- 

 
5 mynt = åttio mark i form av mynt slagna i Stockholm. 
6 kvitt = fritt och fredat för skulder eller pengakrav. 
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11) börd för detta brev med mitt eget. Som utfärdat och skrivet är i Stockholm år efter Guds 

födelse fjortonhundrafemtio, åtta dagar före vår frus födelsedag.7 

5.3.3 Paleografisk kommentar 

Liksom SDHK nr 25573 är SDHK nr 25759 skrivet i stilen Cursiva Recentior, även om de två 

diplomen vid en första anblick kan se väldigt olika ut. SDHK nr 25759 följer dock de 

huvudsakliga drag som utmärker den yngre gotiska kursivstilen: 

1. Ett enrummigt a – ɑ. Samtliga a i SDHK nr 25759 är enrummiga.  

2. Bokstäverna b, h, k och l är försedda med ögla på stapeln. Öglorna är förvisso inte 

helt slutna, men de är tydligare i detta diplom än i det förra. Se b.la. <breff> och 

<Johan> (båda rad 1), <mark> (rad 3), och <til> (rad 4).  

3. f och ſ  (långt s) är raka och sträcker sig under baslinjen. Se b.la. <ſokn> (rad 4) och 

<for> (rad 5).  

Skrivaren använder sig av tre allografer för att beteckna r. S.k. kluvna r – som i <breffue>, rad 

2; strukna r – som i <brwka>, rad 5; samt runt r, som endast förekommer i ordet ”för” (eller 

sammansatta konstruktioner av detsamma) – <for>, rad 4, <forwaringh>, rad 10 (Åström 

2010:26). Diplomet har tydliga och konsekventa prickar över både i och j. Ö markeras ej 

grafiskt, dock skiljs ä från a med en struken ögla – se b.la. <ärlighin> i rad 2. Även å markeras, 

dock ej alltid, med den för tiden relativt typiska dubbelteckningen aa – b.la. <waaxnes>, rad 3, 

och <Aarom>, rad 12.  

Förutom diplomets inledande majuskel W, som är särskilt utsmyckad, är övriga majuskler 

inte särskilt dekorativt utarbetade (särskilt i kontrast till majusklerna i SDHK nr 25573). De 

skiljs från minusklerna i form och i storlek, men samtliga är i höjd med de höga staplarna på 

vissa minuskler. Detta syns tydligt exempelvis i ordet <Jak> i rad 1: majuskeln J och minuskeln 

k är lika höga.  

Flera skiljetecken återfinns i diplomet, i form av s.k. virgula – som tar formen av ett 

snedstreck men fungerar som ett kommatecken (Åström 2010:32) – och bindestreck. Virgula 

syns tydligast i rad 13, mellan <fämtigi> och <ottha>, men även i rad 2, 4 och 8. I rad 6, mellan 

<fframdelis> och <magh> finns eventuellt ytterligare virgula, men det kan också röra sig om 

ett veck i pergamentet eller dylikt. Bindestreck ses i slutet av raderna 1, 3, 6 och 11.  

 
7 Jungfru Marie födelsedag infaller den 8 september. Diplomet är alltså utfärdad den sista augusti, enligt 

medeltida räkning. 
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Skrivaren är uppenbarligen väl bekant med flera förkortningar. De förkortningar som 

förekommer är: 

1. <mz> för prepositionen medh 

2. Allmänt förkortningstecken (Åström 2010:9) – ett rakt streck ovanför en eller flera 

bokstäver (se b.la. <them>, rad 1). Mer specifikt även nasalstreck (<kennis>, rad 1). 

3. Förkortning för omväxlande -er (<haffwer>, rad 10) och -re (<höre>, rad 1). För -er 

även ett genomstruket h på rad 11 (<her>). 

4. Förkortning genom ”släng” (Larsson 1974:44) för -ivne i slutet av <forscrivne> (ex 

rad 6), och för -is i <nerwarandis> (rad 2). 

5. Upphöjd förkortning för -nemde i <fornemde> (rad 8). 

6. Särskild förkortning för -son i <niclisson> (rad 11). 

7. ’z’ som förkortning för et, dock enbart i vissa ord (b.la. <thetta>, rad 1).   

5.3.4 Ortografisk kommentar 

Liksom i SDHK nr 25573 stämmer användningen av th, dh och t i diplomet relativt väl 

överens med den beskrivning som Wessén (1968:82) ger av den dentala frikativans grafiska 

realisering under 1400-talet. Dock visar skrivaren en viss tendens att använda th även i final 

position. Särskilt intressant är stavningen i rad 9 – <frijt ok quijdh ok obekymbrath>. Samtliga 

ord slutar på samma språkljud, men rent grafiskt åtskiljs de. Att <quijdh> bör ha uttalats med 

[t] eller [t:] går att anta, då det rimligen bör ha rimmat med <frijt>. I ordet <obekymbrath> 

återfinns också ett konsonantinskott i form av ett b. I språket kan detta inskott spåras tillbaka 

till runsvenskan (Wessén 1968:48). 

Bruket av o i <ottatigi> (rad 4 och rad 7) vittnar om övergången från långt /a/ till långt /å/. 

Även här är det fråga om en felstavning – o istället för ett förväntat a (Wessén 1968:71). 

