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Sammandrag 

Denna uppsats undersöker paleografisk variation i brev som attribuerats till den medeltida skri-

varen Johan Sigmundsson. Huvudsyftet är att undersöka vilken graftypologisk variation som 

återfinns inom enskilda brev och vilken graftypologisk förändring som går att iaktta över tid. 

Ett bisyfte är därtill att på graftypologiska grunder pröva den tidigare attribueringen av breven. 

Materialet för undersökningen är 12 svenska och 3 latinska medeltida brev, utfärdade åren 

1396–1423, som attribuerats till, eller för de latinska breven undertecknats av, skrivaren Johan 

Sigmundsson. 

Undersökningens metod utgörs av en graftypologisk modell där skrivtecken, utifrån deras 

distinktiva och redundanta grafiska drag, klassificeras som överordnade graftyper och under-

ordnade graftypsvarianter. Utifrån dessa graftypologiska enheter upprättas en gemensam graf-

typologi för det latinska och det svenska brevmaterialet. Brevmaterialen jämförs sedan på graf-

typologiska grunder med varandra och den graftypologiska variationen som återfinns i de 

svenska breven undersöks. Den graftypologiska variation som identifieras diskuteras även uti-

från begreppen norm och bruk, som avser den idealiserade bild skrivaren har av sin egen skrift 

respektive hur denna skrift faktiskt realiseras i breven. 

Undersökningen har producerat två huvudresultat. Det första huvudresultatet är att viss 

graftypologisk variation inom enskilda brev och kronologisk förändring över tid i flera brev har 

observerats. Särskilt tre graftypologiska förändringar är framträdande. För det första har en kro-

nologisk utveckling identifierats för en grupp graftyper med karaktäriserande förlängningar un-

der baslinjen, nämligen \h\, \j\, \m\, \n\, \x\, \y\ och \z\. I de latinska breven och de tidigaste 

svenska breven uppvisar dessa graftyper nedåtgående förlängningar som först går åt vänster 

och sedan kraftigt böjer åt höger. Över tid får graftyperna förlängningar som går nedåt och åt 

vänster. För det andra kan man för graftypen \s\ i fyra brev se en kronologisk utveckling där 

graftypsvarianten {s4}, med öppen övre ögla, blir allt vanligare. För det tredje kan man för 

graftypen \æ\ se att de två tidigaste breven har ett diakritiskt tecken bestående av ett snedstreck, 

medan det latinska materialet och senare svenska brev i stället främst har en krok som diakritiskt 

tecken. Dessa tre exempel på graftypologisk förändring har förklarats som en förändring av 

skrivarens norm, där skrivarens norm över tid alltmer skiljer sig från den norm som går att 

identifiera i de latinska och de tidigaste svenska breven. 

Det andra huvudresultatet är att tre svenska brev, SDHK nr 16652, 17016 och 19964, på 

graftypologiska grunder tycks vara felattribuerade och inte vara skrivna av Johan Sigmundsson. 

Ytterligare tre brev, SDHK nr 16232, 18949 och 19280, kan på graftypologiska grunder endast 

mer osäkert attribueras till skrivaren. Övriga sex svenska brev bedöms vara av skrivaren. 

 

Nyckelord: paleografi, graftypologi, variation, förändring, norm, bruk, medeltidsbrev  
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1  Inledning 

Språk kan betraktas från olika perspektiv, till exempel mer avlägset, där man tar fasta på all-

männa tendenser som rör hela språksamfund, eller närmare, där enskilda individers språkbruk 

står i fokus. Det samma gäller för språkhistoria, även om tillgängligt undersökningsmaterial 

begränsar vilka frågor som är möjliga att besvara. Föreliggande uppsats är ett försök att under-

söka individuellt språkbruk, närmare bestämt skriftspråk, i ett historiskt material. 

Materialet för undersökningen är medeltida brev.1 I medeltida sammanhang avser brev 

vanligtvis ett slags offentligt, juridiskt dokument som till form och innehåll mer eller mindre 

följer en fast mall (Larsson 2003: 10). I det nyligen publicerade Skrivare i det medeltida Sverige 

(2015) redogör Per-Axel Wiktorsson för identifierade skrivare, både namngivna och anonyma, 

och brev och andra texter som attribuerats till dessa. Då breven i fråga är både daterade och 

attribuerade till en specifik individ är det möjligt att utifrån detta verk undersöka språklig vari-

ation och förändring på individnivå. 

Medeltida brev kan användas för att besvara många olika typer av frågor. Denna uppsats 

har en paleografisk inriktning och fokus ligger på skriftens grafiska utformning. Breven kom-

mer här därmed att användas för att undersöka en specifik skrivares skriftspråk och hur detta 

skriftspråk varierar inom enskilda brev och över tid i flera brev, något som endast i begränsad 

utsträckning gjorts tidigare (jfr Dverstorp 2010: 15). 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka paleografisk, mer specifikt graftypologisk, 

variation och förändring i brev attribuerats till den medeltida skrivaren Johan Sigmundsson, 

verksam åren 1396–1423 (se mer avsnitt 1.2). I uppsatsen används en graftypologisk modell 

där skrivtecken på typologiska (grafiska) grunder klassificeras i de graftypologiska enheterna 

graftyper och graftypsvarianter (se avsnitt 2.1 nedan för en närmare beskrivning av dessa be-

grepp). Uppsatsens huvudsyfte är dels att undersöka den graftypologiska variation som skriva-

ren uppvisar inom enskilda brev, dels att undersöka vilka graftypologiska förändringar som 

skrivaren uppvisar över tid. 

Undersökningens material består både av brev skrivna på latin och på svenska. De latinska 

breven, som undertecknats av den medeltida skrivaren Johan Sigmundsson och därmed med 

säkerhet är av denne, utgör ett slags facit som det svenska brevmaterialet jämförs med. De 

svenska breven, som utgör huvuddelen av det undersökta brevmaterialet, är i stället endast at-

tribuerade till samme skrivare (se mer avsnitt 1.2). Uppsatsens avsikt är inte att göra en regelrätt 

skrivarattribution av breven. Utgångspunkten är därför att den tidigare attribueringen av de 

svenska breven är korrekt och att samtliga svenska brev är av denne skrivare. Uppsatsens fokus 

på paleografisk variation och förändring gör dock att attributionsfrågan inte helt kan ignoreras, 

då graftypologiska avvikelser i breven kan förklaras antingen som individuell variation hos en 

enskild skrivare eller att breven har producerats av en annan eller flera andra skrivare. Med 

 
1 Medeltida brev benämns ibland även diplom eller urkunder. I föreliggande uppsats använder jag genomgående 

termen brev. 



7 

 

detta i åtanke är ett bisyfte att på graftypologiska grunder pröva den tidigare attribueringen av 

breven, för att därmed bättre kunna avgöra om den graftypologiska variationen som finns i 

breven verkligen beror på paleografisk förändring hos skrivaren Johan Sigmundsson och inte 

att breven har skrivits av en annan skrivare. De frågor som undersökningen ämnar besvara är: 

1. Vilka graftypologiska enheter (graftyper och graftypsvarianter) finns i det under-

sökta latinska brevmaterialet och i vilken mån förekommer dessa enheter i det un-

dersökta svenska brevmaterialet? 

2. Vilken typ av variation inom enskilda brev och vilken typ av kronologisk föränd-

ring i bruket av identifierade graftypologiska enheter går att se i det undersökta 

svenska brevmaterialet? 

3. Vilka undersökta brev tycks inte vara skrivna av Johan Sigmundsson och på vilka 

graftypologiska grunder görs denna bedömning? 

Fråga 1 kommer att behandlas i kapitel 4 och fråga 2 kommer att behandlas i kapitel 5. Fråga 3 

behandlas löpande i kapitel 4 och 5 när så är relevant. 

1.2  Material 

Föreliggande uppsats behandlar den medeltida skrivaren Johan Sigmundsson (signum 314 i 

Wiktorsson 2015) och dennes brev. I Skrivare i det medeltida Sverige ställer Wiktorsson 

(2015: 86) upp sammanlagt 49 brev (på svenska, latin och tyska) som ska vara skrivna av Johan 

Sigmundsson. Medeltida brev, och i princip genomgående för brev skrivna på svenska, under-

tecknades vanligen inte av skrivaren och är därmed anonyma (Larsson 2003: 61). Av de 49 brev 

som förts till Johan Sigmundsson har endast tre brev (alla på latin) undertecknats av honom, i 

s.k. notariatsnotiser. På paleografiska grunder har Per-Axel Wiktorsson (2015: 86) attribuerat 

övriga 46 brev till denne skrivare, varav 35 brev är skrivna på svenska. Wiktorssons attribuering 

grundar sig på den grafiska utformningen av de åtta skrivtecknen g, h, k, -n, w-, y, æ, och ø (se 

avsnitt 4.2 för en beskrivning av dessa skrivtecken; -n avser ordfinal och w- ordinitial position). 

Ett syfte med uppsatsen är att undersöka paleografisk förändring över tid. Johan Sigmunds-

son valdes därför som undersökningsobjekt då han var verksam under en relativt lång period 

(utifrån bevarade brev var han verksam åren 1396–1423), samt att han i ett brev med notari-

atsnotis (SDHK nr 17018) och i två notariatsnotiser där en annan skrivare skrivit övrig brevtext 

(SDHK nr 16669 och SDHK nr 17029) identifierat sig som skrivare och undertecknat med eget 

namn. Dessa tre latinska brev (och särskilt notariatsnotiserna) utgör därmed ett slags facit som 

det svenska brevmaterialet kan jämföras med. 

I fokus för undersökningen står skrivarens svenska brev. De latinska breven utgör främst 

paleografiskt jämförelsematerial som de svenska breven kan relateras till. För att hålla under-

sökningsmaterialet på en hanterbar nivå har endast ett urval av de svenska breven undersökts. 

De svenska och latinska brev som undersökts redovisas i tablå 1.2 För att få så stor kronologisk 

spridning som möjligt, och då skrivaren var mer aktiv under första halvan av sin verksamma 

period, valdes för perioden 1396–1408 det första brevet från vartannat år, samt samtliga brev 

 
2 När jag framöver i uppsatsen nämner brev och brevmaterial avses endast de brev som utgör material för under-

sökningen och som presenteras i tablå 1. 
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efter 1408. Sammanlagt undersöks tolv svenska brev, vilket är ungefär en tredjedel av skriva-

rens svenska brev (och ungefär en fjärdedel av skrivarens samtliga bevarade brev). 

Tablå 1. Undersökta brev, ordnade kronologiskt efter utfärdandedatum. SDHK nr och SD nr är brevens 

signa i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) respektive Svenskt Diplomatarium från och 

med år 1401 (SD). Brev som saknar SD nr är outgivna. 

Svenska brev Latinska brev 

Datering SDHK nr SD nr Datering SDHK nr SD nr 

1396 25/4 14583 – 1406 12/3 16669 709 

1398 27/1 14917 – 1408 22/2 17018 938 

1400 19/5 15410 – 1408 24/3 17029 946 

1402 3/1 15762 133    

1404 3/2 16232 419    

1406 7/2 16652 701    

1408 18/2 17016 936    

1414 21/5 18335 1950    

1417 8/6 18949 2377    

1419 18/5 19280 2628    

1422 18/11 19964 –    

1423 17/1 20004 –    

I undersökningen har jag arbetat med digitala fotografier av medeltida originalbrev. Det finns 

alltid ett visst värde att fysiskt undersöka ett handskrivet material och viss information går 

ofrånkomligen förlorad i en fotokopia. I föreliggande undersökning har dock fotografier av 

breven ansetts som tillräckliga. I undersökningen har även transkriptioner av breven använts. 

Lite fler än hälften av breven är utgivna i Svenskt Diplomatarium från och med år 1401 och 

finns tillgängliga digitalt via Riksarkivet. Brev i tablå 1 som saknar SD nr är outgivna. De fem 

outgivna breven (SDHK nr 14583, 14917, 15410, 19964 och 20004) har transkriberats av mig 

(se närmare avsnitt 3). 

1.3  Tidigare forskning 

De senaste decennierna har flera vetenskapliga arbeten med graftypologisk inriktning publice-

rats, både med latinsk skrift (t.ex. Allén 1965, Dverstorp 2010, Johansson 1997, Mårtensson 

2011) och runor (t.ex. Palumbo 2020) som undersökningsmaterial. Mer sällsynt är arbeten om 

paleografisk variation på individnivå, särskilt med medeltida brev som material. Tre arbeten 

med paleografisk inriktning, där två arbeten har brev och ett arbete har böcker som undersök-

ningsmaterial, ska här kort presenteras. 
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I artikeln ”Gunnleik Ormsson: En skriver og hans norm” undersöker Kristin Bakken (1997) 

flera språkliga aspekter av ett brevmaterial, bland annat paleografiska, med syfte att samman-

föra två anonyma brev med tre brev undertecknade av skrivaren Gunnleik Ormsson. Bakken 

(1997:6) ger sju kriterier för att identifiera en skrivare. Särskilt relevant för föreliggande uppsats 

är realiseringen och distributionen av graftyper (som avser klasser av skrivtecken på grundval 

av deras grafiska utformning, se avsnitt 2.1). I artikeln frågar sig Bakken (1997: 7f.) hur mycket 

och på vilka sätt en skrivares paleografi kan variera och menar bland annat att grafeminventariet 

troligen är konstant men att utformningen av enskilda grafer kan förändras över tid. 

I artikeln undersöker Bakken realiseringen av ett antal grafem. Hennes slutsats är att alla 

undersökta brev visar stora graftypologiska likheter, både gällande vilka graftyper som används 

och hur de är utförda (Bakken 1997: 16f.). De mindre avvikelser hon identifierat i särskilt ett 

brev menar hon kan förklaras av att brevet är något äldre än övriga brev. Bakken (1997: 34) 

avslutar artikeln med att skriva att undersökningen av brevmaterialet har visat ”at en individuell 

norm på denne tida kan være svært konsekvent gjennomført”. 

Ytterligare ett exempel på individuell, paleografisk variation i brevmaterial ges i Stefán 

Karlssons artikel ”Aldur Hauksbókar” (2000; se Dverstorp 2010: 45f.). Där ges exempel på hur 

skrivaren Haukr Erlandssons skrift uppvisar paleografisk förändring genom att utformningen 

av tre skrivtecken och ett förkortningstecken har förändrats över tid i två brev daterade år 1302 

och 1308. I det tidigare brevet svänger underlängderna på skrivtecknen ꝼ (insulärt f), p och þ till 

vänster medan de i det senare brevet svänger till höger. 

I artikeln Från g1 till g2: Om paleografisk förändring hos medeltida skrivare, tillämpat på 

handskrifterna Cod. Holm. A 108 och Cod. Holm. B 185 undersöker Nils Dverstorp (2005) 

utvecklingen av w, g och r i två handskrifter som skrivits av samma skrivare. För handskriften 

A 108 anmärker Dverstorp (2005: 95f.) att övergången från graftypsvarianten w1 till w2, från 

g1 till g2 och från r1 till r2 sker vid olika lägg-gränser.3 Som förklaring till utvecklingen g1 > g2 

lägger Dverstorp (2005: 96f.) fram som förslag att skrivaren tillfälligt avbrutit arbetet med 

A 108 för att skriva B 185. Under arbetet med B 185 förändrar skrivaren sitt g, möjligen under 

påverkan av den förlaga han arbetade efter. När skrivaren sedan återvänder till A 108 följer 

denna nya graftypsvariant med. Liknande omständigheter menar Dverstorp även ska kunna för-

klara utvecklingen för w och r. 

2  Teori 

2.1  Skriftklassifikation och graftypologi 

En paleografisk beskrivning kan ligga på flera olika nivåer: mikropaleografisk, makropaleogra-

fisk och på skrifttypsnivå (Dverstorp 2008: 29f.). 

 
3 Med lägg avses de buntar av blad som lagts ihop för att bilda handskriften. 
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I Derolez (2003) presenteras en modell för att klassificera skrifter på skrifttypsnivå, för-

visso främst gällande bokskrift men även relevant för brevskrift. Denna modell klassificerar en 

skrift morfologiskt (grafiskt) och utgår från tre kriterier: formen på a (en- eller tvårummigt), 

närvaron eller frånvaron av öglor på höga staplar (såsom på l och andra bokstäver med längre, 

lodräta streck) och om f och ſ slutar på eller är förlängda under linjen (Derolez 2003: 20). Utifrån 

dessa tre kriterier kan sedan ett antal skrifttyper etableras. Den skrifttyp som är relevant för 

föreliggande uppsats är cursiva. Denna skrifttyp, som finns i en äldre och yngre variant, karak-

teriseras genom att ha öglor på höga staplar och att f och ſ är förlängda under linjen (Derolez 

2003: 130). Den äldre varianten, cursiva antiquior, har tvårummigt a, medan den yngre varian-

ten, cursiva recentior, har enrummigt a. 

Den modell som Derolez presenterar gör det även möjligt att inom varje skrifttyp ange 

olika nivåer av utförandegrad, som beskriver hur noggrant en skrift är utförd inom en text. 

Derolez (2003: 21) identifierar tre nivåer, där formata är mest noggrant utförd följt av libraria 

och slutligen currens, som är mest hastigt utförd. 

På en makro- och mikropaleografisk nivå kan en skrift klassificeras graftypologiskt. Be-

greppet graftypologi har av olika forskare definierats på olika sätt. I Alessandro Palumbos om-

arbetade doktorsavhandling Skriftsystem i förändring, som är det senaste större, svenska arbetet 

med graftypologisk inriktning, definieras graftypologi som ”studiet av skriftens grafiska 

aspekter, […] hur skrifttecken är uppbyggda och hur de kan grupperas enligt grafiska kriterier” 

(Palumbo 2020: 32). 

Hur skrivtecken ska grupperas har även det varierat mellan olika forskare. Ett betydelsefullt 

arbete på svenskt område är Allén (1965), där skrivtecken grupperas i graftyper och realiseras 

som grafer. I Mårtensson (2011) används i stället en graftypologi med tre graftypologiska en-

heter, med en nivå mellan graftyp och graf (jfr Dverstorp 2010 som också använder tre grafty-

pologiska enheter, men med något andra termer). Även Palumbo (2020) arbetar med dessa tre 

graftypologiska enheter, dock på ett medeltida runmaterial. 

De tre graftypologiska enheterna är graftyp, graftypsvariant och graf. Dessa är hierarkiskt 

ordnade (se figur 2.1). Endast den graftypologiska enheten graf existerar fysiskt, medan enhet-

erna graftyp och graftypsvariant är abstrakta klasser av grafer som etableras utifrån grafiska 

kriterier. 