 Skrivaren använder sig konsekvent av -is-former (det enda utskrivna är <fframdelis>, rad 

6, men förkortningen för -is förekommer på flera andra platser i diplomet). Detta kan tyda på 

att övergången från kort /i/ till kort /e/ (Wessén 1968:76) ännu inte är genomförd i skrivarens 

språk. Till skillnad från det tidigare diplomet förekommer i SDHK nr 25759 inga tydliga 

tecken på delabialisering. 

Slutligen kan anmärkas på ändelseväxlingen mellan <erligha> och <welbyrdoge>, båda i 

rad 11. Då de båda adjektiven syftar på samma tre män är rimligt att anta att de borde ta 

samma ändelse. Möjligen har detta att göra med tyskt inflytande – -ig är som tidigare nämnt 

en inlånad tysk ändelse, medan -ug (och stavningsvarianten -og) är inhemska. 
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5.4 Omnämnda personer 

Cecilia Larsdotter, som är den först namngivna personen vi möter i det äldsta av de två 

diplomen, är också en av dem som är svårast att hitta information om. Intressant nog finns det 

diplom som beskriver hennes morgongåva från herr Karl också bevarat – SDHK nr 24220, 

daterat år 1442. Mer spekulativt kan hon också vara densamma Cecilia Larsdotter som 

omnämns i SDHK nr 20057, där tillsammans med bröderna Germund och Ingevald Larsson. 

Möjligtvis handlar det här om Germund Larsson (Lilja), häradshövding, vilket skulle betyda att 

även Cecilia tillhörde ätten Lilja.  

Drottning Katarina finns det något mer information om. Katarina Karlsdotter av släkten 

Gumsehuvud föddes år 1418 och gifte sig i oktober år 1438 med Karl Knutsson (Bonde), som 

tio år senare blev vald till kung i Sverige. Det mesta vi vet om drottning Katarina kommer från 

Karlskrönikan, men det är känt att hon avled den 7 september 1450 i Stockholm (Svenskt 

biografiskt lexikon). 

Karl Ormsson, av släkten Gumsehuvud, var som bekant far till Drottning Katarina och make 

till Cecilia Larsdotter. Hans födelseår är okänt, men han avled något av åren 1443–1446 

(Wernstedt:1957). Intressant är att han gifte sig med Nils Erengislessons systerdotter, Märta 

Gregersson – med henne fick han dottern Katarina – och att Nils Erengislessons son, Erengisle 

Nilsson, står som vittne till båda de här transkriberade diplomen. 

Biskop Åke – Achatius Johannis – var biskop i Västerås mellan år 1442 och 1453. Han avled 

i Vadstena kloster den 17 april 1452 (Muncktell:1843). Han finns även omtalad i flera olika 

diplom, däribland SDHK nr 24825. 

Erengisle Nilsson var, som redan nämnts, son till Nils Erengislesson och tillhörde 

Hammerstaätten. Hans födelseår är också det okänt, men känt är att han dog år 1469. Erengisle 

tjänstgjorde som fogde i Stegeborg mellan åren 1439 och 1463 och var riksråd från 1435. 

Om Otto Olsson finns mycket knapphändig information. Möjligtvis är det fråga om samma 

Otto Olsson som finns omnämnd i SDHK nr 26266 (daterat 1453). Något som talar för att det 

är fråga om samma Otto Olsson är att SDHK nr 26266 också nämner Erengisle Nilsson och 

Johan Gädda. Då han rimligtvis bör ha varit väpnare innan han blev riddare kan det också vara 

fråga om samma Otto som väpnare Otto Olofsson, omnämnd i SDHK nr 22991 (daterat 1438). 

Johan Gädda själv finns det lite mer information om. I samband med Engelbrektupproret 

blev Johan riksråd, troligen år 1435 (Svenskt biografiskt lexikon). Fram till 1447 tituleras han 

väpnare, bland annat i SDHK nr 24722 och nr 25100, och bör ha blivit adlad till riddare mellan 
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åren 1447 och 1450. Johan Gädda var avlägset släkt med Erengisle Nilsson och dog antingen 

år 1454 eller 1455 (Svenskt biografiskt lexikon). 

Ida Johansdotter (Bülow) är något mer väldokumenterad i jämförelse med den tidigare 

nämnda Cecilia Larsdotter. Ida gifte sig med Laurens Ulfsson, troligen under 1420-talet, och 

hon levde ännu år 1461 (Svenskt biografiskt lexikon). Som kuriosa kan nämnas att hennes 

halvbror Ficke Bülow omnämns i SDHK nr 26266, där den möjliga Otto Olsson också figurerar. 

Ida Johansdotters far, Johan Bülow, var släkten Bülows stamfader i Sverige. Ätten 

härstammade ursprungligen från Tyskland. Johan Bülow begravdes i Vadstena kloster i februari 

år 1411 (Svenskt biografiskt lexikon). 

 

6 Analys 

I följande analys kommer jag att främst fokusera på de avvikelser från klassiskt fornsvensk 

grammatik som de två diplomen uppvisar. Belägg från diplomtexterna sätts inom 

<grafemvinklar>. Uppslagsformer kursiveras. De särskilda former som agerar exempel i 

analysen markeras med dubbla understreck.  

6.1 Nominativ 

De tydligaste nominativerna i diplomen är personliga pronomina och appositioner. Närmast 

samtliga otvetydliga nominativer är personliga pronomina med funktion som subjekt. Några 

exempel på detta ses nedan: 

- tha Jak […] tha skal han […] (SDHK nr 25573, rad 8) 

- fframdelis magh han […] (SDHK nr 25759, rad 6) 

I SDHK nr 25759 förekommer två tydliga efterställda appositioner, den första i rad 1: ”Jdhe 

her Johan bylows dotther”, och den andra i rad 2: ”Clawes niclisson affwapn”. <Dotther> 

kongruerar med <Jdhe>, som står som subjekt i meningen. <Affwapn> är klurigare, då det 

egentligen står som apposition till ett substantiv i dativ, men då ordet i sig är inlånat som fast 

fras från tyskan tar det inte någon särskild ändelse och står därför i nominativ (Söderwall, 

uppslagsord vapn). 

Då böjningsändelserna för ackusativ och nominativ var identiska för större delen av 

substantiven (se avsnitt 3.2.2) kan det ibland vara svårt att avgöra om ett ord står i nominativ 
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eller ackusativ. Dock kan inte sammansmältningen av dessa två kasus analyseras vidare i 

denna uppsats då samtliga subjekt i diplomen närmast uteslutande utgörs av personliga 

pronomen, där böjningsformerna till skillnad från substantiven i övrigt har upprätthållits ända 

in i modern tid. 

6.2 Ackusativ 

I SDHK nr 25573 finns tydliga tecken på att ackusativen breder ut sig på bekostnad av 

dativen. Detta är särskilt iögonfallande vid prepositioner som tidigare enbart styrt dativ, i 

synnerhet prepositionen ”med”. 

- meth gudh (rad 1) 

- mädh thetha mit oped breff (rad 1–2)  

- mäder mina (rad 16) 

Detta gäller dock inte för samtliga ”med” i diplomet (se 6.3), men det tyder på en osäkerhet 

hos skrivaren. Ett annat tecken på övergången från dativ till ackusativ är ordet <helsar> i rad 

1. I den äldre fornsvenskan styrde helsa alltid dativ, men i SDHK nr 25573 styr det istället 

ackusativ: 

- Alla the som thetta breff see äller höra helsar Jak (rad 1) 

<Thetta breff> står dock i förväntat kasus, då båda verben se och höra styr ackusativ. Denna 

tendens till ackusativ-utbredning gäller närmast uteslutande SDHK nr 25573, då SDHK nr 

25759 är mer språkligt konservativt. 

6.3 Dativ 

Generellt bevaras dativen mycket bättre i SDHK nr 25759 än i SDHK nr 25573. Som kontrast 

till de konstruktioner som i SDHK nr 25573 bildas med ackusativ, är dativen bibehållna i 

liknande konstruktioner i SDHK nr 25759: 

- Wittherligith warj allom them […] (rad 1) 

- medh thesso mino nerwarandis opno breffue (rad 2) 

- medh mino egno (rad 12) 
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Något som kan vara intressant att kommentera är hur formen mik (”mig”) har övergått till att 

bli en allmän objektsform, såsom dess funktion är ännu idag, men att dativformen av de 

possessiva pronomina ännu är i bruk. Exempel på detta kan ses på raderna 5 samt 8–9 i 

SDHK nr 25729: 

- aff mik ok aff minom arffuom (rad 5) 

- hans erffwingia mik eller minom arffwom (rad 8–9) 

Då prepositionen aff (”av”) styr dativ hade det i den äldsta fornsvenskan hetat aff mär, men 

denna dativform försvann mycket tidigt från språket (Wessén 1965:116).  

I SDHK nr 25573 bevaras dativ plural bättre än dativ singular. Detta stämmer väl överens 

med Wesséns (1968:142) beskrivning av dativens minskade bruk. Raderna 5 till 6 ger särskilt 

tydliga exempel på detta: 

- meth husom Iordom akrom […] 

- […] Qwarnom ok qwarnestadom 

Då syntaxen särskilt i SDHK nr 25573 är mycket invecklad och snårig är det ibland svårt att 

se om principen ”dativ för indirekt objekt” efterföljs. Dock verkar således vara fallet, i alla 

fall i rad 11: ”Ok giffuir iak lagmannom häredzhöffdingiom ok domarom i sama härede”. 

Märk väl att både <lagmannom> och <häredzhöffdingiom> också står i dativ singular. Att 

singularformen här är bevarad och efterföljs kan mycket väl bero på att den morfologiska 

ändelsen -um/-om var gemensam för maskulinum plural och singular, och att den i sin 

avvikande form var väldigt markerad. 

I SDHK nr 25759 efterföljs den syntaktiska kasusböjningen systematiskt. Ett exempel på 

syntaktiskt bestämd kasus dativ återfinns i raderna 8 till 9: ”hans erffwingia mik eller minom 

arffwom”, där <mik eller minom arffwom> är indirekt objekt i satsen. En problematisk 

stavning finns dock i rad 2; mer om det i avsnitt 6.5 Adjektiv. 

 

6.4 Genitiv 

Genitiven fyller i stort den funktion som Delsing (2014) menar att de uppfyller efter 1300-

talets slut – de agerar possessivattribut. I SDHK nr 25573 kan vi bland annat se: 
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- sweriges ok göta drotningh (rad 3) 

- som Swerges lagh vtuisa (rad 13) 

I samma diplom finns dock exempel på s.k. ”genitiv-s”, vilket är det enda genitivsuffixet som 

finns bevarat i modern svenska. Ändelsen -s var i den klassiska fornsvenska grammatiken det 

suffix som markerade genitiv på starka maskuliner och neutrer i singular (se <Swerges> 

ovan). Ändelsen spred sig sedan, och har slutligen, i vår tid, konkurrerat ut övriga ändelser. 