Med graf avses den enskilda förekomsten av ett visst skrivtecken (Palumbo 2020: 37). 

Grafen är således den fysiska realiseringen av en graftyp eller graftypsvariant. Varje graf avvi-

ker på något sätt från övriga grafer och är därmed unik. Då en text kan bestå av många tusen 

grafer skulle det bli problematiskt att enbart arbeta med ett grafbegrepp. Utifrån grafiska krite-

rier grupperas därför grafer in i överordnade graftyper och underordnade graftypsvarianter. 

En graftyp är en överordnad graftypologisk enhet och avspeglar skriften på en makropa-

leografisk nivå. Graftypen utgörs av en klass av grafer som delar grundläggande grafiska ele-

ment. Grafer som bildar en graftyp delar samma grundform och består av samma distinktiva 

grafiska drag (Palumbo 2020: 37f.). Med distinktiva grafiska drag avses sådana grafiska ele-

ment som är nödvändiga för att kunna urskilja en graftyp från övriga graftyper (Palumbo 

2020: 40). Graftypen ligger närmast det man vardagligt kallar för bokstav, även om små och 

stora bokstäver vanligen betraktas tillhöra olika graftyper. Bokstaven l består till exempel av 

ett grafiskt element som utgörs av ett lodrätt streck (även kallat stapel). Till detta streck kan 
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man tillföra ett grafiskt element som utgörs av en ögla. Om man sätter öglan nere till vänster 

om strecket får man bokstaven d. I detta fall utgör öglan ett distinktivt grafiskt drag som skiljer 

bokstäverna från varandra. Bokstäverna l och d tillhör därmed olika graftyper. Graftyper skrivs 

inom omvända snedstreck, till exempel \l\ och \d\. 

Den graftypologiska enheten graftypsvariant är underordnad graftypen och avser en klass 

av grafer inom en graftyp som delar samma grundform men som avviker rörande redundanta 

grafiska drag (Palumbo 2020:40). Graftypsvarianten avspeglar skriften på en mikropaleografisk 

nivå. Med redundanta grafiska drag avses både utformningen av graftypens distinktiva drag och 

andra grafiska element som inte är tillräckliga för att upprätta nya graftyper (Mårtensson 

2011: 115f.). Varje graftyp har åtminstone en underordnad graftypsvariant. Om vi fortsätter 

med exemplet ovan skulle graftypen \d\ till exempel kunna delas upp i två graftypsvarianter 

utifrån tillägget av en ögla högre upp på det lodräta strecket, såsom kan finnas när bokstaven 

skrivs kursivt. Graftypsvarianter skrivs inom klammerparenteser och när en graftyp har flera 

graftypsvarianter markeras detta genom tillägget av en nedsänkt siffra, till exempel {d1} och 

{d2} som här skulle kunna skilja mellan ett präntat respektive ett kursivt d. 

Skillnaden mellan graftyper och graftypsvarianter är alltså förekomsten eller avsaknaden 

av distinktiva och redundanta grafiska drag. Att avgöra vad som är distinktiva och redundanta 

grafiska drag och vad som är graftyper och graftypsvarianter är dock inte oproblematiskt. 

Palumbo (2020: 38) menar att etableringen av graftyper alltid är präglat av en viss subjektivitet 

och kan påverkas både av forskarens uppfattning om vad som utgör en grafs grundform och 

syftet med den forskning som bedrivs. Liknande problematik finns även vid etableringen av 

graftypsvarianter. Grafisk variation går inte heller alltid att beskriva utifrån objektiva, grafiska 

kriterier och i många fall kan gränserna för vissa grafiska egenskaper inte definieras i absoluta 

termer (Palumbo 2020: 39). Grafer inom en graftypsvariant uppvisar alltid någon form av vari-

ation, men tillfällig och oavsiktlig variation bedöms vanligtvis inte vara tillräcklig för att eta-

blera en ny graftypsvariant (Palumbo 2020: 56). Problemet kompliceras ytterligare av att ett 

grafiskt drag kan vara distinktivt eller redundant för olika skrivtecken (Palumbo 2020: 41). 

Enligt Palumbo (2020: 33) ska etableringen av graftyper och graftypsvarianter ske typolo-

giskt (grafiskt) utifrån grafernas form och inte utifrån deras språkliga funktion eller vilka gra-

fem de realiserar. Då ett grafiskt element kan vara antingen distinktivt eller redundant för olika 

skrivtecken menar han samtidigt att även språkligt-funktionella kriterier är av betydelse i eta-

bleringen av graftyper och graftypsvarianter (Palumbo 2020: 41). 

Ovanför graftypen finns grafemet, som är en funktionell och inte typologisk kategori. För 

att kunna relatera olika graftyper till varandra är det dock nödvändigt att även beakta den funkt-

ionella nivån (Dverstorp 2010: 39). Palumbo (2020: 33) ger två definitioner av grafembegrep-

pet. Enligt en autonom grafemdefinition är grafemet skriftens motsvarighet till fonemet och ska 

etableras rent skriftspråkligt utan hänsyn till talspråket. Enligt en relationell grafemdefinition 

är grafemet i stället underordnat fonemet och är den skriftliga representationen av fonemet. I 

denna uppsats spelar grafemet endast en liten roll och jag kommer därför inte närmare att be-

handla begreppet. Här används grafemet främst som ett sätt att gruppera samman olika grafty-

per utifrån deras funktion, till exempel rakt \ſ\ och runt \s\. 

Figur 1 ger ett exempel på relationen mellan grafem och underordnade graftypologiska 

enheter (efter Dverstorp 2010: 41; jfr Palumbo 2020: 34). Högst upp är grafemet <s>. Under 
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grafemet finns graftyperna \s\ och \ſ\. Dessa är grafiskt distinkta men uppvisar funktionella lik-

heter genom att de representerar samma fonem, även om de vanligtvis används i olika positioner 

i ett ord. Under graftyperna finns sedan en eller flera graftypsvarianter som i texten represente-

ras av en enskild graf. I exemplet i figur 1 (med graftypsvarianter som hämtats från det under-

sökta brevmaterialet) består båda graftypsvarianter av två öglor staplade på varandra. Skillna-

den mellan varianterna är att båda öglor i graftypsvarianten {s1} är slutna medan den övre öglan 

i {s4} är öppen. 

 

Grafem                      <s> 

Graftyper     \s\ \ſ\ 

Graftypsvarianter {s1} {s4} {ſ} 

Grafer 

   

Figur 1. Relationen mellan grafemet och de graftypologiska enheterna. 

2.2  Norm och bruk 

Den paleografiska variation som finns i en skrivares skriftspråk och den paleografiska föränd-

ringen som går att spåra hos samma skrivare kan beskrivas utifrån begreppen norm och bruk. 

Norm avser här en individuell och idealiserad uppfattning som en enskild skrivare har om en 

viss skrifttyps grafiska utformning och hur denna skrifttyp ska utföras, medan bruk avser den 

faktiska realisering av normen, som alltid på något sätt avviker från den idealiserade bild en 

skrivare har om sin egen skrift (Dverstorp 2010: 43). I Dverstorp (2010) behandlas begreppen 

norm och bruk främst i en kontext där skrivaren har arbetat efter en förlaga, men begreppen är 

även relevanta för att diskutera paleografisk variation i brev och andra texter som vanligtvis 

saknar förlagor. 

Dverstorp (2010: 44f.) skiljer på överlappning mellan två normer och förändring inom en 

norm. Överlappning avser en tillfällig sammanblandning av flera normer och innebär att skri-

varen använder drag från en norm där en annan norm vore att vänta. Överlappning kan exem-

pelvis ske om en skrivare har arbetat med flera olika texter samtidigt, så att normen i en text 

har spridits till en annan text. 

Till skillnad från överlappning, där skrivarens norm alltså inte förändras, innebär normför-

ändring som namnet antyder en förändring i skrivarens norm, till exempel under påverkan av 

andra skrivstilar som skrivaren kommit i kontakt med. Som exempel på normförändring ger 

Dverstorp (2020: 44) när en skrivare ersätter en graftypsvariant med en annan. Det ligger 

kanske närmast till hands att anta att normförändring borde ske gradvis. På grund av tillgängligt 

primärmaterial är det dock inte säkert att man alltid kan spåra en gradvis förändring. Undersök-

ningsmaterial för föreliggande undersökning är till exempel brev som utfärdats med ett visst 
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kronologiskt mellanrum (som här kan vara flera år långa). Själva förändringsprocessen är därför 

inte nödvändigtvis direkt observerbar utan endast synlig efter det att den har inträffat. 

En paleografisk förändring kan vara tillfällig eller permanent. Dverstorp (2010: 47) skriver 

att en tillfällig förändring endast rör skrivarens bruk, medan en permanent förändring har spridit 

sig till skrivarens norm. På grund av begränsat tillgängligt material menar han dock att det ofta 

är svårt att avgöra om en förändring är tillfällig eller permanent (a.st.). Det är sannolikt att man 

utifrån ett brevmaterial, med individuellt daterade brev som utfärdats över en längre tidsperiod, 

bättre kan besvara om en normförändring är tillfällig eller permanent. 

Dverstorp (2010: 47ff.) skiljer på paleografiska förändringar som sker på grund av yttre 

påverkan och förändringar som sker spontant utan yttre påverkan. Att avgöra vad som orsakat 

en förändring är ofta svårt, men Dverstorp (2010: 48) menar att en viktig faktor är på vilken 

nivå förändringen har skett. En makropaleografisk förändring, där skrivaren börjar använda en 

ny graftyp, menar Dverstorp (a.st.) vara svår att förklara som en spontan förändring. Spontan 

förändring bör alltså endast ske på mikropaleografisk nivå. Förändring till följd av yttre påver-

kan är vanligast vid arbete med förlagor och kan yttra sig som både makro- och mikropaleogra-

fisk förändring och kan vara antingen permanent eller endast tillfällig (Dverstorp 2010: 48).  

Till skillnad från bokproduktion utgår skrivaren vanligtvis inte från någon förlaga vid brev-

skrivande (även om brev också kan kopieras). Brev är även vanligtvis mycket korta, särskilt i 

jämförelse med böcker. Paleografisk förändring till följd av direkt yttre påverkan eller på grund 

av uppehåll i skrivandet är därmed mindre trolig. En del skrivare skrev endast brev, men även 

dessa borde åtminstone ha läst eller på andra sätt ha kommit i kontakt med andra typer av texter 

som på olika sätt kunde påverka deras bruk och i förlängningen kanske även deras norm. Me-

deltida skrivare hade vanligtvis en latinsk skolning som på olika sätt kunde påverka även deras 

svenska skriftspråk. Paleografisk variation och förändring borde därför visa sig även i brevtex-

ter. 

3  Metod 

Palumbo (2020: 42f.) presenterar en modell över hur en graftypologi kan etableras, där både 

grafiska och funktionella kriterier beaktas. I ett första steg kategoriseras graferna enbart utifrån 

grafiska kriterier. Genom att komplettera grafiska kriterier med funktionella kriterier kan di-

stinktiva och redundanta grafiska drag identifieras och graftyper och graftypsvarianter kan eta-

bleras. Då det i materialet för föreliggande undersökning genomgående är tydligt vilken graftyp 

som en graf representerar och då graftyper likaledes alltid motsvaras av vad som vanligen upp-

fattas som ”bokstäver” har etableringen av graftyper och graftypsvarianter skett något an-

norlunda än vad Palumbo beskriver i sin modell. 

Varje brev har först transkriberats strängt diplomatariskt (se Haugen 1995: 75ff. för en 

redogörelse för olika grader av textreproduktion), vilket innebär att upplösta förkortningar mar-

keras med kursiv, distinktionen mellan högt ſ och lågt s och rakt r och runt ꝛ upprätthålls och 

minuskler och majuskler återges med gemener respektive versaler. Avsikten med denna 
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transkribering är främst att underlätta upprättandet och excerperingen av graftypologiska en-

heter. För redan utgivna brev har jag utgått från de transkriptioner som finns, men då dessa 

snarast är lätt normaliserade har dessa modifierats för att passa undersökningens syften. De 

fem outgivna breven (SDHK nr 14583, 14917, 15410, 19964 och 20004) har transkriberats av 

mig. 

I transkriptionen har varje skrivtecken klassificerats som en på förhand antagen graftyp, 

vilket innebär att även funktionella kriterier redan inledningsvis har beaktats. Grafexemplar 

från varje graftyp har sedan undersökts. För mindre frekventa graftyper har det varit möjligt att 

jämföra alla grafer för att därmed etablera graftypens varianter. Även för utvalda graftyper (sär-

skilt \h\, \m\, \n\, \x\, \y\, \z\, \æ\, och \ø\), där den grafiska variationen varit mer påtaglig, har 

det gjorts ett försök att undersöka all variation. 

Varje brev har först lästs i sin helhet och avvikande grafer har noterats. För att minska 

risken att missa avvikande grafer har sedan grafexemplar hämtats åtminstone från brevets bör-

jan, mitt och slut, samt när grafen står initialt, medialt och finalt i ordet. Excerperade grafer har 

sedan jämförts med varandra och genom att beakta distinktiva och redundanta grafiska drag har 

underordnade graftypsvarianter för varje graftyp upprättats (se avsnitt 3.1 för en beskrivning av 

de grafiska drag som varit avgörande i undersökningen). Då varje skrivtecken har klassificerats 

som en graftyp och variationen inom graftypen undersökts har all betydande grafisk variation 

beaktats i etableringen av graftypologin. 

Utifrån identifierade graftyper och graftypsvarianter har en gemensam graftypologi etable-

rats för det latinska och svenska brevmaterialet. Syftet med detta är att kunna jämföra det la-

tinska brevmaterialet, som med säkerhet skrivits av Johan Sigmundsson, med det svenska brev-

material, som endast attribuerats till skrivaren, för att därmed göra det möjligt att avgöra om 

samma hand har skrivit de svenska och de latinska breven. För ett urval graftyper undersöks 

sedan den variation i bruk som går att identifiera i de svenska breven och om någon kronologisk 

förändring går att iaktta (se kapitel 5). 

I föreliggande uppsats ligger fokus på skrivtecknens grafiska utformning. Ett annat alter-

nativ hade varit att utgå från tecknens duktus, vilket avser hur graferna bildats och tar fasta på 

själva pennrörelsen som producerat graferna (Dverstorp 2010: 35). Den graf som läsaren möter 

är samtidigt ett resultat av dess underliggande duktus, även om det ofta är svårt att i efterhand 

avgöra en grafs duktus, särskilt som olika penndrag kan producera samma form (Gunneng 

1992: 21). Den graftypologi som etableras är därför ofrånkomligen påverkad av duktus. När det 

är givande att beakta duktus vid etableringen av de graftypologiska enheterna kommer det där-

för att göras. 

Endast minuskler (småbokstäver) har undersökts. Majuskler (storbokstäver) och abbrevia-

turer (förkortningstecken) ligger därmed utanför ramarna för föreliggande uppsats. Majuskler 

är ovanliga i brevmaterialet och uppvisar relativt liten graftypologisk variation. Abbreviatu-

rerna är vanligare men är samtidigt relativt enhetliga. Främst på grund av den begränsade gra-

fiska variationen och beläggsfrekvensen, men delvis även på grund av utrymmesskäl, har dessa 

två grupper uteslutits från undersökningen. 
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3.1  Paleografisk terminologi 

För definitionerna av de grafiska drag som är avgörande för att beskriva materialets graftypo-

logi och för att identifiera distinktiva och redundanta drag följer jag etablerad terminologi (Mår-

tensson 2011: 118f; se även Haugen 2013: 208ff., Johansson 1997: 135f). De viktigaste grafiska 

dragen för denna undersökning är: 

• Stapel: ett streck som utgår från baslinjen som kan vara både lång eller kort och rak 

eller böjd; kort stapel benämns även minim 

• Tvärstreck: ett streck som överkorsar något annat element 

• Snedstreck: ett streck som fästs vid ett annat element utan att överkorsa det 

• Ögla: en cirkellikande formation som kan vara öppen eller sluten och rund eller 

oval 

• Krok: en kroklikande formation som kan vara fristående eller fäst vid ett annat ele-

ment 

• Förlängning: en förlängning av något annat element, här vanligtvis under baslinjen 

(då även kallad underlängd) 

Graftyper och graftypsvarianter kommer att beskrivas i relation till ett fyrlinjesystem med tre 

mellanrum (se t.ex. Allén 1965: 80f., Palumbo 2020: 51f.) som illustreras i figur 2. Den andra 

linjen, som graferna står på, benämns ofta baslinje. De flesta graftyper (t.ex. \o\) ryms mellan 

baslinje och linje 3 i det mittre mellanrummet. Andra graftyper kan vara förlängda över linje 3 

in i det övre mellanrummet (t.ex. \h\) eller förlängda under baslinjen in i det nedre mellanrum-

met (t.ex. \g\ och \h\) 

Figur 2. Fyrlinjesystem. (Exemplet hämtat från notariatsnotisen i SDHK nr 17018.) 

4  Latinsk graftypologi: ett jämförelsematerial 

I detta kapitel upprättas en graftypologi för det undersökta latinska brevmaterialet. Denna graf-

typologi utgör sedan ett slags facit som de undersökta svenska breven kan jämföras med. 

Det undersökta latinska brevmaterialet består av tre brev: SDHK nr 16669 (1406 12/3), 

17018 (1408 22/2) och 17029 (1408 24/3). Dessa tre brev har notariatsnotiser där Johan Sig-

mundsson skrivit under med eget namn vilket gör att man med säkerhet kan säga att de är 

skrivna av densamme. Paleografin i de latinska breven kan därför jämföras med paleografin i 
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det svenska brevmaterialet för att avgöra de svenska brevens attribuering och för att undersöka 

vilken variation som finns i skrivarens skriftspråk, så som den yttras i de svenska breven. 

De tre notariatsnotiserna uppvisar mycket stora paleografiska likheter; notiserna överens-

stämmer även graftypologiskt, vilket är att vänta om de är av samma skrivare. Skriften är 

mycket enhetlig och lättläst och är att klassificera som cursiva recentior utförd i libraria (se 

avsnitt 2.1 med anförd litteratur). Huvudbrevtexten i SDHK nr 17018 har även ett belägg på 

tvårummigt a, vilket är ett äldre drag som associeras med cursiva antiquior. Då detta tvårum-

miga a snarast är att betrakta som en majuskel kommer detta tecken inte att vidare behandlas. 