Några exempel på det syns i raderna nedan: 

- kare nadige frwss (rad 7) – förväntad form saknar ändelse 

- ok hennis arffwom (rad 11) – förväntad form henna(r) 

Til (”till”) styrde i den äldsta fornsvenskan genitiv, men övergår under den yngre fornsvenska 

perioden till att istället styra ackusativ. I SDHK nr 25573 förekommer både former där til styr 

genitiv och där det styr ackusativ. Det til som tydligast styr genitiv återfinns på rad 13: ”Tiil 

tässes breffs mere wisso […]”. Övriga til styr antingen tydligt ackusativ, eller har som rektion 

svaga substantiv där kasusändelserna är identiska: 

- til witnisbirdh (rad 16) – tydligt ackusativ; femininum singular 

- til margongaffwo (rad 8) – oblikt kasus av gaffwa (”gåva”); svagt substantiv, f. sg. 

6.5 Adjektiv 

De flesta adjektiv kan böjas starkt eller svagt, där den starka böjningen i fornsvenskan var 

långt formrikare än den svaga (Wessén 1968:107–108). De starka adjektiven svarar mot 

obestämd form i modern svenska, t.ex. ”(en) lång man”. De svaga svarar mot den bestämda 

formen, t.ex. ”den långe mannen”. Kasusböjningen av adjektiven och de adjektivistiska orden 

hade i sig ingen egen funktion – de kongruensböjdes med de substantiv de hörde samman med 

(Wessén 1968:145). Förväntat kasus, genus och numerus hos adjektiv i fornsvenskan är 

därmed desamma som de substantiv det eller de adjektiven står med. 

I SDHK nr 25759 upprätthålls genomgående den starka adjektivböjningen, med några få 

undantag. Adjektiven kongruensböjs alltså överlag på ett i förhållande till den äldre 

fornsvenska grammatiken korrekt sätt. Några exempel på detta ses nedan: 

- til en brwkelighin panth (rad 4) – m. sg. ack. 
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- swa margha penninga (rad 6) – m. pl. ack.  

En något oklar form återfinns i rad 2: ”[…] pantseth ärlighin manne Clawes […]”. <Ärlighin> 

stämmer väl överens med den fornsvenska starka adjektivformen i maskulinum singular 

ackusativ, då det har ändelsen -an. Detta i sig kan utifrån syntaxen betraktas som något 

underligt då ”ärlighin manne Clawes” är indirekt objekt i satsen, och den förväntade formen 

av <ärlighin> i sammanhanget vore ärlighum. <Manne> är en stavning av manni, vilket är 

den förväntade obestämda dativformen av maþer (Wessén 1968:99). Detta betyder alltså att 

adjektivet <ärlighin> inte kongruerar med det substantiv det hör ihop med, och kan tolkas 

som ännu ett tecken på att ackusativerna tar över dativerna. 

I SDHK nr 25573 förekommer många svaga adjektiv, men böjningen av dessa är något 

förvirrande. Skrivaren har i flera fall använt samma ändelse för både substantiv i femininum 

och i maskulinum.  

- minne käre nadige frw (rad 2) 

- myn käre herre (rad 7) 

I den äldre fornsvenskan skulle den förväntade formen på rad 2 vara minne käru nadigu, och 

på rad 7 myn kära. Utifrån det begränsade underlaget kan självfallet inga slutsatser om den 

svaga adjektivböjningen dras, men sannolikt ses redan här tecken på att de svaga adjektiven 

sammanfaller till en enda gemensam form.  

6.6 Genus 

I både SDHK nr 25573 och SDHK nr 25759 återfinns intressant nog exempel på att de 

grammatiska genusskillnaderna inte efterföljs felfritt. Det moderna grammatiska genuset 

utrum har uppkommit ur en sammansmältning av fornsvenskans genus maskulinum och 

femininum. Liksom i dagens svenska, där vi skiljer på s.k. ”den-ord” och ”det-ord” skiljdes i 

fornsvenskan på ”thän”, ”thet” och ”the”-ord. Just ordet ”gods”, ett starkt substantiv i 

neutrum, verkar ha givit upphov till en viss osäkerhet. Skrivaren av SDHK nr 25573 använder 

nämligen konsekvent fel demonstrativt pronomen för att bestämma det: 

- thenne fornämpde gotz (rad 10) – förväntad form: thetta fornämpde gotz  

- thenna godz (rad 10) – förväntad form: se ovan 
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Thenne och thenna är båda maskulina demonstrativa pronomen, nominativ respektive 

ackusativ. Även skrivaren av SDHK nr 25759 använder vid ett tillfälle ett maskulint 

demonstrativt pronomen i en konstruktion med ordet ’gods’: 

- thenna forscrivne godzsin (rad 4–5) 

I kasussynpunkt är detta korrekt, men genus är alltså fel. Att samma fel förekommer i båda 

breven är intressant, då skrivaren bakom SDHK nr 25759 vid samtliga andra tillfällen i 

diplomet då ordet ’gods’ förekommer använder sig av rätt genus (neutrum).  