För resten av uppsatsen kommer de tre latinska breven att behandlas som en enhet och en 

gemensam graftypologi som beskriver samtliga tre latinska brev kommer att redogöras för. I 

det latinska materialet har för minusklerna sammanlagt 29 graftyper och 35 graftypsvarianter 

identifierats. De graftypologiska enheter som etablerats för det latinska brevmaterialet, och som 

kommer redovisas i detalj i avsnitt 4.1, är: 

• Graftyper: \ɑ\, \b\, \c\, \d\, \e\, \f\, \g\, \h\, \i\, \j\, \k\, \l\, \m\, \n\, \o\, \p\, \q\, \r\, \ꝛ\, \ſ\, 

\s\, \t\, \u\, \v\, \w\, \x\, \y\, \z\ och \æ\ 

• Graftypsvarianter: {ɑ}, {b}, {c}, {d}, {e}, {f}, {g}, {h1}, {i}, {j1}, {k}, {l}, {m1}, 

{m2}, {n1}, {n2}, {o}, {p1}, {p2}, {q}, {r1}, {r2}, {ꝛ}, {ſ}, {s1}, {s2}, {t1}, {t2}, {u}, 

{v1}, {w1}, {x1}, {y1}, {z1} och {æ1} 

I uppställningen ovan används en gemensam graftypologi med det undersökta svenska brev-

materialet varför vissa graftypsvarianter har siffror trots att de återfinns som ensam variant i det 

latinska materialet. 

Med några undantag återfinns alla graftyper och graftypsvarianter i alla tre latinska brev; 

vissa graftypologiska enheter är dock mycket ovanliga i det latinska brevmaterialet: graftyp \æ\ 

(enrummigt æ) förekommer endast en gång, \w\ två gånger och \ø\ saknas fullständigt i det 

latinska materialet. En heltäckande beskrivning av samtliga identifierade graftyper och graf-

typsvarianter i det latinska brevmaterialet presenteras i avsnitt 4.1; se bilaga 1 för en fullständig 

förteckning över etablerade graftypologiska enheter i brevmaterialet. 

4.1  Graftyper och graftypsvarianter i det latinska brevmaterialet 

I detta avsnitt presenteras samtliga graftyper och graftypsvarianter som identifierats i det un-

dersökta latinska brevmaterialet. För varje graftyp, med underordnade graftypsvarianter, ges en 

beskrivning i ord av de distinktiva och redundanta grafiska dragen som bildar graftypen eller 

graftypsvarianten. Många graftyper har endast en underordnad graftypsvariant och enheterna 

är då grafiskt identiska. I dessa fall görs i regel ingen skillnad mellan graftyp och graftypsvari-

ant. För varje graftyp ges även bildexempel på hur graftypsvarianterna realiseras som grafer. I 

fokus för beskrivningen av de graftypologiska enheterna är de definitioner i ord som ges av de 

grafiska drag som graftyperna och graftypsvarianterna är uppbyggda av. Bildernas främsta syfte 

är att tydliggöra dessa beskrivningar. När så har varit möjligt har bilder på grafexemplaren 

hämtas från notariatsnotisen i SDHK nr 17018, i övrigt från de andra två brevens notariatsnoti-

ser och i sista hand från huvudtexten i 17018. 



17 

 

Graftyp \ɑ\ (enrummigt a) består av en kort stapel i det mittre mellanrummet. Till vänster 

om stapeln är fäst en ögla. Graftypen \a\ varierar grafiskt relativt mycket, både i det latinska 

och svenska brevmaterialet, men då detta främst tycks vara en fråga om duktus, och även tycks 

vara tillfällig, har endast en graftypsvariant etablerats för graftypen. 

Graftyp Graftypsvariant 

\ɑ\ {ɑ} 

  

 

 

 

Figur 3. Graftypen \a\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \b\ utgörs av en hög, lodrät stapel i det övre och mittre mellanrummet som går från 

linje 4 och nedåt till baslinjen. Till höger om stapeln, i det mittre mellanrummet, ansluter en 

ögla, vanligtvis sluten men ibland något öppen. Övertill, i det övre mellanrummet, är stapeln 

förlängd åt höger och bildar en ögla som ansluter tillbaka till den nedre öglan eller till stapeln. 

Graftyp Graftypsvariant 

\b\ {b} 

  

 

 

 

Figur 4. Graftypen \b\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \c\ består av en kort stapel i det mittre mellanrummet som avslutas med en krok 

längst ned. Till stapeln, ungefär i nivå med linje 3, sitter ett högerriktat snedstreck. Graftypen 

\c\ liknar \t\, med skillnaden att snedstrecket inte går förbi stapeln åt vänster. 

Graftyp Graftypsvariant 

\c\ {c} 

  

 

 

Figur 5. Graftypen \c\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \d\ utgörs av en sluten ögla i mittre mellanrummet. Till höger om öglan utgår en hög 

stapel som sträcker sig diagonalt uppåt och till vänster till det övre mellanrummet och sedan 

vänder åt höger och sluter tillbaka mot sig själv i form av en ögla. 
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Graftyp Graftypsvariant 

\d\ {d} 

  

 

 

 

Figur 6. Graftypen \d\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \e\ utgörs av en kort, diagonalt lutande stapel nära baslinjen i det mittre mellanrum-

met till vilken en krok har fästs. Denna krok kan antingen ansluta till stapeln eller vara fri-

stående. I det svenska brevmaterialet finns det ibland även en tendens till att kroken bildar en 

sluten ögla som går tillbaka mot stapeln. På grund av grund av svårigheter att skilja dessa grafer 

från varandra, och då användningen av dem främst tycks vara tillfällig, har endast en graftyps-

variant etablerats. 

Graftyp Graftypsvariant 

\e\ {e} 

  

 

 

 

Figur 7. Graftypen \e\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \f\ består av en hög, lodrät stapel som går från linje 4 i det övre mellanrummet ned 

till det nedre mellanrummet och avslutas vanligen under linje 1. I det övre mellanrummet viker 

stapeln av till höger i form av en krok. I det mittre mellanrummet, ungefär i nivå med linje 3, 

korsas stapeln av ett kort tvärstreck. Graftypen är identisk med \s\ (högt s), förutom att \s\ saknar 

det korta tvärstrecket. 

Graftyp Graftypsvariant 

\f\ {f} 

  

 

 

 

 

 

Figur 8. Graftypen \f\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 



19 

 

Graftypen \g\ består av en ögla i det mittre mellanrummet. Öglan är vanligen sluten, men kan 

ibland vara något öppen nedtill. Till höger om öglan utgår en stapel som sträcker sig under 

baslinjen till det nedre mellanrummet och som sedan går åt vänster i form av en krok. 

Graftyp Graftypsvariant 

\g\ {g} 

  

 

 

 

Figur 9. Graftypen \g\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \h\ består av en hög stapel i det övre och det mittre mellanrummet som sträcker sig 

från linje 4 ned till baslinjen. Högst upp på stapeln är fäst en sluten ögla, såsom för \b\. Till 

höger är fäst en kort stapel som utgår från linje 3 och är dragen nedåt under baslinjen till eller 

under linje 1. Formen på underlängden skiljer graftypsvarianterna åt. I det latinska brevmateri-

alet finns endast graftypsvarianten {h1} som har en underlängd som först går lätt åt vänster och 

sedan böjer åt höger. 

Graftyp Graftypsvariant 

\h\ {h1} 

  

 

 

 

 

Figur 10. Graftypen \h\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \i\ består av en kort stapel (minim) i det mittre mellanrummet som går från linje 3 

ned till baslinjen. Graftypen står vanligen i ordinitial och -medial ställning. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\i\ {i} 

  

 

 

 

Figur 11. Graftypen \i\ med graftypsvarianter i det latinska materialet. 
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Graftypen \j\ liknar \i\ och består av en minim i det mittre mellanrummet som har förlängts 

under baslinjen. Graftypen återfinns endast i ordfinal position. I graftypsvarianten {j1} går för-

längningen först lätt åt vänster och böjer sedan åt höger. 

Graftyp Graftypsvariant 

\j\ {j1} 

  

 

 

 

Figur 12. Graftypen \j\ med graftypsvariant i det latinska materialet. 

Graftypen \k\ utgörs av en hög, lodrät stapel i det övre och det mittre mellanrummet som stäcker 

sig från linje 4 nedåt och avslutas vanligen alldeles nedanför baslinjen. I det övre mellanrummet 

har till stapeln fästs en ögla som går åt höger. Till höger om stapeln, i det mittre mellanrummet, 

sitter ett grafiskt element i formen av en sluten ögla ovanför ett snedstreck. I det latinska brev-

materialet är graftypen ovanlig med endast tre belägg, samtliga från huvudtexten i SDHK nr 

17018 och då i personnamn. 

Graftyp Graftypsvariant 

\k\ {k} 

  

 

 

 

 

Figur 13. Graftypen \k\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \l\ består av en hög stapel det övre och det mittre mellanrummet som går från linje 4 

nedåt till baslinjen. Övertill på stapeln i det övre mellanrummet är till höger fäst en sluten ögla, 

vanligen bestående av ett inledande hårstreck som gör att öglan kan se ut att vara öppen. 

Graftyp Graftypsvariant 

\l\ {l} 

  

 

 

 

Figur 14. Graftypen \l\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 
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Graftypen \m\ består av tre minimer i det mittre mellanrummet, vanligen sammanhållna överst 

med hårstreck. Ibland utgår hårstrecket längre ned på vänsterstående stapel. Den sista stapelns 

avslut ligger till grund för indelningen i graftypsvarianter. I graftypsvarianten {m1} avslutas 

stapeln på baslinjen; denna variant används vanligen ordinitialt och -medialt.  I ordfinal ställ-

ning förlängs vanligen sista stapeln under baslinjen, på samma sätt som för graftypen \h\. I 

graftypsvarianten {m2} går denna förlängning först nedåt och åt vänster och böjer sedan åt hö-

ger. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\m\ {m1} {m2} 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Graftypen \m\ med graftypsvarianter i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \n\, med graftypsvarianter, är identisk med \m\, förutom att den består av två i stället 

för tre minimer. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\n\ {n1} {n2} 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Graftypen \n\ med graftypsvarianter i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \o\ utgörs av en något oval, sluten ögla i det mittre mellanrummet. Graftypen har en 

tydlig utformning med två tjockare och två tunnare streck, ibland snarast hårstreck. 

Graftyp Graftypsvariant 

\o\ {o} 

  

 

 

Figur 17. Graftypen \o\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \p\ består av en lodrät stapel i det mittre och nedre mellanrummet som går från linje 

tre nedåt under baslinjen till, eller under, linje 1. Till höger om stapeln i det mittre mellanrum-

met finns en ögla som vid baslinjen korsar den höga stapeln i form av ett tvärstreck. 
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Graftypsvarianterna skiljs åt genom att öglan i {p1} mycket tydligt är sluten övertill medan 

öglan i {p2} är mycket tydligt är öppen. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\p\ {p1} {p2} 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Graftypen \p\ med graftypsvarianter i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \q\ utgör närmast en spegelbild av graftypen \p\ och består av en lodrätt stapel som 

går från linje 3 ner under baslinjen till, eller under, linje 1. Till vänster om stapeln i det mittre 

mellanrummet sitter en sluten ögla i det mittre mellanrummet. 

Graftyp Graftypsvariant 

\q\ {q} 

  

 

 

 

Figur 19. Graftypen \q\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \r\ består av en kort stapel i det mittre mellanrummet som till höger har fästs en krok. 

Graftypsvarianterna skiljer sig åt beroende på hur kroken ansluter till stapeln. I graftypsvarian-

ten {r1} ansluter kroken till stapeln högt upp medan kroken i graftypsvarianten {r2} ansluter 

nedtill på stapeln med ett snedstreck. I notariatsnotiserna förekommer graftypsvarianten {r2} 

främst i SDHK nr 16669, där den är den enda varianten av \r\, och i SDHK nr 17029. Notari-

atsnotisen i SDHK nr 17018 tycks endast ha graftypsvarianten {r1}. Då de latinska breven är 

utfärdade inom en tvåårsperiod och SDHK nr 17108 och 17029 med en månads mellanrum 

torde den variation som finns mellan breven främst vara tillfällig. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\r\ {r1} {r2} 

  

 

 

 

 

 

Figur 20. Graftypen \r\ med graftypsvarianter i det latinska brevmaterialet. 
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Graftypen \ꝛ\ (runt r) består av en ögla som nedtill är ansluten till en krok, liknande det drag 

som finns i graftypen \k\. Graftypen \ꝛ\ står aldrig fristående utan ansluter till föregående graf. 

Graftyp Graftypsvariant 

\ꝛ\ {ꝛ} 

  

 

 

Figur 21. Graftypen \ꝛ\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \ſ\ (rakt s) är identisk med \f\, förutom att graftypen saknar ett vertikalt tvärstreck i 

det mittre mellanrummet, och består av en stapel i alla tre mellanrum som går från linje 4 nedåt 

under baslinjen till linje 1. Överst har stapeln förlängts med en krok åt höger. 

Graftyp Graftypsvariant 

\ſ\ {ſ} 

  

 

 

 

Figur 22. Graftypen \ſ\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \s\ (runt s) består av två öglor i det mittre mellanrummet, staplade på varandra. I 

graftypsvarianterna {s1} och {s2} är båda öglor slutna. Graftypsvarianten {s2}, som endast fö-

rekommer två gånger (och då i huvudtexten i SDHK nr 17018), har en något avvikande utform-

ning. Där är den övre öglan förskjuten åt höger och sammanbinds med den nedre öglan med ett 

snedstreck. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\s\ {s1} {s2} 

  

 

 

 

 

 

Figur 23. Graftypen \s\ med graftypsvarianter i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \t\, som liknar \c\, består av en kort, böjd stapel i det mittre mellanrummet som upptill 

överkorsas av ett vertikalt tvärstreck. Graftypsvarianten {t2} skiljer sig från {t1} genom att sta-

peln är förlängd uppåt och genomkorsar tvärstrecket. 
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Graftyp Graftypsvarianter 

\t\ {t1} {t2} 

  

 

 

 

 

 

Figur 24. Graftypen \t\ med graftypsvarianter i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \u\ består av två minimer i det mittre mellanrummet som är anslutna vid baslinjen 

med ett snedstreck som utgår från den vänstra stapeln. Ibland ansluter snedstrecket högre upp 

på den andra stapeln. 

Graftyp Graftypsvariant 

\u\ {u} 

  

 

 

 

Figur 25. Graftypen \u\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \v\ utgörs av två staplar i det mittre mellanrummet som möts vid baslinjen. I det 

latinska brevmaterialet förekommer endast graftypsvarianten {v1}. I denna variant är den 

vänstra stapeln förlängd upp till det övre mellanrummet och på denna höga stapel sitter en ögla 

åt höger som vanligen sluter till den högra, korta stapeln. 

Graftyp Graftypsvariant 

\v\ {v1} 

  

 

 

 

Figur 26. Graftypen \v\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \w\ uppvisar likheter med \v\, men utgörs av tre staplar i stället för två. Graftypsva-

rianten {w1} har en ögla på första stapeln i det övre mellanrummet, såsom för {v1}. 
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Graftyp Graftypsvariant 

\w\ {w1} 

  

 

 

 

Figur 27. Graftypen \w\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \x\ består av två korslagda staplar, den högra förlängd under baslinjen. Graftypsva-

rianten {x1} har en underlängd som först går åt vänster under baslinjen åt sedan böjer åt höger. 

Denna graftyp är mycket ovanlig i det latinska materialet och förekommer sammanlagt endast 

en gång i notariatsnotiserna (och fyra gånger i huvudtexten i SDHK nr 17018). 

Graftyp Graftypsvariant 

\x\ {x1} 

  

 

 

 

Figur 28. Graftypen \x\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \y\ utgörs av två staplar, en kort till vänster och en lång till höger, i det mittre mel-

lanrummet som möts ungefär vid baslinjen men där den högra stapeln har förlängts under linjen. 

I graftypsvarianten {y1} går underlängden nedåt, först åt vänster och böjer sedan åt höger. Även 

denna graftyp är ovanlig i det latinska materialet, med sammanlagt fyra belägg. 

Graftyp Graftypsvariant 

\y\ {y1} 

  

 

 

 

 

Figur 29. Graftypen \y\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \z\ liknar \ꝛ\ med skillnaden att kroken böjer nedåt och är förlängd under baslinjen. 

I graftypsvarianten {z1} går underlängden först nedåt och åt vänster för att sedan böja av mot 

höger. Förutom som förkortning förekommer graftyp \z\ endast en gång i det latinska brev-

materialet och då i notariatsnotisen i SDHK nr 17029.  



26 

 

Graftyp Graftypsvariant 

\z\ {z1} 

  

 

 

 

Figur 30. Graftypen \z\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

Graftypen \æ\ är identisk med \ɑ\, med tillägget av ett diakritiskt tecken. Den enda variant som 

förekommer i det latinska brevmaterialet är graftypsvariant {æ1}. Denna har en krok (i det la-

tinska brevmaterialet fristående) uppe till höger om stapeln. I det latinska materialet förkommer 

graftyp \æ\ endast en gång i huvudtexten i SDHK nr 17018 och då i ett svenskt personnamn.  

Graftyp Graftypsvariant 

\z\ {æ1} 

  

 

 

 

Figur 31. Graftypen \æ\ med graftypsvariant i det latinska brevmaterialet. 

4.2  Latinska graftypsvarianter och Wiktorssons attribuerande 

skrivtecken 

I sin attribuering av breven utgår Wiktorsson från utformningen av de åtta skrivtecknen g, h, 

k, -n, w-, y, æ, och ø. Enligt Wiktorsson (2015: 86) är för skrivaren Johan Sigmundsson utmär-

kande, grafiska drag av berörda tecken att g har en förlängning under baslinjen som först går 

svagt åt höger och sedan böjer åt vänster, h, -n och y har förlängningar under baslinjen som 

först går åt vänster och sedan åt höger, k har en högerställd båge uppe på stapeln, w- har en ögla 

uppe på första stapeln och æ och ø har ett komma respektive en linje som diakritiska tecken. 

De flesta av Wiktorssons attribuerande skrivtecken går att sammankoppla med de graftyps-

varianter som beskrivits för det latinska brevmaterialet i avsnitt 4.1. Några skrivtecken är dock 

ovanliga eller saknas fullständigt. Genom att blicka framåt i uppsatsen och även beakta det 

svenska brevmaterialets graftypologi (se kapitel 5) kan man dock sammankoppla Wiktorssons 

attribuerande skrivtecken med den graftypologi som i denna uppsats etablerats för hela det un-

dersökta brevmaterialet, både det latinska och det svenska. Hur Wiktorssons skrivtecken för-

håller sig till de graftypsvarianter som identifierats i det latinska brevmaterialet visas i tablå 2. 
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Tablå 2. Latinska graftypsvarianter och Wiktorssons attribuerande skrivtecken. 

Wiktorssons skrivtecken Motsvarande graftypsvariant 

g {g} 

h {h1} 

k {k} 

-n {n2} 

w- {w1} 

y {y1} 

æ {æ1} 

ø {ø1} 

Dessa skrivtecken används av Wiktorsson för att attribuera breven till Johan Sigmundsson. I 

det latinska brevmaterialet, som utgör ett slags facit för de svenska breven, förekommer endast 

graftypsvarianterna {g}, {h1}, {n2} och {y1} i någon större utsträckning, medan {k}, {w1} och 

{æ1} är mycket ovanliga och {ø1} saknas fullständigt. De svenska brev som med störst säkerhet 

kan attribuerats till skrivaren borde alltså uppvisa de graftypsvarianter, motsvarande Wiktors-

sons skrivtecken, som återfinns i det latinska jämförelsematerialet. När dessa graftypsvarianter 

saknas i de svenska breven kan det alltså tyda antingen på en annan (eller flera andra) skrivare 

eller att skrivarens skriftspråk har genomgått någon förändring. I tablå 3 visas vilka av dessa 

åtta graftypsvarianter, motsvarande Wiktorssons attribuerande skrivtecken, som saknas i vilka 

svenska brev. 

Tablå 3. Attribuerande graftypsvarianter som saknas i de svenska breven. 

Brev Graftypsvarianter Antal 

14583 (1396 25/4) {æ1} 1 

14917 (1398 27/1) {æ1} 1 

15410 (1400 19/5) – 0 

15762 (1402 3/1) {y1} 1 

16232 (1404 3/2) {y1} 1 

16652 (1406 7/2) {h1}, {n2}, {y1} 3 

17016 (1408 18/2) {h1}, {n2}, {y1}, {æ1} 4 

18335 (1414 21/5) {h1}, {y1} 2 

18949 (1417 8/6) {h1}, {n2} 2 

19280 (1419 18/5) {ø1} 1 

19964 (1422 18/11) {h1}, {n2}, {y1} 3 

20004 (1423 17/1) – 0 
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I det svenska brevmaterialet är det endast två brev som uppvisar alla åtta beskrivna graftypsva-

rianter. Dessa brev är SDHK nr 15410 och 20004. För båda dessa brev förekommer dock även 

andra graftypsvarianter för aktuella graftyper och i SDHK nr 20004 är andra varianter också 

ofta vanligare. De tio övriga breven saknar 1–4 av dessa graftypvarianter. I det latinska brev-

materialet är graftyp \æ\ endast belagd en gång, graftyp \y\ belagd fyra gånger och graftyp \ø\ 

saknas fullständigt. Dessa graftyper kan därmed endast med försiktighet användas för att på 

graftypologiska grunder attribuera breven. Övriga graftyper är vanligt förekommande. 

Utöver SDHK nr 15410 och 20004 kan särskilt tre brev, SDHK nr 14583, 14917 och 19280, 

utifrån Wiktorssons kriterier med relativ stor säkerhet attribueras till skrivaren, då dessa brev 

endast avviker rörande \æ\ eller \ø\. Ytterligare två brev, som endast avviker rörande \y\, kan 

även attribueras till skrivaren, möjligen med något mindre säkerhet. Dessa är SDHK nr 15762 

och 16232. För övriga fem breven kan man på graftypologiska grunder särskilt ifrågasätta at-

tribuering av SDHK nr 16652, 17016, 18949 och 19964 och i något mindre grad SDHK nr 

18335. 

4.3  Latinsk graftypologi i det svenska brevmaterialet 

De svenska brev som på graftypologiska grunder med störst säkerhet kan anses vara skrivna av 

Johan Sigmundsson är de brev som både uppvisar Wiktorssons attribuerande skrivtecken och 

som har graftypologiska likheter med de latinska brevens notariatsnotiser. Inget svenskt brev 

uppvisar dock en graftypologi som fullständigt motsvarar Wiktorssons attribuerande skriv-

tecken och som samtidigt uppvisar samtliga graftypsvarianter som identifierats i det latinska 

brevmaterialet. Tablå 4 visar vilka svenska brev som saknar vilka graftypsvarianter som iden-

tifierats i det latinska brevmaterialet (exklusive graftypsvarianten {s2} som saknas i det svenska 

brevmaterialet och därför kommer att ignoreras). 

Graftyperna \x\, \y\, \z\ och \æ\ är mycket ovanliga och \ø\ saknas fullständigt i det latinska 

brevmaterialet. Dessa graftyper kan därför endast i mindre utsträckning, eller inte alls, användas 

för att attribuera breven. I det svenska brevmaterialet saknas graftypsvarianten {s2} fullständigt; 

graftypsvarianten {j1} är ovanlig och förekommer främst i de svenska brevens latinska avsnitt 

eller som siffra. 

Ett antal brev, särskilt de fyra kronologiskt tidigaste breven, uppvisar stora graftypologiska 

likheter med det latinska brevmaterialet. Andra brev avviker graftypologiskt mer eller mindre 

från det latinska materialet, antingen genom att sakna Wiktorssons attribuerande skrivtecken 

(se avsnitt 4.2) eller genom att sakna flera av de graftypsvarianter som identifierats för det la-

tinska jämförelsematerialet (se avsnitt 4.1). 

Ett antal avvikande brev ska behandlas i större detalj. SDHK nr 16232 saknar endast 

Wiktorssons skrivtecken y (motsvarande graftypsvarianten {y1}), men saknar samtidigt sex 

graftypsvarianter som finns i det latinska brevmaterialet. Liknande situation gäller för SDHK 

nr 20004 som uppvisar samtliga av Wiktorssons attribuerande skrivtecken men som saknar fem 

latinska graftypsvarianter. Då dessa brev relativt tydligt avviker från den graftypologi som iden-

tifierats för det latinska brevmaterialet kan detta möjligen antyda att Wiktorssons skrivtecken 

inte är tillräckliga för att attribuera breven. 
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Tablå 4. Latinska graftypsvarianter som saknas i de svenska breven. 

Brev Graftypsvarianter Antal  

14583 (1396 25/4) {j1}, {æ1} 2 

14917 (1398 27/1) {j1}, {z1}, {æ1} 3 

15410 (1400 19/5) {j1}, {z1} 2 

15762 (1402 3/1) {x1}, {y1}, {z1} 3 

16232 (1404 3/2) {j1}, {r1}, {s1}, {v1}, {x1}, {y1} 6 

16652 (1406 7/2) {h1}, {j1}, {m2}, {n2}, {p1}, {q}, {r1}, {v1}, {y1}, {z1} 10 

17016 (1408 18/2) {h1}, {j1}, {m2}, {n2}, {r1}, {v1}, {x1}, {y1}, {z1}, {æ1} 10 

18335 (1414 21/5) {h1}, {j1}, {y1} 3 

18949 (1417 8/6) {h1}, {j1}, {m2}, {n2}, {t1}, {x1}  6 

19280 (1419 18/5) {j1}, {q}, {v1} 3 

19964 (1422 18/11) {h1}, {j1}, {m2}, {n2}, {p1}, {q}, {r1}, {t2}, {v1}, {x1}, {y1}, {z1} 12 

20004 (1423 17/1) {j1}, {s1}, {t2}, {x1} 4 

I det svenska brevmaterialet går det att identifiera två tidpunkter då breven kraftigt avviker från 

den graftypologi som etablerats för det latinska materialet: i mitten av skrivarens verksamma 

period (särskilt SDHK nr 16652 och 17016, utfärdade åren 1406 respektive 1408) och plötsligt 

i slutet av perioden (SDHK nr 19964, utfärdat år 1422). Hur dessa avvikelser ska förklaras är 

inte självklart. SDHK nr 16652 och 17016 är utfärdade samma år som de latinska breven och 

tillhör de brev som avviker mest från det latinska brevmaterialets graftypologi. Möjligen inne-

bär detta att dessa två brev inte är skrivna av Johan Sigmundsson. För alla fyra brev som här 

har behandlats skulle avvikelser från den graftypologi som etablerats för det latinska brev-

materialet även kunna bero på förändringar i skrivarens skriftspråk. I så fall skulle man kanske 

främst ha förväntat sig att se gradvisa utvecklingar. I följande kapitel kommer ett antal graftyper 

i det svenska brevmaterialet att undersökas i större detalj, både för att se vilken graftypologisk 

variation som finns inom enskilda brev och vilken kronologisk förändring som finns mellan 

olika brev. 

5  Analys: Graftypologisk variation och förändring i 

det svenska brevmaterialet 

I detta kapitel presenteras de undersökta svenska brevens graftypologi. Avsikten här att under-

söka graftypologisk variation och förändring i brev attribuerade till skrivaren Johan Sigmunds-

son. Den graftypologi som beskrivs för det svenska brevmaterialet kommer även att relateras 

till den graftypologi som i kapitel 4 beskrevs för det latinska jämförelsematerialet, särskilt med 
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syfte att försöka avgöra huruvida enskilda brev har skrivits av Johan Sigmundsson och för att 

koppla den påvisade graftypologiska variationen till skrivarens norm. 

Samtliga graftyper som identifierats i det latinska brevmaterialet återfinns också i det 

svenska materialet. Av graftypsvarianterna är det endast {s2} som saknas i de svenska breven. 

Sammanlagt uppvisar det svenska brevmaterialet 30 graftyper och 53 graftypsvarianter, även 

om inte samtliga brev uppvisar alla graftyper eller graftypsvarianter. Den graftypologi för det 

latinska brevmaterialet som beskrevs i avsnitt 4.1 kan för det svenska brevmaterialet därmed 

utökas med 1 graftyp och 19 graftypsvarianter; se bilaga 1 för en fullständig förteckning över 

vilka graftyper och graftypsvarianter som är belagda i vilka brev. De graftypologiska enheter 

som endast återfinns i de svenska breven är: 

• Graftyper: \ø\ 

• Graftypsvarianter: {h2}, {h3}, {j2}, {m3}, {m4}, {n3}, {n4}, {r3}, {s3}, {s4}, {v2}, {w2}, 

{x2}, {x3}, {y2}, {z2}, {æ2}, {ø1} och {ø2} 

Ett urval av de graftypologiska enheter som uppvisar variation i bruk i det svenska brevmateri-

alet kommer att behandlas i större detalj nedan, se underavsnitt 5.1–5.12. Detsamma gäller även 

när det svenska materialet har graftypologiska enheter som saknas i det latinska materialet. 

Övriga graftyper och graftypsvarianter som inte uppvisar betydande variation kommer endast 

överskådligt eller inte alls att behandlas. 

I likhet med det latinska brevmaterialet är skriften i de svenska breven att klassificera som 

cursiva recentior. Åtta brev, som kronologiskt är i mitten av den undersökta tidsperioden, upp-

visar dock tvårummigt a, förvisso endast med mycket få belägg. Två brev (SDHK nr 16232 och 

19280) har även vad som närmast är att betrakta som tvårummigt æ. I båda fall är dessa nog 

främst att betrakta som majuskler och kommer därför inte att behandlas i denna uppsats. Utfö-

randet av skriften i det svenska brevmaterialet är även mer varierat i jämförelse med de latinska 

breven, både så att de svenska breven till viss del avviker från varandra och från det latinska 

materialet. I samtliga fall är utförandegraden av skriften i det svenska brevmaterialet snarast att 

betrakta som currens, vilket innebär större variation i utförandet av skriften i jämförelse med 

de latinska brevens libraria. Möjligen skulle den graftypologiska variationen som finns i de 

svenska breven kunna bero på variation i utförandegraden. Då samtliga svenska brev närmast 

är att beskriva som utförda i currens skulle en finare finfördelning av utförandegraden i så fall 

krävas, vilket ligger utanför föreliggande uppsats. 

De flesta svenska breven uppvisar samtliga graftyper. Fyra graftyper, \q\, \v\, \x\ och \æ\, 

saknas dock i minst ett svenskt brev. När så är relevant kommer frånvarande graftyper i enskilda 

brev att behandlas i anslutning till redogörelsen om variationen för etablerade graftypsvarianter, 

se underavsnitt 5.6, 5.8 och 5.11. Då graftypen \q\ inte kommer att behandlas i ett särskilt un-

deravsnitt ska denna graftyp kort behandlas här. 

Graftypen \q\ är mycket ovanlig i hela det svenska brevmaterialet med endast 12 belägg i 

svenska ord (samt ytterligare 2 belägg i latinska ord). Graftypen saknas fullständigt i de tre 

breven SDHK nr 16652, 19280 och 19964. Av dessa brev är det endast SDHK nr 19280 som 

har en graftypologi som tydligt motsvarar den som identifierats med det latinska jämförelse-

materialet, medan de övriga två breven kraftigt avviker. Då graftypen \q\ har en så begränsad 

användning i de svenska breven, och då breven är så pass korta, är det mycket troligt att breven 

helt enkelt saknar ord där graftypen skulle kunna förekomma. Avsaknaden av \q\ skulle även 
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kunna tyda på att skrivaren har haft olika ortografiska normer för svensk och latinsk skrift eller 

att breven i fråga har skrivits av någon annan än Johan Sigmundsson. 

Graftyperna \ɑ\, \b\, \c\, \d\, \f\, \g\, \i\, \k\, \l\, \o\, \q\, \ꝛ\ och \ſ\ har vardera endast en 

graftypsvariant i hela det latinska och svenska brevmaterialet. Bruket av dessa uppvisar således 

ingen mikropaleografisk variation och kommer därför inte att vidare behandlas djupare. Endast 

graftypen \q\ uppvisar makropaleografisk variation, se ovan. Graftyperna \d\, \g\ och \o\ ska för 

det svenska brevmaterialet behandlas kort. 

SDHK nr 14583, som är det kronologiskt tidigaste brevet, har för graftypen \d\ en något 

annorlunda duktus där den övre öglan är något mer triangelformad. Detta brev har i jämförelse 

med övriga brev en något avvikande stilistisk utformning, till exempel rörande ornamentala 

utsmyckningar, som dock inte ansetts tillräcklig för att upprätta nya graftypsvarianter, varken 

för \d\ eller andra graftyper. 

SDHK nr 15410 har en alternativ utformning av graftypen \g\ där förlängningen under bas-

linjen går tillbaka upp mot kroppen och bildar en sluten ögla. Denna variation tycks främst vara 

ett resultat av en annorlunda duktus och då detta endast sker i ett brev, och då inte konsekvent, 

förefaller det otillräcklig för att upprätta ytterligare en graftypsvariant. Då detta brev i övrigt 

mycket starkt går att attribuera till skrivaren Johan Sigmundsson tycks detta även endast vara 

en tillfällig mikropaleografisk variation. 

För graftypen \k\ uppvisar vissa svenska brev en något annan utformning så att det grafiska 

element som vanligen består av en ögla ovanför ett vågrätt snedstreck snarast består av två 

vågräta streck eller så att det nedre snedstrecket inte möter den höga stapeln. På grund av svå-

righeter att skilja denna grafiska variation åt har endast en graftypsvariant etablerats för denna 

graftyp. 

Även graftypen \o\ har i ett fåtal brev en något annorlunda duktus som består i att det övre 

strecket snarast har formen av ett tunt snedstreck. Detta har inte ansetts tillräckligt för att upp-

rätta en ytterligare graftypsvariant. Denna alternativa duktus är mycket ovanlig och förekom-

mer endast i tre brev: mycket sällan i SDHK nr 14917 och 15410, samt i SDHK nr 17016 där 

\o\ vanligen har denna alternativa duktus. Då SDHK nr 17016 i övrigt avviker från den grafty-

pologi som etablerats för det latinska brevmaterialet skulle detta kunna tyda på att brevet i fråga 

inte har skrivits av Johan Sigmundsson. 

Graftyperna \p\ och \t\ har vardera två graftypsvarianter. Då graftypsvarianter för respek-

tive graftyp liknar varandra och då båda varianter vanligen förekommer i varje brev kommer 

de inte att behandlas i större detalj. Särskilt för graftypen \t\, men även för \p\, är det ibland 

svårt att skilja graftypsvarianterna från varandra med många gränsfall som följd. Det kan dock 

påpekas att SDHK nr 16652 och 19964 endast har graftypsvariant {p2}. Då dessa brev i övrigt 

avviker från det latinska brevmaterialets graftypologi skulle denna avvikelse kunna förstärka 

bilden att en annan hand skrivit breven. För graftypen \t\ har SDHK nr 18949 endast graftyps-

varianten {t2} medan SDHK nr 19964 och 20004 endast har {t1}. Återigen skulle detta kunna 

tyda på en annan, eller kanske flera andra, skrivare. 

I ett antal underavsnitt kommer graftyper som uppvisar mer påtaglig variation i hur de 

används att undersökas i större detalj. För varje graftyp beskrivs först underordnade graftyps-

varianter som identifierats i det svenska brevmaterialet med grafexemplar, såsom för det la-

tinska brevmaterialet. För tydlighetens skull redovisas i figurerna samtliga graftypsvarianter av 
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graftyperna, även när dessa redan har behandlats i kapitel 4. Såsom för det latinska brevmateri-

alet är det beskrivningarna av de grafiska dragen som är viktigast. Därefter följer en redogörelse 

för hur användning av dessa graftypsvarianter har varierat inom enskilda brev och kronologiskt 

över hela det svenska brevmaterialet. För undersökta graftyper i det svenska brevmaterialet 

presenteras hur många belägg på underordnade graftypsvarianter som identifierats i breven. 

Den mest frekventa graftypsvarianten av en viss graftyp inom varje brev benämns huvudvari-

ant. Övriga varianter avser vilka andra, mindre frekventa, graftypsvarianter som återfinns i 

breven. När en graftyp endast har två graftypsvarianter benämns den mindre frekventa graf-

typsvarianten även sekundär variant. Utgångspunkten här är att samtliga brev är korrekt attri-

buerade till skrivaren Johan Sigmundsson. När det finns misstanke att anta att denna attribue-

ring är felaktig kommer detta dock att diskuteras. Variationen som påvisas kommer även att 

beaktas utifrån det normbegrepp som har beskrivits i avsnitt 2.2 

5.1  Graftypen \h\ i det svenska brevmaterialet 

Graftyp Graftypsvarianter 

\h\ {h1} {h2} {h3} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Graftypen \h\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

I det svenska brevmaterialet återfinns tre graftypsvarianter av graftypen \h\. Dessa presenteras 

i figur 32. Graftypsvarianterna skiljs åt genom hur de är förlängda under baslinjen. Graftypsva-

rianten {h1}, den enda variant som återfinns i det latinska brevmaterialet och som motsvarar 

Wiktorssons beskrivning av skrivtecknet h, är även vanligast i de svenska breven. Till denna 

variant kan man tillföra två graftypsvarianter. Underlängden i {h2} liknar den i {h1} och går 

först åt nedåt och åt vänster för att sedan böja av mot höger men är kortare och avslutas med en 

tydlig krok. Underlängden i {h3} går nedåt under baslinjen och till vänster. Underlängden på 

graftypsvarianten {h3} uppvisar stor variation och kan gå mer eller mindre kraftigt åt vänster. 