 

7 Diskussion och sammanfattning 

Först och främst bör nämnas att den analys som jag genomfört på intet sätt kan sägas 

representera den fornsvenska grammatiken under mitten av 1400-talet. Då materialet är 

begränsat till enbart två diplom ligger uppsatsens värde kanske främst i att jämföra diplomen 

med varandra, och inte försöka dra några större slutsatser om kasussystemets status i 1450-

talets Stockholm. Då undersökningen enbart behandlar skriftspråket är det ännu svårare att 

säga något om hur vanliga människor faktiskt pratade under denna period i svenskans historia. 

Några tendenser kan dock urskiljas, som i sig säger något om hur väl språket i de två 

undersökta diplomen följer den bild av språket under denna period som givits av Wessén 

(1968) och Delsing (2014), bland andra. 

Säkert att säga är att SDHK nr 25573 visar ett mycket mer upplöst skriftligt 

kasussystem än SDHK nr 25759. I det förra diplomet blandas dativ och ackusativ, och 

övergången från att prepositioner som medh och til enbart styrt dativ respektive genitiv, till att 

de styr enbart ackusativ är långt framskriden. Skrivaren har också problem med att särskilja 

den morfologiska böjningen för pronomen och adjektiv. I motsats till detta är språket i SDHK 

nr 25759 långt mer konservativt. Skrivaren bakom SDHK nr 25759 följer närmast 

undantagslöst det fornsvenska grammatiska systemet, inklusive adjektiv- och 

pronomenböjning. 

Utifrån detta kan sägas att det tidigare diplomet, utfärdat 1449, i hög grad återspeglar 

det språkhistoriska förlopp som tidigare forskning presenterat – att kasussystemet i stort sett 

började falla sönder totalt i Stockholm under mitten av 1400-talet. Det andra diplomet, 1450, 

kan då sägas till viss del motsäga detta. Kasussystemet i det senare diplomet är i stort sett 

intakt, med vissa tendenser till upplösning men inte i lika stor utsträckning som det tidigare. 
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Kort sagt kan vare sig SDHK nr 25573 med sitt mer upplösta system bekräfta den tidslinje 

som tidigare presenterats, lika lite som SDHK nr 25759 kan motbevisa den. 

Varför de två diplomen uppvisar denna skillnad kan jag bara spekulera om. Är det 

möjligen så att handen bakom SDHK nr 25573 var en yngre och mindre erfaren skrivare? 

Hade de rört sig i olika kanslimiljöer, där den ena snappat upp fler utländska influenser än den 

andra? Eller är det bara slumpen? Sådana frågor kan vi nog aldrig få svar på. Andra frågor 

kan nog lättare besvaras med vidare forskning. Några möjliga sätt att utveckla denna 

undersökning på vore att göra en jämförande studie av flera diplom över en längre tidsperiod 

för att få ett bättre underlag till en analys, i likhet med Västerdal (2012). Ett annat intressant 

område vore att försöka identifiera skrivarna bakom dessa två diplom, för att se om de kan 

spåras under 1400-talet, då detta skulle möjliggöra än djupare analys och jämförelse av deras 

respektive skriftspråk och -bruk (se b.la. Johnsson, 1998 samt 2003).  

  



29 

 

Litteratur 
 

Delsing, Lars-Olof. 2014: Stora katastrofen – med för- och efterskalv. I: Maria Bylin, Cecilia 

Falk & Thomas Riad (red.): Studier i svensk språkhistoria 12. Stockholm: Acta 

universitatis Stockholmiensis. S. 27–47. Tillgänglig: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-103702 Hämtad 21.12.20. 

Derolez, Albert. 2003: The Palaeography of Gothic Manuscript Books: From the Twelfth to 

the Early Sixteenth Century. Cambridge University Press. 

Johnson, Rakel. 1998: De svenska medeltidsbrevens form, funktion och tillkomstsituation. 

Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket. 

Johnson, Rakel. 2003: Skrivaren och språket: skriftspråksbruk, kasus och vokaler i 

medeltidsbrev på svenska. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för svenska 

språket. 

Lagman, Svante. 1990: De stungna runorna: Användning och ljudvärde i runsvenska 

steninskrifter. Diss., Uppsala universitet. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-302602. Hämtad 21.11.19 

Larsson, Inger. 2003: Svenska medeltidsbrev. Framväxten av ett offentligt skriftspråk. 

Stockholm: Norstedt. 

Larsson, Inger. 2010: Diplom – det medeltida brevet. I: Inger Larsson, Sven-Bertil 

Jansson, Rune Palm, Barbro Söderberg (red.), 2010: Den medeltida skriftkulturen i 

Sverige: genrer och texter. Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia. 

Muncktell, Johan Fredrik. 1843. Westerås Stifts Herdaminne: Första delen. Tillgänglig: 

http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A355290&dswid=4100 

Hämtad 21.12.20.  

Noréen, Adolf. 1904: Altschwedische Grammatik, mit Einschluss der Altgutnischen. Halle: 

Niemeyer. 

Pettersson, Gertrud. 2017: Svenska språket under sjuhundra år. Lund: Studentlitteratur.  

Riksarkivet. Svenskt diplomatarium. https://riksarkivet.se/diplomatariet. Hämtad 21.11.30 

Riksarkivet. Utgivningsprinciper (DS). https://riksarkivet.se/utgivningsprinciper-ds Hämtad 

21.11.30. 