På grund av svårigheter att på något systematiskt sätt definiera denna vänsterställda underlängd 

har alla grafer som i någon mån går åt vänster under baslinjen, och som saknar den krokliknande 

avslutningen åt höger som finns för {h1} och {h2}, placerats under graftypsvarianten {h3}. 

Bruket av graftypsvarianter av \h\ i det svenska brevmaterialet uppvisar relativt liten vari-

ation och presenteras i tabell 1. En tydlig utveckling går likväl att spåra. För de tre första breven 

växlar {h1} och {h3} att vara huvudvariant, med den andra graftypsvarianten som sekundär 

variant.  Från och med SDHK nr 15762 är {h3} huvudvariant för resten av breven. 

För de brev som med störst säkerhet går att attribuera till Johan Sigmundsson (särskilt 

SDHK nr 14583, 14917, 15410, 15726, 16232, 18335, 19280 och 20004; se avsnitt 4.3) går det 

att identifiera samma utveckling, där graftypsvarianten {h1} är vanligast i två av de tidigaste tre 
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breven. Från och med SDHK nr 15762 är i stället graftypsvarianten {h3} vanligast. De brev 

som med relativ stor säkerhet går att attribuera till Johan Sigmundsson uppvisar i vanliga fall 

både graftypsvarianterna {h1} och {h3}. SDHK nr 18335 utgör ett undantag och saknar full-

ständigt graftypsvarianten {h1}. 

Tabell 1. Variation i bruket av \h\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {h1} {h2} {h3} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 113 0 23 {h1} 

14917 (1398 27/1) 35 0 39 {h3} 

15410 (1400 19/5) 58 0 57 {h1} 

15762 (1402 3/1) 24 0 125 {h3} 

16232 (1404 3/2) 18 0 55 {h3} 

16652 (1406 7/2) 1 0 131 {h3} 

17016 (1408 18/2) 0 0 47 {h3} 

18335 (1414 21/5) 0 0 112 {h3} 

18949 (1417 8/6) 0 18 94 {h3} 

19280 (1419 18/5) 3 0 74 {h3} 

19964 (1422 18/11) 0 0 85 {h3} 

20004 (1423 17/1) 1 0 129 {h3} 

Även för brev som inte tycks vara skrivna av Johan Sigmundsson (särskilt SDHK nr 16652, 

17016, 18949 och 19964) är graftypsvarianten {h3} vanligast. Närvaron av denna variant tycks 

alltså inte vara tillräcklig för att attribuera brev till honom. SDHK nr 18949 är även det enda 

brev som har belägg på graftypsvarianten {h2} vilket möjligen stödjer tanken att detta brev inte 

har skrivits av Johan Sigmundsson. 

I det latinska jämförelsematerialet finns endast belägg på graftypsvarianten {h1}. I svenska 

brev utfärdade samma år (SDHK nr 16652 och 17016) är i stället graftypen i princip helt från-

varande med endast ett belägg. Dessa brev kan dock endast mer osäkert attribueras till Johan 

Sigmundsson. Graftypsvarianten {h1} tycks alltså tillhöra skrivarens ursprungliga norm, inled-

ningsvis i bruk i de svenska breven men snabbt utkonkurrerad av {h3}, även om {h1} finns 

belagd med ett fåtal belägg i en del av de senare breven. Att graftypsvarianten {h3} saknas i det 

latinska brevmaterialet tyder kanske på att den tillhör en specifikt svenskspråkig norm, särskilt 

som den utvecklingstrend man kan spåra snarast gör att man hade förväntat sig att se belägg på 

{h3} även i de latinska breven. Alternativ har skrivaren haft en gemensam norm för både 

svenska och latinska brev som har förändrats över tid. Oavsett kan man i de svenska breven se 

en tydlig kronologisk övergång, {h1} > {h3}, där graftypsvarianten {h3} blir huvudvariant på 

bekostnad av {h1}. 
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5.2  Graftypen \j\ i det svenska brevmaterialet 

Graftypen \j\ har två graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. I det latinska brevmaterialet 

förekommer endast graftypsvarianten {j1}, med den typiska latinska underlängden som först 

går åt vänster och sedan åt höger. För graftyp \j\ kan man för det svenska brevmaterialet tillföra 

en graftypsvariant, {j2}, som har en underlängd som antingen går rakt nedåt eller nedåt och lätt 

åt vänster. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\j\ {j1} {j2} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Graftypen \j\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Det är inte alltid helt oproblematiskt att avgöra om en graf ska klassas som en minuskel eller 

majuskel. När grafen står ordfinalt har den alltid klassats som en minuskel. I övriga fall, när 

grafen står ordinitialt eller fristående (som preposition), har en graf endast klassats som en mi-

nuskel om den relativt entydigt går att beskriva i ett fyrlinjesystem och storleksmässigt liknar 

övriga minuskler. I de flesta fall har grafemet <j> realiserats som en majuskel och behandlas 

därmed inte i föreliggande uppsats. 

Graftypsvarianten {j1} är mycket ovanlig i det svenska brevmaterialet och förekommer 

endast i brevens latinska avsnitt och då i de fyra kronologiskt tidigaste breven. Graftypsvarian-

ten {j2} är vanligare och återfinns i alla svenska brev. Hur graftypen \j\ används i det svenska 

brevmaterialet presenteras i tabell 2. 

De brev med graftypsvarianten {j1} hör till de brev som på graftypologiska grunder med 

störst säkerhet kan attribueras till skrivaren Johan Sigmundsson (se avsnitt 4.3). Från och med 

SDHK nr 16232 saknas graftypsvarianten fullständigt i det svenska brevmaterialet, även i brev 

som relativt säkert kan attribueras till skrivaren. Avsaknaden av graftypsvarianten är därmed 

inte tillräcklig för att ifrågasätta den tidigare attribueringen. Graftypsvarianten {j2} är både van-

lig och ovanlig i brev som med stor säkerhet attribuerats till skrivaren. Även här tycks alltså 

närvaron eller frånvaron av graftypsvarianten vara otillräckligt för att avgöra om attribueringen 

är korrekt. För brev som relativt säkert går att attribuera till skrivaren Johan Sigmundsson tycks 

det vara möjligt att spåra utvecklingen {j1} > {j2}. Möjligen visar detta på normförändring, där 

graftypsvarianten {j1}, vanligare i det latinska brevmaterialet och med ett fåtal belägg i de ti-

digaste svenska breven, tidigt ersätts av {j2}. 
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Tabell 2. Variation i bruket av \j\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {j1} {j2} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 1 1 {j1}/{j2} 

14917 (1398 27/1) 4 15 {j2} 

15410 (1400 19/5) 1 14 {j2} 

15762 (1402 3/1) 3 32 {j2} 

16232 (1404 3/2) 0 16 {j2} 

16652 (1406 7/2) 0 5 {j2} 

17016 (1408 18/2) 0 2 {j2} 

18335 (1414 21/5) 0 11 {j2} 

18949 (1417 8/6) 0 5 {j2} 

19280 (1419 18/5) 0 9 {j2} 

19964 (1422 18/11) 0 20 {j2} 

20004 (1423 17/1) 0 5 {j2} 

5.3  Graftyperna \m\ och \n\ i det svenska brevmaterialet 

På grund av deras grafiska likheter och då de uppvisar mycket likartad variation ska graftyperna 

\m\ och \n\ behandlas gemensamt. De har vardera fyra graftypsvarianter, som åtskiljs genom 

formen på sista stapeln, vilket presenteras i figur 34 och 35. Graftypsvarianterna {m1} och {n1} 

har en sista stapel som sluter på baslinjen. Dessa graftypsvarianter återkommer i hela brev-

materialet, både det svenska och latinska, och förekommer vanligen när grafen står ordinitialt 

eller -medialt. Då dessa graftypsvarianter är så vanliga och då de har en förutsägbar användning 

kommer de inte att närmare behandlas och endast graftypsvarianter med förlängningar under 

baslinjen kommer att beaktas. De övriga tre graftypsvarianterna för \m\ och \n\ åtskiljs utifrån 

deras underlängder. I graftypsvarianterna {m2} och {n2} går underlängden först nedåt och åt 

vänster och böjer sedan åt höger. Även graftypvarianterna {m3} och {n3} har underlängder som 

först går nedåt och åt vänster som sedan böjer åt höger, men avslutas med en krok såsom för 

{h2}. Underlängderna i {m4} och {n4} går nedåt och, i varierande utsträckning, till vänster. 

Graftyp Graftypsvarianter 
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Figur 34. Graftypen \m\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 
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Graftyp Graftypsvarianter 

\n\ {n1} {n2} {n3} {n4} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Graftypen \n\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Variation i användning av graftypen \m\ i ordfinal position presenteras i tabell 3. I materialet 

finns alla fyra graftypsvarianter representerade, även om graftypsvarianten {m1} i denna posit-

ion är mycket ovanlig och därför kommer att ignoreras. 

Tabell 3. Variation i bruket av \m\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {m2} {m3} {m4} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 41 0 0 {m2} 

14917 (1398 27/1) 24 0 2 {m2} 

15410 (1400 19/5) 15 0 7 {m2} 

15762 (1402 3/1) 4 0 26 {m4} 

16232 (1404 3/2) 3 0 13 {m4} 

16652 (1406 7/2) 0 0 19 {m4} 

17016 (1408 18/2) 0 0 4 {m4} 

18335 (1414 21/5) 6 0 10 {m4} 

18949 (1417 8/6) 0 34 3 {m3} 

19280 (1419 18/5) 7 0 0 {m2} 

19964 (1422 18/11) 0 0 15 {m4} 

20004 (1423 17/1) 3 0 12 {m4} 

Om man beaktar hela det svenska brevmaterialet går det att se en viss kronologiskt betingad 

variation i bruket av graftypen \m\. I de tre tidigaste breven är graftypsvarianten {m2} vanligast, 

vilket är den variant som återfinns i det latinska jämförelsematerialet. För perioden 1402–1414 

och 1422–1423 är i stället graftypsvarianten {m4} vanligast, ibland med {m2} som sekundär 

graftypsvariant. Åren 1400–1404 kan möjligen beskrivas som en övergångsperiod där {m2} blir 

ovanligare samtidigt som {m4} blir vanligare. 

Graftypsvarianten {m3}, som liknar {m2} och kanske möjligen ska ses som en variant av 

denna, förekommer endast i SDHK nr 18949 (1417 8/6). Detta brev kan endast med relativt 

stor osäkerhet attribueras till Johan Sigmundsson då brevet saknar åtta graftypsvarianter som 

associerats med det latinska brevmaterialet (se avsnitt 4.3). 

Ytterligare tre brev, som osäkert kan attribueras till Johan Sigmundsson, SDHK nr 16652, 

17016 och 19964, uppvisar liknande mönster som brev som med större säkerhet kan attribueras 
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till skrivaren, med undantaget att dessa brev fullständigt saknar sekundära graftypsvarianter. 

Brev som skrivits av Johan Sigmundsson ska alltså antingen ha graftypsvarianten {m2} som 

huvudvariant med {m4} som sekundär graftypsvariant, eller {m4} som huvudvariant med {m2} 

som sekundär variant. 

För graftypen \n\ kan man se en likande användning som för graftypen \m\, se tabell 4; 

även här avses endast \n\ i ordfinal position. Skillnaden mellan graftyperna \m\ och \n\ är att 

graftypsvarianterna {n2} och {n4} är lika vanliga i SDHK nr 15410, varför övergången {n2} > 

{n4} för \n\ snarast börjar ett brev tidigare än motsvarande övergång för \m\. I SDHK nr 18949 

är även graftypsvariant {n4} vanligast med den ovanliga graftypsvarianten {n3} som sekundär 

variant medan {m3} är huvudvariant av \m\. 

Tabell 4. Variation i bruket av \n\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {n2} {n3} {n4} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 16 0 0 {n2} 

14917 (1398 27/1) 6 0 3 {n2} 

15410 (1400 19/5) 7 0 7 {n2}/{n4} 

15762 (1402 3/1) 8 0 21 {n4} 

16232 (1404 3/2) 4 0 6 {n4} 

16652 (1406 7/2) 0 0 18 {n4} 

17016 (1408 18/2) 0 0 7 {n4} 

18335 (1414 21/5) 1 0 15 {n4} 

18949 (1417 8/6) 0 6 7 {n4} 

19280 (1419 18/5) 5 0 0 {n2} 

19964 (1422 18/11) 0 0 18 {n4} 

20004 (1423 17/1) 3 0 8 {n4} 

När \m\ och \n\ står ordfinalt och är förlängda under baslinjen används i det latinska materialet 

alltid graftypsvarianter {m2} och {n2}. De tre latinska breven är utfärdade åren 1406 och 1408, 

vilket är den period då det i de svenska breven endast finns belägg på graftypsvarianterna {m4} 

och {n4}. De svenska brev från dessa år är dock endast osäkert attribuerade till skrivaren Johan 

Sigmundsson. Graftypsvarianterna {m2} och {n2} är huvudvarianter i de två tidigaste svenska 

breven. Dessa graftypsvarianter ersätts snart av andra varianter, särskilt {m4} och {n4}, även 

om det fortsättningsvis finns belägg på {m2} och {n2} i senare brev. 

De brev som starkast går att attribuera till skrivaren har belägg på graftypsvarianterna {m2} 

och {n2}, inledningsvis som primära men senare även som sekundära graftypsvarianter. Avsak-

naden av dessa skulle i så fall innebära att breven skrivits av en annan skrivare. Utifrån grafty-

perna \m\ och \n\ tycks alltså SDHK nr 16652, 17016, 18949 och 19964 inte vara skrivna av 

Johan Sigmundsson. 

För de brev som kan antas vara skrivna av Johan Sigmundsson kan man därmed se utveckl-

ingen {m2} > {m4} och {n2} > {n4}, med {m2} och {n2} som sekundära graftypsvarianter i 
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senare brev. Detta tycks vara ett exempel på normförändring hos skrivaren, där en graftypsva-

riant som främst är att associera med det latinska brevmaterialet, men som även används i (sär-

skilt tidiga) svenska brev, i det svenska brevmaterialet ersätts av en graftypsvariant som endast 

återfinns i brev skrivna på svenska. 

5.4  Graftypen \r\ i det svenska brevmaterialet 

Graftypen \r\ har tre graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. Till de två graftypsvarianter 

som är belagda i det latinska materialet kan man även lägga till graftypsvarianten {r3}. Denna 

graftypsvariant har en krok som är fristående den korta stapeln. Ibland kan man se ett tunt 

hårstreck som sammanbinder stapeln med kroken. Den grafiska skillnaden mellan dessa tre 

graftypsvarianter är inte alltid tydlig och det kan ibland vara svårt att skilja dem åt. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\r\ {r1} {r2} {r3} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Graftypen \r\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

I det svenska materialet är det vanligt att fler än en graftypsvariant förekommer i enskilda brev. 

En viss variation i bruk går trots det att identifiera. Denna variation presenteras i tabell 5. Tyd-

ligast är att graftypsvarianten {r1}, trots att den förekommer i de flesta breven, endast är huvud-

variant i det kronologiskt tidigaste brevet SDHK nr 14583. För övriga brev, med undantag för 

två brev mot slutet av skrivarens verksamma period där {r3} är vanligast, är graftypsvarianten 

{r2} vanligast. 

Graftypsvarianten {r3} saknas i det latinska jämförelsematerialet. Av de två svenska brev 

där {r3} är huvudvariant kan SDHK nr 19280 relativt säkert attribueras till skrivaren Johan 

Sigmundsson, medan SDHK nr 18949 endast med mindre säkerhet går att attribuera till den-

samme (se avsnitt 4.3). Som övrig variant återfinns {r3} även i brev som både mer och mindre 

säkert går att attribuera till skrivaren, varför närvaron av denna graftypsvariant ensamt inte kan 

hjälpa till att avgöra attribueringen. 

De flesta brev har belägg på flera graftypsvarianter av \r\. SDHK nr 16652 och 19964 utgör 

undantag genom att endast ha belägg på {r2}. Dessa två, och särskilt SDHK nr 19964, hör till 

de brev som mest avviker från den graftypologi som identifierats med det latinska brevmateri-

alet. Möjligen antyder avsaknaden av andra graftypsvarianter att dessa brev inte har skrivits av 

Johan Sigmundsson. 

Särskilt graftypsvarianten {r1}, och i något mindre utsträckning {r2}, går att associera med 

det latinska brevmaterialet. Även om graftypsvarianten {r1} återfinns i många av de svenska 

breven tycks {r2} väldigt tidigt ha blivit skrivarens föredragna variant i de svenska breven. En 

viss skillnad mellan föredragna graftypsvarianter kan därmed möjligen observeras mellan det 
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latinska och svenska brevmaterialet. Möjligen ska övergången till {r2} som huvudvariant i de 

svenska breven ses som ett exempel på normförändring hos skrivaren. 

Tabell 5. Variation i bruket av \r\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {r1} {r2} {r3} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 77 12 7 {r1} 

14917 (1398 27/1) 7 62 2 {r2} 

15410 (1400 19/5) 18 83 9 {r2} 

15762 (1402 3/1) 17 119 15 {r2} 

16232 (1404 3/2) 9 28 14 {r2} 

16652 (1406 7/2) 0 97 0 {r2} 

17016 (1408 18/2) 0 49 8 {r2} 

18335 (1414 21/5) 17 70 23 {r2} 

18949 (1417 8/6) 11 10 79 {r3} 

19280 (1419 18/5) 3 2 32 {r3} 

19964 (1422 18/11) 0 70 0 {r2} 

20004 (1423 17/1) 5 56 5 {r2} 

5.5  Graftypen \s\ i det svenska brevmaterialet 

Det latinska brevmaterialet uppvisar två graftypsvarianter av \s\, nämligen {s1} och {s2}. I det 

svenska brevmaterialet är {s1} den mest frekventa graftypsvarianten av \s\, medan {s2} saknas 

fullständigt. Till graftypen \s\ kan man för det svenska brevmaterialet tillföra två graftypsvari-

anter: {s3} och {s4}; graftypsvarianter av \s\ i det svenska brevmaterialet presenteras i figur 37. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\s\ {s1} {s3} {s4} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Graftypen \s\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Graftypsvarianten {s1} i det svenska brevmaterialet är identisk med den som återfinns i det 

latinska materialet. Graftypsvarianten {s3} liknar {s1} och består av de distinktiva dragen två 

slutna öglor men med en tydligt annorlunda duktus. Graftypsvarianten {s3} återfinns endast i 

SDHK nr 16232, där den även är den enda förekommande graftypsvarianten. I detta brev finns 

det fem belägg på {s3} i ordinitial position. Med ett möjligt undantag (som möjligen avser en 
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majuskel) är dessa fem belägg storleksmässigt identiska med samtliga förekomster av graftyps-

varianten i ordfinal ställning, varför de har klassificerats som minuskler. Allmänt är dock denna 

graftypsvariant något större än andra minuskler i brevet, oavsett position. På grund av att graf-

typsvarianten {s3} har en avvikande utformning av de distinktiva grafiska dragen tycks det gi-

vande att skilja den från {s1}. 