Schlyter, Carl Johan. 1877: Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund. 

Svensson, Lars. 1974: Nordisk paleografi. Lund: Studentlitteratur. 

Svenska Akademiens Ordbok. Tillgänglig: www.svenska.se  

Svenskt biografiskt lexikon (1917-2019). Tillgängligt: https://sok.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx  

Söderwall. Knut Fredrik, 1884–1918: Ordbok öfver det svenska medeltids-språket. Lund. 

Söderwall. Knut Fredrik, 1925–1973: Supplement till Ordbok öfver medeltids-språket. Lund. 

Västerdal, Ida. 2012: Kasusbortfall i fornsvenska diplom: En undersökning av  

substantivböjning i Dalslands diplomatorium 1350–1500. Masteruppsats, institutionen 

för Nordiska språk. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Wernstedt, Folke. 1957: Äldre svenska frälseätter (del 1). Stockholm: Riddarhuset. S. 1–105.  

Wessén, Elias. 1968: Svensk språkhistoria 1: Ljudlära och ordböjningslära. 8 uppl. Nordiskt 

kursbibliotek. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-103702
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-302602
http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A355290&dswid=4100
https://riksarkivet.se/diplomatariet
https://riksarkivet.se/utgivningsprinciper-ds
http://www.svenska.se/
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx


30 

 

Wessén, Elias. 1971: Svensk språkhistoria II: Ordbildningslära. 5 uppl. Nordiskt 

kursbibliotek. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Wessén, Elias. 1965: Svensk språkhistoria III: Grundlinjer till en historisk syntax. 2 uppl. 

Nordiskt kursbibliotek. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Åström, Patrik, 2010: Paleografi. Introduktion till den svenska latinskriftens historia.  

http://www.medeltidshandskrifter.se/Paleografi%20januari%202010.pdf. Hämtad 

21.11.29. 

  

http://www.medeltidshandskrifter.se/Paleografi%20januari%202010.pdf


31 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Ordlista över undersökta ord 

Förkortningar: 

n. – neutrum 

m. – maskulinum  

f. – femininum  

nom. – nominativ 

ack. – ackusativ 

dat. – dativ  

gen. – genitiv  

sg. – singular 

pl. – plural  

adj. – adjektiv  

pr. – pronomen  

 

I de fall där kasus varit obestämbart utifrån den morfologiska böjningen, särskilt i växlingen 

nominativ/ackusativ, har jag utgått ifrån ordets syntaktiska funktion för att bestämma kasus. 

När den syntaktiska funktionen har varit oklar, på grund av invecklad syntax eller liknande, 

har möjliga kasus angivits nedan i formerna ”nom/ack” eller ”nom?”, exempelvis.  

1449 25/9 – SDHK nr 25573 

Rad 1 

• Alla (adj., n. ack. pl.) 

• the (demonstrativt pr., n. ack. pl.) 

• thetta (dem. pr., n. ack. sg.) 

• breff (n. ack. sg.) 

• iak (personligt. pr., n. 1:a person. nom. sg.) 

• gudh (m. ack./nom. sg.) 

 

Rad 2 

• thetha (dem. pr., n. ack. sg.) 

• mit (possessivt. pr., n. ack. sg.) 

• oped (adj., n. ack. sg.) 

• breff (n. ack. sg.) 

• iak (pers. pr., n. 1:a person. sg.) 

• hogmäktige (adj., f. ack. sg.) 

• wärdige (adj., f. ack. sg.) 

• fförstinne (n. oblikt kasus. sg.)  

• minne (pos. pr., f. dat. sg.) 

• käre (adj., f. ack. sg.) 

• nadige (adj., f. ack. sg.) 

• frw (f. oblikt kasus. sg.) 

• ffrw (f. oblikt kasus. sg.) 

 

Rad 3 

• guds (m. gen. sg.) 

• nadh (f. dat. sg.) 
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• sweriges (n. gen. sg.) 

• göta (m. gen. sg.) 

• drotningh (f. nom. sg.) 

• thenne (dem. pr., m. nom/ack. sg.) 

• effterkomonde (adj., n. ack. pl.) 

• myn (pos. pr., n. ack/nom. pl.) 

• godz (n. ack/nom. pl.) 

• garda (m. nom. pl.) 

 

Rad 4 

• garda (m. nom. pl.) 

• garda (m. nom. pl.) 

• härede (n. dat. sg.) 

 

Rad 5 

• Biskopsdöme (n. dat. sg.) 

• husom (n. dat. pl.) 

• Iordom (f. dat. pl.) 

• akrom (m. dat. pl.) 

• Ängiom (f. dat. pl.) 

• Skoghom (m. dat. pl.) 

• fiskewatnom (n. dat. pl.) 

• wtmarkom (f. dat. pl.) 

• torpom (n. dat. pl.) 

• Torpestadom (m. dat. pl.) 

 

Rad 6 

• Qwarnom (f. dat. pl.) 

• qwarnestadom (m. dat. pl.) 

• wato (n. dat. sg.) 

• torro (n. dat. sg.) 

• by (m. ack. sg.) 

• engo (indefinit pr., n. dat?. sg.) 

• thässom (dem. pr., dat. pl.) 

• fornämpde (adj., n. dat?. pl.).  

• gotzom (n. dat. pl.) 