Även graftypsvarianten {s4} liknar {s1}, men avviker genom att ha en öppen övre ögla. 

Fyra svenska brev har graftypsvariant {s4}: SDHK nr 15410 och 15762 har {s1} som huvudva-

riant med några få belägg på {s4}, SDHK nr 18335 och 20004 uppvisar båda graftypsvarianter 

men där {s4} är vanligare. I SDHK nr 20004 har den övre öglan ibland snarast reducerats till 

en prick. 

Hur graftypen \s\ används i det svenska brevmaterialet presenteras i tabell 6. Som nämndes 

tidigare är graftypsvarianten {s1} vanligast i både de latinska och svenska breven. Graftypsva-

rianten {s1} återfinns även i brev som både starkt och svagt går att attribuera till skrivaren Johan 

Sigmundsson (se avsnitt 4.3). Närvaron eller frånvaron av denna graftypsvariant kan alltså inte 

ensamt hjälpa till att avgöra attribueringen. Vanligtvis uppvisar de svenska breven även endast 

en graftypsvariant av \s\. 

Tabell 6. Variation i bruket av \s\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {s1} {s3} {s4} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 6 0 0 {s1} 

14917 (1398 27/1) 9 0 0 {s1} 

15410 (1400 19/5) 8 0 1 {s1} 

15762 (1402 3/1) 16 0 5 {s1} 

16232 (1404 3/2) 0 9 0 {s3} 

16652 (1406 7/2) 20 0 0 {s1} 

17016 (1408 18/2) 10 0 0 {s1} 

18335 (1414 21/5) 7 0 8 {s4} 

18949 (1417 8/6) 21 0 0 {s1} 

19280 (1419 18/5) 22 0 0 {s1} 

19964 (1422 18/11) 14 0 0 {s1} 

20004 (1423 17/1) 6 0 17 {s4} 

Genom att fullständigt sakna graftypsvariant {s1} avviker särskilt SDHK nr 16232 som är det 

enda brev med belägg på graftypsvariant {s3}. Av Wiktorssons attribuerande tecken saknar 

detta brev endast graftypsvariant {y1}. Om man beaktar övriga graftypologiska enheter som 

identifierats i det latinska brevmaterialet saknar brevet sju graftypsvarianter, vilket är relativt 

många och endast fyra brev är mer avvikande. Då detta brev ensamt uppvisar graftypsvarianten 

{s3} och då det relativt mycket avviker från den graftypologi som har identifierats med det 

latinska brevmaterialet ligger det därför kanske närmast till hands att anta att detta brev inte är 

skrivet av Johan Sigmundsson. 
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De brev som uppvisar graftypsvarianten {s4} går alla med relativt stor säkerhet att attribu-

era till Johan Sigmundsson. Graftypsvarianterna {s1} och {s4} är mycket lika varandra, möjli-

gen med en liknande duktus. Närvaron av graftypsvarianten {s4} är därmed möjligen tillfällig. 

Övergången {s1} > {s4} skulle också kunna uppfattas som ett exempel på normförändring hos 

skrivaren; graftypsvarianten {s4} ökar även gradvis i frekvens över tid i de fyra brev där den 

förekommer, med 1 belägg i SDHK nr 15410 upp till 17 belägg i SDHK nr 20004. Om närvaron 

av graftypsvarianten {s4} är ett tecken på normförändring hos skrivaren hade man kanske även 

förväntat sig belägg på graftypsvarianten i kronologiskt närliggande brev, särskilt SDHK nr 

16232, 16652, 17016, 18949, 19280 och 19964. Att graftypsvarianten {s4} saknas i dessa sex 

brev måste alltså förklaras på något sätt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att skrivaren 

av någon anledning helt enkelt inte använder graftypsvarianten i dessa brev. Detta bryter dock 

mot den pågående normförändring hos skrivaren som tycks gå att identifiera i materialet. En 

annan förklaring skulle kunna vara att dessa brev inte är skrivna av Johan Sigmundsson. Av de 

sex breven avviker särskilt SDHK nr 17016, 18949 och 19964 från den graftypologi som upp-

rättats för det latinska brevmaterialet, vilket skulle stödja uppfattningen att dessa brev möjligen 

är felattribuerade. 

5.6  Graftypen \v\ i det svenska brevmaterialet 

Utöver {v1} har det svenska brevmaterialet en mindre frekvent förekommande graftypsvariant 

av \v\, nämligen {v2}. I denna graftypsvariant är båda staplarna korta och varianten saknar en 

ögla i det övre mellanrummet. Den vänstra stapeln har ofta ett ingångsstreck. Graftypsvarian-

terna av \v\ ges i figur 38. 

Graftyp Graftypsvarianter 
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Figur 38. Graftypen \v\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Graftypen \v\ är ovanlig i det svenska brevmaterialet, ofta med endast enstaka belägg i ett brev. 

Variationen i bruket av graftypen \v\ presenteras i tabell 7. 

Två brev saknar fullständigt graftypen \v\, vilket särskilt yttras genom att breven initialt 

endast har belägg på graftypen \w\ där andra brev även kan ha \v\ och ibland \u\. Dessa två brev 

är SDHK nr 16232, som relativt mycket avviker från den graftypologi som har identifierats med 

det latinska brevmaterialet (se avsnitt 4.3), och SDHK nr 19280, som i stället överensstämmer 

relativt mycket med denna graftypologi. Då graftypsvarianten {v1} återfinns i brev som med 

relativt stor säkerhet kan attribueras till skrivaren Johan Sigmundsson kan frånvaron av denna 

variant möjliga antyda att breven i fråga inte är av skrivaren. 
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Tabell 7. Variation i bruket av \v\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {v1} {v2} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 11 0 {v1} 

14917 (1398 27/1) 9 0 {v1} 

15410 (1400 19/5) 9 0 {v1} 

15762 (1402 3/1) 6 0 {v1} 

16232 (1404 3/2) 0 0 – 

16652 (1406 7/2) 0 10 {v2} 

17016 (1408 18/2) 0 1 {v2} 

18335 (1414 21/5) 7 1 {v1} 

18949 (1417 8/6) 2 1 {v1} 

19280 (1419 18/5) 0 0 – 

19964 (1422 18/11) 0 2 (v2} 

20004 (1423 17/1) 4 0 {v1} 

Den vanligaste graftypsvarianten för övriga brev, och den enda som förekommer i det latinska 

brevmaterialet, är {v1}. Två brev, SDHK nr 18335 och 18949 har ett fåtal belägg på {v2}. Av 

dessa brev är det endast SDHK nr 18335 som relativt nära överensstämmer med den graftypo-

logi som etablerats för det latinska materialet, medan SDHK nr 18949 avviker relativt mycket. 

Tre brev, SDHK nr 16652, 17016 och 19964, saknar fullständigt graftypsvarianten {v1} och 

har endast belägg på {v2} och hör till de brev som avviker mest från den graftypologi som 

associerats med det latinska brevmaterialet. 

Närvaron av graftypsvarianten {v2} i ett brev tycks alltså peka mot en annan skrivare än 

Johan Sigmundsson. Hur man ska bedöma SDHK nr 18335, som uppvisar ett fåtal belägg på 

varianten men i övrigt tycks gå att attribuera till Johan Sigmundsson, är något mer problema-

tiskt. Brevet saknar två av Wiktorssons attribuerande skrivtecken och fyra av de graftypsvari-

anter som associerats med det latinska materialet. Möjligen kan närvaron av graftypsvarianten 

{v2} hjälpa till att avfärda den tidigare attribueringen som gjorts för detta brev. 

Användningen av graftypen \v\ i brev som med relativt stor säkerhet attribuerats till skri-

varen Johan Sigmundsson är alltså mycket konsekvent. Samtliga brev har endast graftypsvari-

anten {v1}, med undantag för SDHK nr 19280, som fullständigt saknar graftypen. Detta brev 

är bland de kronologiskt sista som attribuerats till skrivaren. Den plötsliga frånvaron av graftyp 

\v\ i detta brev kan möjligen peka mot att brevet inte har skrivits av Johan Sigmundsson.  

5.7  Graftypen \w\ i det svenska brevmaterialet 

Graftypen \w\ har endast en graftypsvariant i det latinska brevmaterialet men två i det svenska 

materialet. Denna graftyp uppvisar likheter med \v\, men utgörs av tre staplar i stället för två, 

och har två graftypsvarianter. Graftypsvarianten {w1} har en ögla på första stapeln i det övre 
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mellanrummet medan {w2} saknar denna ögla. De latinska breven har endast belägg på graf-

typsvarianten {w1}. Denna graftypsvariant är där mycket ovanlig med endast två belägg, varav 

ett belägg är från notariatsnotiserna (och då från SDHK nr 17029). 

Graftyp Graftypsvarianter 

\w\ {w1} {w2} 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39. Graftypen \w\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Graftypen \w\ är betydligt vanligare än \v\ men uppvisar samtidigt mindre variation i hur den 

används, se tabell 8. Någon kronologisk utveckling i bruket av graftypen går inte heller att 

identifiera.  För samtliga brev är graftypsvarianten {w1} vanligast. Tre brev som tillhör den 

senare delen av den undersökta tidsperioden och som kronologiskt följer varandra, SDHK nr 

18335, 18949 och 19280, uppvisar även några få belägg på graftypsvarianten {w2}, även om 

endast 18949 har belägg på varianten i någon större utsträckning. Dessa tre brev saknar som 

mest två av Wiktorssons attribuerande skrivtecken. Om man även beaktar övriga graftypsvari-

anter som identifierats för det latinska brevmaterialet avviker särskilt SDHK nr 18949 som 

saknar åtta graftypsvarianter. 

Tabell 8. Variation i bruket av \w\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {w1} {w2} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 39 0 {w1} 

14917 (1398 27/1) 13 0 {w1} 

15410 (1400 19/5) 40 0 {w1} 

15762 (1402 3/1) 68 0 {w1} 

16232 (1404 3/2) 32 0 {w1} 

16652 (1406 7/2) 50 0 {w1} 

17016 (1408 18/2) 22 0 {w1} 

18335 (1414 21/5) 51 2 {w1} 

18949 (1417 8/6) 42 18 {w1} 

19280 (1419 18/5) 25 5 {w1} 

19964 (1422 18/11) 36 0 {w1} 

20004 (1423 17/1) 64 0 {w1} 

Trots den grafiska likheten mellan graftyperna \v\ och \w\ avviker användningen av dem i brev-

materialet tydligt. Endast SDHK nr 18335 och 18949 har både graftypsvarianterna {w2} och 
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{v2}. Övriga brev som har belägg på graftypsvarianten {v2} saknar alltså {w2}. SDHK nr 

19280, som fullständigt saknar belägg på \v\, har dock ett fåtal belägg på {w2}. Som nämndes 

i föregående avsnitt kan möjligen närvaron av graftypsvarianten {v2} tyda på en annan skrivare 

än Johan Sigmundsson. Det samma gäller kanske även graftypsvarianten {w2} så att de enstaka 

beläggen på {w2} antyder att breven skrivits av en annan hand. 

5.8  Graftypen \x\ i det svenska brevmaterialet 

Utöver det latinska brevmaterialets graftypsvariant {x1} finns det i det svenska brevmaterialet 

ytterligare två graftypsvarianter av \x\, nämligen {x2} och {x3}, vilka visas i figur 40. Skillna-

derna mellan graftypsvarianterna är främst en fråga om duktus och hur de har förlängts under 

baslinjen. Då graferna är så pass distinkta har de ändå delats upp i graftypsvarianter. Graftyps-

varianten {x1} har en underlängd som först går åt vänster och sedan viker av mot höger medan 

{x2} har en underlängd som endast går åt vänster. I graftypsvarianten {x3} förbinds staplarna 

med en ögla och underlängden går nedåt eller nedåt och åt till vänster. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\x\ {x1} {x2} {x3} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Graftypen \x\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Hur graftypen \x\ används i det svenska brevmaterialet visas i tabell 9. I ett flertal fall, och 

genomgående i brevens latinska avsnitt, används graftypen som siffra. Graftypen \x\ är därtill 

mycket ovanlig och utvecklingen i bruket av graftypen måste därmed betraktas med försiktig-

het. 

Den enda graftypsvariant som återfinns i det latinska materialet är {x1}. För de svenska 

breven är {x1} endast huvudvariant i de kronologiskt två tidigaste breven och ett senare brev. 

Från och med SDHK nr 15410 är {x3} den vanligaste och ofta enda graftypsvarianten, med 

SDHK nr 19280 och delvis 16652 som undantag. Graftypsvarianten {x2} är ofta svår att skilja 

från {x1} och förekommer endast i ett brev, SDHK nr 18335, som relativt säkert går att attribu-

era till skrivaren Johan Sigmundsson. 

Två brev, SDHK nr 16232 och 17016 saknar fullständigt graftypen \x\. Dessa brev avviker 

båda från den graftypologi som identifierats för det latinska brevmaterialet, SDHK nr 17016 i 

mycket hög grad och SDHK nr 16232 i något lägre grad. Avsaknaden av graftypen \x\ skulle 

därför kunna tyda på en annan skrivare. 

De brev som uppvisar belägg på graftypsvarianten {x1}, både som huvudvariant och som 

sekundär variant, tycks alla med relativt stor säkerhet korrekt attribueras till Johan Sigmunds-

son, med SDHK nr 19280 som ett möjligt undantag. Graftypsvarianten {x3} återfinns i stället 

både i brev som med stor säkerhet kan attribueras till skrivaren och i brev som mer osäkert kan 
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attribueras till skrivaren. Till denna senare grupp hör särskilt SDHK nr 16652, 18949 och 

19964. Då graftypsvarianten {x3} även återfinns i brev som endast osäkert går att attribuera till 

skrivaren Johan Sigmundsson kan denna graftypsvariant inte ensamt användas för att bekräfta 

eller avfärda den tidigare attribueringen som gjorts. 

Tabell 9. Variation i bruket av \x\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {x1} {x2} {x3} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 7 0 0 {x1} 

14917 (1398 27/1) 4 0 3 {x1} 

15410 (1400 19/5) 2 0 6 {x3} 

15762 (1402 3/1) 0 0 3 {x3} 

16232 (1404 3/2) 0 0 0 – 

16652 (1406 7/2) 1 0 1 {x1}/{x3} 

17016 (1408 18/2) 0 0 0 – 

18335 (1414 21/5) 1 4 7 {x3} 

18949 (1417 8/6) 0 0 3 {x3} 

19280 (1419 18/5) 4 0 0 {x1} 

19964 (1422 18/11) 0 0 4 {x3} 

20004 (1423 17/1) 0 0 3 {x3} 

En viss förändring i hur graftypen \x\ används går ändå att observera. Graftypsvarianten {x1}, 

som är ensam graftypsvariant i det latinska brevmaterial, tycks vara en del av den norm som 

skrivaren även i början av sin karriär använder i svenska brev. Som ett möjligt exempel på 

normförändring ersätts i det svenska brevmaterialet sedan graftypsvarianten {x1} i stor utsträck-

ning av {x3}. 

5.9  Graftypen \y\ i det svenska brevmaterialet 

Graftyp Graftypsvarianter 

\y\ {y1} {y2} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41. Graftypen \y\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 
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Graftypen \y\ har sammanlagt två graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet, nämligen {y1} 

och {y2}, se figur 41. Utöver graftypsvarianten {y1}, som även återfinns i det latinska materialet 

och som har en underlängd som först går åt vänster och sedan viker av mot höger, har det 

svenska brevmaterialet även graftypsvarianten {y2}, som har en underlängd som går nedåt och 

åt vänster under baslinjen. 

Bruket av graftypen \y\ presenteras i tabell 10. I det kronologiskt tidigaste brevet är {y1} 

huvudvariant. Därefter följer en lång period, som upptar resten av skrivarens verksamma pe-

riod, med {y2} som huvudvariant, med ett kort uppehåll med {y1} som huvudvariant. 

Tabell 10. Variation i bruket av \y\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {y1} {y2} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 5 1 {y1} 

14917 (1398 27/1) 5 6 {y2} 

15410 (1400 19/5) 2 7 {y2} 

15762 (1402 3/1) 0 15 {y2} 

16232 (1404 3/2) 0 18 {y2} 

16652 (1406 7/2) 0 20 {y2} 

17016 (1408 18/2) 0 8 {y2} 

18335 (1414 21/5) 0 6 {y2} 

18949 (1417 8/6) 7 0 {y1} 

19280 (1419 18/5) 16 15 {y1} 

19964 (1422 18/11) 0 16 {y2} 

20004 (1423 17/1) 2 11 {y2} 

Graftypsvarianten {y2} återfinns i brev som både med stor och liten säkerhet attribuerats till 

skrivaren Johan Sigmundsson. Närvaron av denna graftypsvariant kan alltså inte säga något om 

attribueringen. Den latinska graftypsvarianten {y1} är däremot endast belagd i brev som med 

relativt stor säkerhet går att attribuera till skrivaren. Ett undantag utgör SDHK nr 18949, som 

saknar åtta av de graftypsvarianter som associerats med det latinska brevmaterialet (se avsnitt 

4.3). 