• aller (adj., m. nom. sg.) 

 

Rad 7 

• huilken (relativt. pr., n. nom/ack pl.) 

• fornämpde (adj., n. ack/nom. pl.) 

• godz (n. ack/nom. pl.) 

• fornämpde (adj., n. nom. sg.) 

• minne (pos. pr., f. nom. sg.) 

• käre (adj., f. nom. sg.) 

• nadige (adj., f. nom. sg.) 

• ffrwss (f. oblikt kasus med genitiv-s. sg.) 

• fader (m. nom. sg.) 
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• myn (m. nom. sg.) 

• käre (adj., m. nom. sg.) 

• nadige (adj., m. nom. sg.) 

• herre (m. nom. sg.) 

• husbonde (m. nom. sg.) 

 

Rad 8 

• herre (m. nom. sg.) 

• hwars (relativt pr., m. gen. sg.) 

• siäl (f. nom/ack. sg.) 

• gudh (m. nom/ack. sg.) 

• mic (pers. pr., 1:a person ack. sg.) 

• Rättom (adj., m. dat. sg.) 

• hinderdag (m. ack. sg.) 

• margongaffwo (f. oblikt kasus. sg.) 

• fulwiktoga (adj., m. ack. pl.) 

• gambla (adj., m. ack. pl.) 

 

Rad 9 

• Ängilska (adj., m. ack. pl.) 

• nobla (m. ack. pl.) 

• huilka (rel. pr., m. ack. pl.) 

• ängilska (adj., m. ack. pl.) 

• nobla (m. ack. pl.) 

• iak (pers. pr., 1:a person nom. sg.) 

• alla (adj., m?. ack. pl.) 

• enno (adj., f. oblikt kasus. sg.) 

• redho (adj., f. oblikt kasus. sg.) 

 

Rad 10 

• wisso (f. oblikt kasus. sg.) 

• sinne (n. oblikt kasus? sg.) 

• thy (dem. pr., n. dat. sg.) 

• iak (pers. pr., 1:a person. nom. sg.) 

• thenne (dem. pr., m. ack. sg.)  

• fornämpde (adj., n. ack. sg.) 

• gotz (n. ack. pl.) 

• mic (pos. pr., 1:a person. ack. sg.) 

• minom (pos. pr., 1:a person. dat. pl.) 

• arffwom (m. dat. pl.) 

• thenno (dem. pr., m. ack. sg.) 

• fornämpde (adj., n. ack. sg.) 

• minne (pos. pr., f. nom. sg.) 

• käre (adj., f. nom. sg.) 

• nadige (adj., f. nom. sg.) 

 

Rad 11 

• frw (f. ack. sg.) 
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• hennis (pers. pr., 3:e person dativ med genitiv-s. sg.) 

• arffuom (m. dat. pl.) 

• äwerdeligh (adj. f. nom? sg.) 

• ägho (f. oblikt kasus. sg.) 

• iak (pers. pr., 1:a person nom. sg.) 

• lagmannom (m. dat. sg.) 

• häredzhöffdingiom (m. dat. sg.) 

• domarom (m. dat. pl.) 

• sama (dem. pr., n. nom/ack. sg.) 

• härede (n. nom/ack. sg.) 

 

Rad 12 

• thenna (dem. pr., m. ack. sg.) 

• godz (n. ack. sg.) 

• fulla (adj., f. ack. sg.) 

• makt (f. ack. sg.) 

• fornämpdne (adj., f. ack. sg.) 

• mine (pos. pr., f. nom. sg.) 

• nadige (adj., f. nom. sg.). 

• frw (f. ack. sg.) 

• all (adj., f. nom. sg.) 

• thenna (dem. pr., m. ack. sg.) 

• fornämpde (adj., n. ack. sg.) 

• godz (n. ack. sg.) 

• allom (adj., m. dat. pl.) 

• thenna (dem. pr., m. ack. sg.) 

 

Rad 13 

• fornämpdna (adj., n. ack. sg.) 

• thy (dem. pr., n. dat. sg.) 

• swerges (n. gen. sg.) 

• lagh (n. nom. sg.) 

• tässes (dem. pr., ?) 

• breffs (n. gen. sg.) 

• mere (komp. adj. av mykil) 

• wisso (f. ack. sg.) 

• högre (komp. adj. av högher) 

• förwaringh (f. ack. sg.) 

• iak (pers. pr., 1:a person nom. sg.) 

 

Rad 14 

• wilia (m. oblikt kasus. sg.) 

• witskap (m. dat. sg.) ändelselös dativ 

• mit (pos. pr., n. ack. sg.) 

• incigle (n. ack. sg.) 

• thetha (dem. pr., n. ack. sg.) 

• breff (n. ack. sg.) 

• iak (pers. pr., 1 person nom. sg.) 
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• wälbordoga (adj., m. ack. pl.) 

• ärliga (adj., m. ack. pl.) 

• män (m. ack. pl.) 

• wärdugh (adj., m. ack. pl) 

 

Rad 15 

• fader (m. nom. sg.) 

• gudh (m. nom. sg.) 

• Biskop (m. ack sg.) 

• herre (m. nom. sg.) 

• herre (m. nom. sg.) 

• herre (m. nom. sg.) 

• Riddara (m. nom. pl.) 

 

Rad 16 

• theres (pos. pr., n. gen. pl.) av thera + genitiv-s 

• insigle (n. nom. pl.) 