Graftypsvarianten {y1} tycks tillhöra den norm som skrivarande använde i början av sin 

karriär, en norm som även användes när skrivaren skrev på latin. Tidigt går det att se en norm-

förändring där graftypsvariant {y1} ersätts av {y2}. Den plötsliga användningen av {y1}, särskilt 

för SDHK nr 18949 och 19280, mot slutet av perioden skulle kunna tyda på normöverlappning, 

där en tidigare norm, främst att associera med det latinska brevmaterialet (men även delvis med 

de tidigaste svenska breven), plötsligt används. En annan förklaring till förekomsten av graf-

typsvarianten {y1} i senare brev kan vara att dessa brev inte har skrivits av Johan Sigmundsson. 
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5.10  Graftypen \z\ i det svenska brevmaterialet 

Graftypen \z\ uppvisar i det svenska brevmaterialet två graftypsvarianter, nämligen {z1} och 

{z2}. Graftypsvarianten {z1}, som även förekommer i det latinska brevmaterialet, har en under-

längd som först går åt vänster och sedan viker av mot höger, medan graftypsvarianten {z2}, 

som saknas i de latinska breven, har en underlängd som går nedåt och åt vänster. 

Graftyp Graftypsvarianter 

\z\ {z1} {z2} 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Graftypen \z\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet.  

Användningen av graftypen \z\, med graftypsvarianter, presenteras i tabell 11. Den enda graf-

typsvariant som återfinns i det latinska materialet är {z1}. Den mest frekventa graftypsvarianten 

i det svenska brevmaterialet är i stället {z2}; endast det kronologiskt tidigaste brevet och två 

senare brev har {z1} som huvudvariant. 

Tabell 11. Variation i bruket av \z\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {z1} {z2} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 4 1 {z1} 

14917 (1398 27/1) 2 2 {z1}/{z2} 

15410 (1400 19/5) 0 9 {z2} 

15762 (1402 3/1) 0 17 {z2} 

16232 (1404 3/2) 1 5 {z2} 

16652 (1406 7/2) 0 5 {z2} 

17016 (1408 18/2) 0 1 {z2} 

18335 (1414 21/5) 2 5 {z2} 

18949 (1417 8/6) 2 1 {z1} 

19280 (1419 18/5) 5 6 {z2} 

19964 (1422 18/11) 0 9 {z2} 

20004 (1423 17/1) 1 2 {z2} 

Även om graftypen \z\ är ovanlig i det svenska brevmaterialet går det att säga något om ut-

vecklingen i bruket av graftypen. Av de brev som har graftypsvarianten {z1} som huvudvariant 

är det endast SDHK nr 14583 som med stor säkerhet går att attribuera till skrivaren Johan Sig-

mundsson. Det övriga brevet med {z1} som huvudvariant, SDHK nr 18949, saknar åtta av de 
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graftypsvarianter som identifierats i det latinska brevmaterialets graftypologi. Graftypsvarian-

ten {z1} förekommer som sekundär variant i ytterligare tre brev, SDHK nr 18335, 19280 och 

20004, vilka samtliga med relativt stor säkerhet går att attribuera till skrivaren. Närvaron av 

graftypsvarianten {z1} i ett brev tycks därmed åtminstone antyda att det har skrivits av Johan 

Sigmundsson. 

Graftypsvarianten {z2} förekommer tydligt i brev som både med stor och liten säkerhet på 

graftypologiska grunder attribuerats till skrivaren. Närvaron av denna graftypsvariant kan alltså 

inte säga något om attribueringen. Vad man däremot kan säga är att graftypsvarianten {z2} 

relativt snabbt tycks ha blivit skrivarens föredragna variant. Förekomsten av graftypsvarianten 

{z2} ska i så fall möjligen ses som ett exempel på normförändring, där {z1}, inledningsvis i 

bruk både i latinska och svenska brev, snart ersätts av {z2}. Användningen av {z1} i senare brev 

ska i så fall ses som antingen normöverlappning, där en graftypsvariant som främst är att asso-

ciera med skrivarens tidigaste svenska (och latinska) brev appliceras på senare brev, eller som 

ett tecken på att breven i fråga har skrivits av en annan hand. 

5.11  Graftypen \æ\ i det svenska brevmaterialet 

Graftypen \æ\ (enrummigt æ) har två graftypsvarianter, vilka visas i figur 43. Graftypens grund-

form är identisk med \ɑ\ (enrummigt a), med tillägget av ett diakritiskt tecken. I graftypsvari-

anten {æ1} utgörs detta diakritiska tecken av en krok uppe till höger om kroppen som antingen 

kan vara helt fristående eller ansluta till den korta stapeln. I graftypsvarianten {æ2} utgörs det 

diakritiska tecknet av ett tvärstreck, i varierande utformning, som genomkorsar den korta sta-

peln. Den enda graftypsvariant som återfinns i det latinska materialet är {æ1}, förvisso endast 

med ett belägg och då i ett svenskt personnamn, och motsvarar Wiktorssons skrivtecken æ. 

Graftyp Graftypsvariant 

\æ\ {æ1} {æ2} 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43. Graftypen \æ\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Användningen av \æ\ i det svenska brevmaterialet presenteras i tabell 12. De flesta brev uppvi-

sar endast en graftypsvariant. För de två kronologiskt tidigaste breven används endast graftyps-

varianten {æ2}. Från och med SDHK nr 15410 och för resten av skrivarens verksamma period 

är i stället {æ1} huvudvariant. Ett undantag utgör SDHK nr 16652, som har graftypsvarianten 

{æ2} som huvudvariant. 
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Tabell 12. Variation i bruket av \æ\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {æ1} {æ2} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 0 11 {æ2} 

14917 (1398 27/1) 0 14 {æ2} 

15410 (1400 19/5) 14 0 {æ1} 

15762 (1402 3/1) 24 0 {æ1} 

16232 (1404 3/2) 34 1 {æ1} 

16652 (1406 7/2) 4 35 {æ2} 

17016 (1408 18/2) 0 19 {æ2} 

18335 (1414 21/5) 21 1 {æ1} 

18949 (1417 8/6) 40 1 {æ1} 

19280 (1419 18/5) 25 0 {æ1} 

19964 (1422 18/11) 23 4 {æ1} 

20004 (1423 17/1) 42 0 {æ1} 

Wiktorsson använder ett skrivtecken motsvarande graftypsvarianten {æ1} för att attribuera de 

svenska breven till skrivaren Johan Sigmundsson (se avsnitt 4.2). Då denna graftypsvariant 

endast är belagd en gång i det latinska brevmaterialet måste den användas med stor försiktighet. 

Denna graftypsvariant förekommer också (vanligen som huvudvariant) både i brev som med 

stor och liten säkerhet går att attribuera till skrivaren. Närvaron av graftypsvarianten {æ1} är 

alltså ensamt inte tillräckligt för att fastställa att ett brev har skrivits av Johan Sigmundsson. 

 Graftypsvarianten {æ2} är huvudvariant i fyra brev, SDHK nr 14583, 14917, 16652 och 

17016. Av dessa hör de två första breven till de brev som med stor säkerhet går att attribuera 

till Johan Sigmundsson medan de två sista hör till de brev som mer osäkert går att attribuera till 

honom. Graftypsvarianten {æ2} är även sekundär variant i SDHK nr 16232, 18335, 18949 och 

19964. Av dessa kan SDHK nr 18335 relativt säkert attribueras till skrivaren, medan de övriga 

två breven endast mer osäkert. 

Det enda belägget på graftypen \æ\ i det latinska materialet är från ett brev utfärdat år 1408, 

då som {æ1}. Det svenska brev som utfärdats samma år uppvisar endast graftypsvarianten {æ2}. 

Om man bortser från brev som endast mycket osäkert går att attribuera till skrivaren Johan 

Sigmundsson är dock {æ1} huvudvariant i kronologiskt närliggande brev. Om särskilt SDHK 

nr 14583 och 14917, som är de två kronologiskt tidigaste svenska breven, är korrekt attribue-

rade till Johan Sigmundsson skulle användning av {æ2} i dessa brev kanske kunna tyda på att 

denna graftypsvariant hör till skrivarens ursprungliga norm. I det svenska brevmaterialet kom 

graftypsvarianten {æ2} sedan att ersättas av {æ1}. Detta skulle i så fall vara ett exempel på 

normförändring, med utvecklingen {æ2} > {æ1}. Att graftypsvarianten {æ1}, tillhörande skri-

varens nya norm, även är belagd i det latinska brevmaterialet tycks visa på att denna nya norm 

även används av skrivaren när denne skriver på latin. 
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5.12  Graftypen \ø\ i det svenska brevmaterialet 

Ytterligare en graftyp som endast återfinns i det svenska brevmaterialet är \ø\, som visas i figur 

44. Denna graftyp har samma grundform som \o\, med tillägget av ett diakritiskt tecken. I graf-

typsvarianten {ø1} utgörs det diakritiska tecknet av ett tvärstreck (som kan ha varierande avslut 

upptill), medan {ø2} har ett diakritiskt tecken i formen av en fristående krok (i varierande ut-

formning) rakt ovanför öglan (jfr \æ\). 

Graftyp Graftypsvarianter 

\ø\ {ø1} {ø2} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Graftypen \ø\ med graftypsvarianter i det svenska brevmaterialet. 

Graftypen \ø\ saknas i det latinska materialet, men enligt Wiktorsson är användningen av graf-

typsvarianten {ø1} typiskt för skrivaren (se avsnitt 4.2). Variationen i användningen av \ø\ pre-

senteras i tabell 13. 

Tabell 13. Variation i bruket av \ø\ i det svenska brevmaterialet. 

Brev {ø1} {ø2} Huvudvariant 

14583 (1396 25/4) 13 0 {ø1} 

14917 (1398 27/1) 9 0 {ø1} 

15410 (1400 19/5) 6 0 {ø1} 

15762 (1402 3/1) 20 0 {ø1} 

16232 (1404 3/2) 4 0 {ø1} 

16652 (1406 7/2) 3 5 {ø2} 

17016 (1408 18/2) 5 0 {ø1} 

18335 (1414 21/5) 21 0 {ø1} 

18949 (1417 8/6) 14 0 {ø1} 

19280 (1419 18/5) 0 7 {ø2} 

19964 (1422 18/11) 12 0 {ø1} 

20004 (1423 17/1) 8 0 {ø1} 

Användningen av graftypen \ø\ uppvisar mycket liten variation och endast ett brev har fler än 

en graftypsvariant. Med två undantag utgör {ø1} huvudvariant i hela det svenska brevmaterialet, 

både i brev som med stor och liten säkerhet går att attribuera till skrivaren Johan Sigmundsson. 
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Endast SDHK nr 16652 och 19280 har {ø2} som huvudvariant. Dessa brev saknar tio respektive 

tre graftypsvarianter som återfinns i den graftypologi som identifierats för det latinska brev-

materialet. Möjligen innebär närvaron av den mycket ovanliga graftypsvarianten {ø2} i SDHK 

nr 16652 och 19280 att dessa brev inte har skrivits av Johan Sigmundsson 

I likhet med \æ\ har graftypen \ø\ inledningsvis ett tvärstreck som diakritiskt tecken. Men 

där tvärstrecket i \æ\ ersattes med en krok, fortsatte tvärstrecket \ø\ att användas även i krono-

logiskt senare brev. Detta kan möjligen förstärka bilden att ett tvärstreck i både \æ\ och \ø\ 

utgjorde en del av skrivarens ursprungliga norm (så som den yttras i de tidigaste svenska breven 

och det latinska jämförelsematerialet), medan en krok ska associeras med den norm som skri-

varen utvecklar över tid. Varför graftypen \ø\ inte uppvisar samma förändring som \æ\ är svårare 

att besvara. Kanske fanns det ett behov hos skrivaren att grafiskt särskilja graftyperna åt, som 

annars riskerade att sammanfalla. 

6  Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka den graftypologiska variation och förändring som 

uppvisas inom enskilda brev och över tid i flera brev attribuerade till den medeltida skrivaren 

Johan Sigmundsson. Därtill fanns ett bisyfte att på graftypologiska grunder pröva Per-Axel 

Wiktorssons tidigare attribueringen av breven. I två underavsnitt ska här undersökningens re-

sultat sammanfattas och den graftypologiska variationen och skrivarattribution diskuteras. 

6.1  Graftypologisk variation och förändring 

För de flesta av undersökningens svenska brev kan man tydligt identifiera en huvudvariant av 

enskilda graftyper, även om övriga graftypsvarianter i många fall också är i bruk. Vissa grafty-

per uppvisar dock i jämförelse relativt stor variation inom ett brev, med flera graftypsvarianter 

i bruk som vardera har relativt många belägg. Särskilt gäller detta graftypen \r\, vilket åt-

minstone delvis kan förklaras med att underordnade graftypsvarianter för denna graftyp ofta är 

svåra att skilja från varandra. 

Den graftypologiska variationen mellan de svenska breven är mer påtaglig. En samman-

fattning av de viktigaste kronologiska förändringar som identifierats i det undersökta svenska 

brevmaterialet ges i tablå 5. Graftyperna \j\, \v\, \w\ och \ø\ uppvisar inte någon egentlig för-

ändring och behandlas därför inte i tablån. 

För vissa graftyper kan man se en gradvis, kronologisk utveckling från en huvudvariant till 

en annan. Denna utveckling är särskilt påtagligt för graftyperna \h\, \m\ och \n\, som även har 

liknande förlängningar av högerställd stapel under baslinjen. I de kronologiskt tidigaste breven 

kan man för graftypen \h\ se en växling mellan vilken graftypsvariant som är huvudvariant, 

{h1} eller {h3}, med den andra graftypsvarianten som sekundär variant. Från och med SDHK 

nr 15762 (1402 3/1) är sedan {h3} den mest frekventa graftypsvarianten i samtliga brev. För 
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graftyperna \m\ och \n\ är utvecklingen mer gradvis. {m2} och {n2} är inledningsvis ensamt 

förekommande graftypsvarianter i de tidigaste breven. Mycket snart kan man dock observera 

{m4} och {n4} som sekundära varianter. Från och med SDHK nr 15762 (1402 3/1) respektive 

SDHK nr 15410 (1400 19/5) är {m4} och {n4} huvudvarianter för en majoritet senare brev. 

Tablå 5. Sammanfattning av utvalda graftypers kronologiska förändring. 

Graftyp Kronologisk förändring 

\h\ {h1} > {h3} 

\m\ {m2} > {m4} 

\n\ {n2} > {n4} 

\r\ {r1} > {r2} 

\s\ {s1} > {s4} 

\x\ {x1} > {x3} 

\y\ {y1} > {y2} 

\z\ {z1} > {z2} 

\æ\ {æ2} > {æ1} 

Även för graftypen \s\ kan man möjligen spåra en gradvis, kronologisk utveckling, även om 

denna utveckling endast gäller för ett mindre antal brev. I fyra brev kan man för \s\ se att graf-

typsvarianten {s4} över tid blir allt vanligare på bekostnad av {s1} för att slutligen bli huvudva-

riant. Denna utveckling kompliceras av att den sker i brev som är utfärdade med ett visst mel-

lanrum, där mellanliggande brev fullständigt saknar graftypsvarianten {s4}. Om alla brev har 

skrivits av samma skrivare hade man kanske snarast väntat sig att alla brev uppvisade denna 

utveckling. 

Graftyperna \j\, \x\, \y\ och \z\ har graftypsvarianter med liknande underlängder som för 

\h\, \m\ och \n\. Dessa sju graftyper har alla en likande utveckling, även om \j\, \x\, \y\ och \z\ 

endast mer sällan har sekundära varianter varför den gradvisa utvecklingen inte är lika påtaglig, 

särskilt gäller detta för \j\. Övergången från en huvudvariant till en annan för respektive graftyp 

sker inte heller alltid i samma brev. 

Graftyperna \h\, \j\, \m\, \n\, \x\, \y\ och \z\ har samtliga graftypsvarianter med underlängder 

som antingen går nedåt och åt vänster och sedan böjer åt höger eller som går nedåt och åt väns-

ter. I det latinska brevmaterialet återfinns dessa graftyper alltid i den variant som har en under-

längd som går vänster-höger under baslinjen. Det är även denna typ av underlängd som är van-

ligast i de kronologiskt tidigaste svenska breven. Denna typ av förlängning under baslinjen 

skulle därför kunna ses som en del av skrivarens ursprungliga norm. I de svenska breven ut-

vecklas över tid sedan en skrift som för dessa graftyper alltmer avlägsnar sig den skrift som 

återfinns i de latinska breven och i de tidigaste svenska breven, vilket skulle kunna vara ett 

exempel på normförändring. 

För andra graftyper sker övergången från en huvudvariant till en annan plötsligt utan belägg 

på andra graftypsvarianter. En plötslig men permanent förändring är särskilt tydlig för 
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graftyperna \z\ och \æ\. Graftypen \z\ saknar sekundära varianter i de tidigaste breven, men 

huvudvarianten går tydligt från {z1} till {z2}. Graftypen \æ\ avviker från övriga graftyper ge-

nom att de tidigaste breven avviker från det latinska brevmaterialet. De latinska breven har 

endast ett belägg på graftyp \æ\, då som graftypsvarianten {æ1}. I de svenska breven är graf-

typsvarianten {æ2} inledningsvis huvudvariant men ersätts relativt snart av {æ1}, som är hu-

vudvariant för samtliga övriga brev som med relativ stor säkerhet går att attribuera till skrivaren 

Johan Sigmundsson. Då graftypsvarianten {æ2} endast återfinns i de kronologiskt tidigaste bre-

ven är det troligt att denna variant är en del av skrivarens ursprungliga norm, en norm som 

tillämpades i både latin- och svenskspråkiga brev. Över tid sker en förändring i skrivarens norm 

så att graftypsvarianten {æ2} ersätts av {æ1}. Att graftypsvarianten {æ1} även återfinns i det 

latinska brevmaterialet skulle kunna tyda på att denna nya norm används i både svenska och 

latinska brev. 

Ibland är en ny huvudvariant även endast gällande för ett eller ett fåtal brev innan en tidi-

gare huvudvariant återigen är i bruk, såsom för graftyperna \s\, \v\ och \ø\, eller så uppvisar de 

mycket liten kronologiskt betingad variation, såsom för graftyperna \j\, \v\, \w\ och \ø\. 

Det har gjorts ett försökt att förklara den påvisade paleografiska variationen utifrån föränd-

ring i skrivarens norm. Det latinska brevmaterialet, som utgör jämförelsematerial för de svenska 

breven, har en mycket enhetlig paleografi, både för skriften som helhet och särskilt graftypolo-

giskt. I kapitel 4 presenterades de graftyper och graftypsvarianter som identifierats i det latinska 

brevmaterialet och hur dessa enheter är representerade i det svenska materialet. Ett antal 

svenska brev uppvisar stora likheter med det latinska brevmaterialets graftypologi, medan andra 

brev i stället avviker kraftigt. En särskild graftypologi för skrivaren Johan Sigmundsson tycks 

ändå gå att identifiera. 