• mina (pos. pr., f. ack. sg.) 

• thetha (dem. pr., n. ack/nom. sg.) 

• breff (n. ack/nom. sg.) 

• witnisbirdh (f. ack/nom sg.) 

 

1450 1/9 – SDHK nr 25759 

Rad 1 

• allom (adj., n. dat. pl.) 

• them (dem. pr., dat. pl.) 

• thetta (dem. pr., n. ack. sg.) 

• breff (n. ack. sg.) 

• Jak (pers. pr., 1:a person nom. sg.) 

• dotther (f. nom. sg.) 

Rad 2 

• thesso (dem. pr., n. dat. sg.) 

• mino (pos. pr., n. dat. sg.) 

• nerwarandis (adj, presens particip, n. dat. sg.) 

• opno (adj., n. dat. sg.) 

• breffue (n. dat. sg.) 

• jak (pers. pr., 1:a person nom. sg.) 

• ärlighin (adj., m. ack. sg.) 

• manne (m. dat. sg.) 

• affwapn (m. nom. sg.) inlånat ord utan dativändelse. 

Rad 3 

• mith (pos. pr., n. ack. sg.) 

• godz (n. ack. sg.) 
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• sokn (f. dat. sg.) 

• gardh (m. nom. sg.) 

• nesith (n. ack. sg.) 

Rad 4 

• sokn (f. dat. sg.) 

• brwkelighin (adj., m. ack. sg.) 

• panth (m. ack. sg.) 

• mark (f. ack. pl.) 

• stocholmsth (adj., n. ack. pl.) 

• mynth (n. ack. pl.) 

• han (pers. pr., 3:e person nom. sg.) 

• thenna (dem. pr., m. ack. sg.) 

Rad 5 

• forschrivne (adj., n. ack. sg.) 

• godzsin (n. bestämd form. ack. sg.) 

• brwkelighin (adj., m. ack. sg.) 

• panth (m. ack. sg.) 

• mik (pers. pr., 1:a person objektsform, sg.) mik har här redan övergått till allmängiltig 

objektsform. 

• minom (pos. pr., f. dat. pl.)  

• arffuom (m. dat. pl.) 

Rad 6 

• han (pers. pr., 3:e person nom. sg.) 

• thetha (dem. pr., n. ack. sg.) 

• forscrivne (adj., n. ack. sg.) 

• godz (n. ack. sg.) 

• honom (pers. pr., 3:e person dat. sg.) 

• margha (adj., m. ack. pl.) 

• penninga (m. ack. pl.) 

Rad 7 

• han (pers. pr., 3:e person nom. sg.) 

• mektogher (adj., m. nom. sg.) 

• thessa (dem. pr., f. ack. pl.) 

• mark (f. ack. pl.) 

• hwem (rel. pr., ack. sg.) 

• han (pers. pr., 3:e person nom. sg.) 

• honom (pers. pr., 3:e person dat. sg.) 

Rad 8 

• Jak (pers. pr., 1:a person nom. sg.) 

• forscrivne (adj., f. nom. sg.) 

• fornemde (adj., m. ack. sg.) 

• thessa (dem. pr., f. ack. pl.) 
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• forscrivne (adj., n. ack. sg.) 

• han (pers. pr., 3:e person nom. sg.)  

• hans (pers. pr., 3:e person gen. sg.) 

• erffwingia (m. gen. pl.) 

• mik (pers. pr., 1:a person objektsform, sg.) 

Rad 9 

• minom (pos. pr., dat. pl.) 

• arffwom (m. dat. pl.) 

• theta (dem. pr., n. ack. sg.) 

• godzith (n. ack. sg, bestämd form) 

• frijt (adj., n. nom. sg.) 

• quijdh (adj., n. nom. sg.) 

• obekymrath (adj., n. nom. sg.) 

• thes (dem. pr., n. gen. sg.). antagligen en stelnad formel med gammal genitiv 

• mere (komp. adj., av mykil) 

Rad 10 

• wisso (f. oblikt kasus. sg.) 

• betre (komp. adj. av braf) 

• forwaringh (f. ack. sg.) 

• jak (pers. pr., 1:a person nom. sg.) 

• erligha (adj., m. ack. pl.) 

• welbyrdoge (adj., m. ack. pl.) 

• men (m. ack. pl.) 

• riddare (m. ack. pl.) 

Rad 11 

• her (m. nom. sg.). kortform av herre 

• her (m. nom. sg.). kortform av herre 

• her (m. nom. sg.). kortform av herre 

• the (dem. pr., m. nom. pl.) 

• theris (dem. pr., gen. pl.) 

• incighle (n. nom. pl.) 

Rad 12 

• witnisbyrdh (f. ack. sg.) 

• thetta (dem. pr., n. ack. sg.) 

• breff (n. ack. sg.) 

• mino (pos. pr., n. dat. sg.) 

• egno (adj., n. dat. sg.) 

• aarom (n. dat. pl.) 

• gudz (m. gen. sg.) 

• byrdh (f. dat. sg.) 

Rad 13 

• dagha (m. nom. pl.) 
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• ware (pos. pr., f/n? dat. sg) 

• frw (f. dat. sg.) 

• dagh (m. dat. pl.) 
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Bilaga 2 – SDHK nr 25573 
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Bilaga 3 – SDHK nr 25759 
 

 