Särskilt för de tidigaste svenska breven, men i några fall även för senare svenska brev, finns 

stora graftypologiska likheter med det latinska brevmaterialet. Detta är kanske inte särskilt 

oväntat. Det tycks rimligt att utgå från att den skrift som finns i de latinska breven motsvarar 

den skrift som skrivaren först lärde sig och som skrivaren åtminstone inledningsvis av sin kar-

riär även använde i svenskspråkiga brev. Över tid kan man sedan se förändringar i skrivarens 

skriftbruk. 

Huruvida det är frågan om en gemensam svensk och latinsk norm hos skrivaren som ge-

nomgår förändring eller om det är frågan om två åtskilda normer, en svensk och en latinsk, som 

över tid avlägsnar sig från varandra är något svårare att besvara. Det tre latinska breven, som 

utgör ett slags facit för de svenska brevens graftypologi, är utfärdade under en mycket kort 

period, närmare bestämt åren 1406–1408. Detta latinska jämförelsematerial har även en i prin-

cip enhetlig graftypologi. I brev skrivna på latin kan man hos skrivaren därför inte se någon 

graftypologisk variation eller förändring. 

För de utvalda graftyperna som behandlades i kapitel 5 uppvisar särskilt de fyra kronolo-

giskt tidigaste breven stora likheter med det latinska materialet. Men när de svenska breven 

tycks uppvisa förändringar i bruket av graftyperna fortsätter de latinska breven i stället att upp-

visa de tidigare varianterna. Möjligen skulle detta kunna tyda på att skrivaren, när denne skriver 

på latin, väljer att använda en mer konservativ norm, medan han i svenska brev är mer fri att 

använda sig av graftypologiska novationer. 
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Den norm som går att spåra i det svenska brevmaterialet skiljer sig över tid all mer från de 

tidigaste svenska och de latinska breven. Ett exempel som skulle kunna stödja tanken att det rör 

sig om en gemensam svensk och latinsk norm som förändras är närvaron av graftypsvarianten 

{æ1} i det latinska brevmaterialet. De två tidigaste svenska breven har endast belägg på graf-

typsvarianten {æ2}. Om man jämför med andra graftyper i det svenska och latinska brevmateri-

alet hade man även väntat sig att graftypsvarianten {æ2} användes i det latinska materialet. Att 

skrivaren använder {æ1} i stället för väntat {æ2} skulle kunna vara ett tecken på normförändring 

och att han, möjligen oavsiktligt, använder denna nya graftypsvariant där den äldre varianten 

egentligen vore att vänta. 

6.2  Skrivarattribution 

Den graftypologi som finns representerad i det undersökta svenska brevmaterialet avviker i 

varierande grad från den som finns i det latinska brevmaterialet. De svenska brev som grafty-

pologiskt tydligt överensstämmer med de undersökta latinska breven kan med relativt stor sä-

kerhet korrekt attribueras till Johan Sigmundsson. Ett antal svenska brev avviker dock kraftigt 

från de latinska breven (se avsnitt 4.2 och 4.3). Huruvida avvikande brev inte ska attribueras 

till skrivaren är något svårare att avgöra, särskilt som det ofta är svårt att avgöra huruvida av-

vikelserna beror på normförändring, normöverlappning eller felaktig attribuering. Den attribu-

ering av breven som framlagts av Per-Axel Wiktorsson är inte heller oproblematisk, då till ex-

empel SDHK nr 17016, ett brev som uppvisar flest av Wiktorssons attribuerande skrivtecken, 

på graftypologiska grunder inte tycks vara skrivet av Johan Sigmundsson.  För de svenska bre-

ven kan tre grupper identifieras, som med varierande säkerhet går att attribuera till skrivaren 

Johan Sigmundsson. I bilaga 2 ges bildexempel på de undersökta breven ordnade efter hur säker 

jag anser attribueringen av dem är. 

Särskilt tre svenska brev avviker graftypologiskt kraftigt från det latinska brevmaterialet, 

nämligen SDHK nr 16652, 17016 och 19964. Av dessa är de två första utfärdade samma år som 

det latinska jämförelsematerialet, 1406 respektive 1408. Detta framstår som särskilt avgörande 

då man snarast hade väntat sig att dessa brev graftypologiskt i stället mest borde ha liknat de 

latinska breven, särskilt som senare brev överensstämmer mer med det latinska brevmaterialets 

graftypologi. Dessa tre brev saknar flest av Wiktorssons attribuerande skrivtecken, med 3–4 

frånvarande tecken. Breven uppvisar samtidigt relativt stora graftypologiska likheter sinsemel-

lan och i bruket av flera graftyper avviker breven från det generella mönstret som går att spåra 

i övriga brev. Särskilt gäller detta för graftyperna \h\, \m\, \n\, \r\, \p\, \q\, \v\, \x\ och \æ\, där 

breven i varierande grad antingen fullständigt saknar belägg på en graftyp, uppvisar en oväntad 

huvudvariant eller saknar sekundära varianter där dessa varianter vore att vänta. Huruvida dessa 

brev har skrivits av en eller flera olika skrivare är osäkert, men det tycks åtminstone vara fallet 

att de inte har skrivits av Johan Sigmundsson. 

För ytterligare tre brev, SDHK nr 16232, 18949 och 19280, finns det även anledning att 

misstänka en eller flera andra skrivare. Dessa kan utifrån Wiktorssons attribuerande skrivtecken 

relativt säkert föras till Johan Sigmundsson. Om man beaktar hela det latinska jämförelse-

materialet kan dock två brev (SDHK nr 16232 och i något mindre utsträckning 18949) på graf-

typologiska grunder endast mer osäkert attribueras till skrivaren. 
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Graftypsvarianterna {h2}, {m3} och {n3} är endast belagda i SDHK nr 18949. Detta brev 

avviker för andra graftyper, i synnerhet \r\, \t\ \v\, \y\, \z\ och \ø\, även från brev som mer säkert 

attribuerats till Johan Sigmundsson. SDHK nr 1849 är därför möjligen av en annan skrivare. 

SDHK nr 19280 kan utifrån Wiktorssons attributionskriterier och den graftypologi som 

identifierats för det latinska brevmaterialet starkt kopplas till skrivaren Johan Sigmundsson. 

Samtidigt avviker brevet i flera avseenden från förväntad graftypologi. För det första saknar 

brevet fullständigt graftyperna \q\ och särskilt \v\, något som är ovanligt i det svenska brev-

materialet. Brevet avviker även genom att ensamt ha {ø2} som huvudvariant av graftypen \ø\ 

(av endast två brev som överhuvud har belägg på graftypen), samt rörande graftypsvarianter av 

\m\, \n\, \r\ och \x\ och i mindre utsträckning \w\, \y\ och \z\. 

Något mindre avvikande är SDHK nr 16232 som endast saknar ett av Wiktorssons attribu-

erande skrivtecken, y, som är ett ovanligt tecken i det latinska brevmaterialet. Brevet saknar 

samtidigt sex graftypsvarianter som identifierats i de latinska brevens graftypologi. För ett fler-

tal graftyper följer detta brev den allmänna utvecklingen som går att spåra i hela brevmaterialet. 

Särskilt tydligt gäller detta för graftyperna \h\, \m\ och \n\. Samtidigt avviker brevet markant på 

flera sätt. För det första saknar brevet graftyperna \v\ och \x\. För det andra, och kanske mer 

avgörande, är detta det enda brev som har belägg på graftypsvarianten {s3}, en variant som 

tydligt avviker från de graftypsvarianter av \s\ som används i övriga brev. Trots att detta brev 

till viss del följer förväntad graftypologi finns det därför anledning att misstänka att detta brev 

inte har skrivits av Johan Sigmundsson. 

Vidare kan graftypen \s\ möjligen användas för att sammanföra ett antal brev till samma 

skrivare. I SDHK nr 15410, 15762, 18335 och 20004 kan man spåra en gradvis ökning i fre-

kvens av graftypsvarianten {s4}, som också är huvudvariant i de två senare breven. Denna ut-

veckling, i kombinationen med övrigt graftypologiskt bruk som identifierats för de svenska 

breven, stärker bilden att dessa brev är skrivna av Johan Sigmundsson. 

Av de tolv svenska brev som attribuerats till skrivaren Johan Sigmundsson och som under-

sökts i föreliggande uppsats tycks alltså särskilt de tre breven SDHK nr 16652 (1406 7/2), 17016 

(1408 18/2) och 19964 (1422 18/11) på graftypologiska grunder inte vara skrivna av Johan 

Sigmundsson. Ytterligare tre brev, SDHK nr 16232 (1404 3/2), 18949 (1417 8/6) och 19280 

(1419 18/5), kan därtill endast mer osäkert attribueras till skrivaren. Övriga sex brev tycks alla 

med relativt stor säkerhet korrekt gå att attribuera till Johan Sigmundsson. 

7  Avslutning 

Föreliggande undersökning har endast beaktat graftypologiska aspekter av skrivarens pa-

leografi och därtill endast minuskler, vilket, även om det har givit ett resultat, endast mycket 

begränsat undersökt all den språkliga variation som återfinns i breven. En bredare undersökning 

av breven, både paleografiskt och utifrån andra aspekter såsom ortografi, lexikon, grammatik 

och text, skulle kunna ge en djupare förståelse för skrivarens skriftliga och språkliga variations-

möjligheter. 
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Undersökningen begränsades ytterligare genom att endast ungefär en tredjedel av de 

svenska brev som attribuerats till skrivaren Johan Sigmundsson utgjorde undersöknings-

material. Då åtminstone tre brev mycket sannolikt inte skrivits av denne skrivare har endast en 

liten del av skrivarens bevarade brev behandlats. Mycket graftypologisk variation har därmed 

inte beaktats och den bild av skrivens skriftspråk som presenterats i denna uppsats är ofullstän-

dig. 

I Skrivare i det medeltida Sverige presenterar Per-Axel Wiktorsson 935 skrivare och ur-

kunder som attribuerats till dessa. Även om inte alla urkunder med säkerhet alltid kan attribue-

ras till dessa skrivare ger verket ändå en ingång till att undersöka individuell språkvariation och 

språkförändring i historiskt material. Individuell paleografisk variation och förändring är ett 

relativt outforskat område och mer finns att undersöka rörande enskilda individers språkbruk 

och hur detta varierar och förändras, särskilt som det yttrar sig i brev, och hur detta språkbruk 

förhåller sig till en bredare skrifthistorisk utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

I bilaga 1 ges en fullständig förteckning över etablerade graftyper och graftypsvarianter i hela 

det undersökta brevmaterialet; de latinska breven behandlas som en enhet. I de fall ett brev 

uppvisar fler än en graftypsvariant har ett försök gjorts att ordna varianterna efter frekvens. 

Graftyperna \a\–\l\ i det undersökta brevmaterialet. 

 
\ɑ\ \b\ \c\ \d\ \e\ \f\ \g\ \h\ \i\ \j\ \k\ \l\ 

Latinska brev 

(16669, 17018, 17029) 

{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h1} {i} {j1} {k} {l} 

14583 (1396 25/4) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h1} 

{h3} 

{i} {j1} 

{j2} 

{k} {l} 

14917 (1398 27/1) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} 

{h1} 

{i} {j2} 

{j1} 

{k} {l} 

15410 (1400 19/5) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h1} 

{h3} 

{i} {j2} 

{j1} 

{k} {l} 

15762 (1402 3/1) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} 

{h1} 

{i} {j2} 

{j1} 

{k} {l} 

16232 (1404 3/2) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} 

{h1} 

{i} {j2} {k} {l} 

16652 (1406 7/2) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} 

{h1} 

{i} {j2} {k} {l} 

17016 (1408 18/2) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} {i} {j2} {k} {l} 

18335 (1414 21/5) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} {i} {j2} {k} {l} 

18949 (1417 8/6) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} 

{h2} 

{i} {j2} {k} {l} 

19280 (1419 18/5) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} 

{h1} 

{i} {j2} {k} {l} 

19964 (1422 18/11) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} {i} {j2} {k} {l} 

20004 (1423 17/1) 
{ɑ} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h3} 

{h1} 

{i} {j2} {k} {l} 
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Graftyperna \m\–\v\ i det undersökta brevmaterialet 

 
\m\ \n\ \o\ \p\ \q\ \r\ \ꝛ\ \s\ \ſ\ \t\ \u\ \v\ 

Latinska brev 

(16669, 17018, 17029) 

{m1} 

{m2} 

{n1} 

{n2} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r1} 

{r2} 

{ꝛ} {s1} 

{s2} 

{ſ} {t1} 

{t2} 

{u} 

 

{v1} 

14583 (1396 25/4) 

{m1} 

{m2} 

{n1} 

{n2} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r1} 

{r2} 

{r3} 

{ꝛ} {s1} {ſ} {t1} 

{t2} 

{u} {v1} 

14917 (1398 27/1) 

{m1} 

{m2} 

{m4} 

{n1} 

{n2} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r2} 

{r1} 

{r3} 

{ꝛ} {s1} {ſ} {t1} 

{t2} 

{u} {v1} 

15410 (1400 19/5) 

{m1} 

{m2} 

{m4} 

{n1} 

{n2} 

{n4} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r2} 

{r1} 

{r3} 

{ꝛ} {s1} 

{s4} 

{ſ} {t1} 

{t2} 

{u} {v1} 

15762 (1402 3/1) 

{m1} 

{m4} 

{m2} 

{n1} 

{n4} 

{n2} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r2} 

{r1} 

{r3} 

{ꝛ} {s1} 

{s4} 

{ſ} {t1} 

{t2} 

{u} {v1} 

16232 (1404 3/2) 

{m1} 

{m4} 

{m2} 

{n1} 

{n4} 

{n2} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r2} 

{r3} 

{ꝛ} {s3} {ſ} {t1} 

{t2} 

{u} – 

16652 (1406 7/2) 
{m1} 

{m4} 

{n1} 

{n4} 

{o} {p2} – {r2} {ꝛ} {s1} {ſ} {t1} 

{t2} 

{u} {v2} 

17016 (1408 18/2) 
{m1} 

{m4} 

{n1} 

{n4} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r2} 

{r3} 

{ꝛ} {s1} {ſ} {t1} 

{t2} 

{u} {v2} 

18335 (1414 21/5) 

{m1} 

{m4} 

{m2} 

{n1} 

{n4} 

{n2} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r2} 

{r3} 

{r1} 

{ꝛ} {s4} 

{s1} 

{ſ} {t1} 

{t2} 

{u} {v1} 

{v2} 

18949 (1417 8/6) 

{m1} 

{m3} 

{m4} 

{n1} 

{n4} 

{n3} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r3} 

{r1} 

{r2} 

{ꝛ} {s1} {ſ} {t2} {u} {v1} 

{v2} 

19280 (1419 18/5) 

{m1} 

{m2} 

{n1} 

{n2} 

{o} {p2} 

{p1} 

– {r3} 

{r2} 

{r1} 

{ꝛ} {s1} {ſ} {t1} 

{t2} 

{u} – 

19964 (1422 18/11) 
{m1} 

{m4} 

{n1} 

{n4} 

{o} {p2} – {r2} 

 

{ꝛ} {s1} {ſ} {t1} {u} {v2} 

20004 (1423 17/1) 

{m1} 

{m4} 

{m2} 

{n1} 

{n4} 

{n2} 

{o} {p1} 

{p2} 

{q} {r2} 

{r3} 

{r1} 

{ꝛ} {s4} 

{s1} 

{ſ} {t1} {u} {v1} 
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Graftyperna \w\–\ø\ i det undersökta brevmaterialet. 

 
\w\ \x\ \y\ \z\ \æ\ \ø\ 

Latinska brev 

(16669, 17018, 17029) 

{w1} {x1} {y1} 

{y2} 

{z1} 

{z2} 

{æ1} – 

14583 (1396 25/4) 
{w1} {x1} {y1} {z1} 

{z2} 

{æ2} {ø1} 

14917 (1398 27/1) 
{w1} {x1} 

{x3} 

{y2} 

{y1} 

{z2} {æ2} {ø1} 

15410 (1400 19/5) 
{w1} {x3} 

{x1} 

{y2} 

{y1} 

{z2} {æ1} {ø1} 

15762 (1402 3/1) 
{w1} {x3} {y2} {z2} {æ1} {ø1} 

16232 (1404 3/2) 
{w1} – {y2} {z1} {æ1} 

{æ2} 

{ø1} 

16652 (1406 7/2) 
{w1} {x1} 

{x3} 

{y2} {z2} {æ2} 

{æ1} 

{ø2} 

{ø1} 

17016 (1408 18/2) 
{w1} – {y2} {z2} {æ2} {ø1} 

18335 (1414 21/5) 

{w1} 

{w2} 

{x3} 

{x2} 

{x1} 

{y2} {z2} 

{z1} 

{æ1} 

{æ2} 

{ø1} 

18949 (1417 8/6) 
{w1} 

{w2} 

{x3} {y1} {z1} 

{z2} 

{æ1} 

{æ2} 

{ø1} 

19280 (1419 18/5) 
{w1} 

{w2} 

{x1} {y1} 

{y2} 

{z2} 

{z1} 

{æ1} {ø2} 

19964 (1422 18/11) 
{w1} {x3} {y2} {z2} {æ1} 

{æ2} 

{ø1} 

20004 (1423 17/1) 
{w1} {x3} {y2} 

{y1} 

{z2} 

{z1} 

{æ1} {ø1} 
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Bilaga 2 

I bilaga 2 ges bildexempel på de undersökta breven. Breven har grupperats i enlighet med hur 

säkert de på graftypologiska grunder kan attribueras till skrivaren Johan Sigmundsson. Notari-

atsnotisen i det latinska brevet SDHK nr 17018 ges även som jämförelse. För de svenska breven 

ges första halvan av rader 4–6. Bilderna är i samtliga fall från Riksarkivet. 

Latinsk notariatsnotis: 

 

SDHK nr 17018 (1408 22/2) 

Brev med mycket osäker attribuering: 

 

SDHK nr 16652 (1406 7/2) 

 

SDHK nr 17016 (1408 18/2) 

 

SDHK nr 19964 (1422 18/11) 
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Brev med något osäker attribuering: 

 

SDHK nr 16232 (1404 3/2) 

 

SDHK nr 18949 (1417 8/6) 

 

SDHK nr 19280 (1419 18/5) 

Brev med säker attribuering: 

 

SDHK nr 14583 (1396 25/4) 
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SDHK nr 14917 (1398 27/1) 

 

SDHK nr 15410 (1400 19/5) 

 

SDHK nr 15762 (1402 3/1) 

 

SDHK nr 18335 (1414 21/5) 

 

SDHK nr 20004 (1423 17/1) 


