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Sammandrag 

Denna C-uppsats behandlar ett brev (diplom) från 1435, som rör en donation av en dal 

tillhörande Katarina Äringilsdotter till Själakoret i Stockholm. Syftena är att göra en 

transkription, översättning till modern svenska (samt utgivning av dessa) och en analys av 

morfologin i brevet, då för att se vilka tendenser till kasusbortfall som finns. Materialet utgörs 

av ett brev på 284 ord. Analysen av morfologin riktar in sig på personliga pronomina, 

particip, adjektiv och substantiv och sker systematiskt med hjälp av diverse standardverk, för 

att ta reda på hur brevets morfologi avviker respektive följer den äldre fornsvenskans 

böjningssystem. Slutsatsen är att morfologin är mestadels intakt, att ackusativ tar över 

funktioner från andra kasus och att dativ pluralis verkar vara den mest intakta 

böjningskategorin.
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1 Inledning 

Under den yngre fornsvenska perioden (ca 1375-1526) sker stora förändringar av det svenska 

språket. Den kanske största förändringen är att det gamla fyrkasussystemet (som bestod av 

nominativ, dativ, genitiv och ackusativ) faller samman till de två former vi har i modern 

svenska, det vill säga grundkasus1 och genitiv. Rester av kasussystemet finns emellertid kvar i 

den svenska som talas idag: ”ljusan dag” och ”till fots” är båda relativt vanliga uttryck, i vilka 

tydliga spår av forna tiders morfologi ligger kvar. I mitt tycke är försvinnandet av den gamla 

böjningen bland det mest intressanta i svenska språkets historia, då det är ett urgammalt 

system med anor från de allra äldsta stadierna av det språk vi idag kallar svenska, och jag har 

alltid varit lite fascinerad av kasusböjning. Intresset väcktes när jag under mellanstadiets sista 

år fick gå på lektioner om de olika C-språk vi skulle få välja till högstadiet. Tyskläraren 

förklarade att tyska är mycket likt svenska, men att tyska substantiv böjs i kasus. När hon 

senare förklarat vad detta mystiska och exotiska kasus innebär, var jag mycket nyfiken på hur 

man kunde ha ett sådant omständligt system istället för den ”enkla” grammatiken i svenskan. 

När jag senare under högstadiet fick veta att våra förfäder hade samma krångliga system i sitt 

modersmål, och att det sedermera upplösts, ställde jag mig frågorna ”hur?” och ”när?”. Hur 

kunde detta ha skett och när skedde det? Då föddes mitt intresse för kasus, vilket gjort att jag 

beslutat mig för att skriva en uppsats om saken. Eller, i alla fall om kasusbortfall, i ett 

diplom.2 

 

1.1 Syfte 

Denna C-uppsats har tre delsyften: 1) transkription och utgivning av ett brev från 1435, 2) 

översättning av detsamma och 3) morfologisk analys, för att ta reda på hur långt gången 

fyrkasussystemets förenkling är i just detta brev. Anledningen till att jag valt just detta brev, 

är att det kom till i en tid då fornsvenskan genomgick stora förändringar. Lågtyska ord 

lånades i stor omfattning och de första tendenserna till ett riksspråk, närmare bestämt den 

språkform som utgick från Vadstena kloster, dyker upp i den framväxande nationalstaten. En 

grammatik som i mångt och mycket liknar den moderna föds. 

                                                        

1 Se Tor G. Hultman 2003, s. 70 
2 Härefter kallas diplomet för brevet. Anledningen till detta är att skrivaren själv kallade 
dokumentet för brev i texten, varför jag anser det lämpligt att följa denne, och att man i 
moderna studier benämner skrifterna som brev (se Wistrand, 2006).  
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Mitt syfte är att enbart granska vilka tendenser till kasusutjämning som finns i detta brev, inte 

att hitta en förklaring till hur och varför det gamla systemet förvandlades till det nya. Att hitta 

orsaken, eller orsakerna, är ogörligt i en C-uppsats, då långt mer tid och material skulle 

behövas.  

 

1.2 Metod 

Min metod är mestadels kvalitativ och består av flera steg. Först måste jag: 

 1) transkribera texten, dels för att ta reda på vad som döljer sig bakom den medeltida 

handstilen, men också för att enklare kunna excerpera exempel för den morfologiska 

undersökningen och granska textinnehållet, samt för att göra texten tillgänglig för nutida 

läsare. För transkriptionen används de vedertagna principer, som brukas i dessa sammanhang. 

(För närmare beskrivning, se avsnitt 3.1.) Brevet är ännu inte utgivet av Svenskt 

diplomatarium och endast en regest finns i deras digitala kartotek.3 

 2) översätta, med vilket syftet är att tolka texten och göra den begriplig, och i förlängningen 

enklare att ta till sig för eventuella läsare av denna uppsats. Översättningen görs med 

Söderwalls 1884—1918 som huvudsaklig källa till ordens betydelse. Utgivningen av 

transkription och översättning sker i och med denna uppsats. 

3) analysera morfologin. Jag har valt att enbart se på de personliga pronominas, adjektivens 

och appellativens kasus i denna uppsats. Substantiv som jag valt att inte ta med i analysen är 

person- och platsnamn (se avsnitt 1.3.2). Analysen går ut på att identifiera substantivens, 

adjektivens och de personliga pronominas kasus, genus, numerus och deklination och därefter 

jämföra resultatet med hur det skulle sett ut enligt den äldre fornsvenskans4 (härefter ä. fsv.) 

morfologi, om exempelvis prepositionen til i den äldre fornsvenskan styrde genitiv, bedöms 

den i brevet förekommande formen med det som mall.  I denna del av metoden använder jag 

mig mycket av Elias Wesséns verk om svensk språkhistoria (mestadels volym I, men även 

volym III) och Elof Hellquist, 1922 (se litteraturförteckningen). 

                                                        
3 Regesten kan ses på: http://62.20.57.212/ra/medeltid/FMPro?-db=hk.fp5&-
format=detail.html&-lay=webb&-sortfield=brevnummer&-op=cn&Datering=14350325&-
max=10&-recid=12588685&-find= 
4 Även kallad klassisk fornsvenska. 
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Därefter sker en mer djupgående granskning av böjningsformerna, för att se vilka generella 

tendenser man ser i brevets bruk av kasus, i synnerhet vilka former som avviker och vilka 

som följer äldre fornsvensk morfologi. 

Fornsvenska normaliserade ordformer återges genomgående enligt Söderwalls uppslagsord. 

 

1.3 Definitioner och avgränsningar 

För att klargöra vad jag menar med vissa termer och varför jag gjort analysen på detta sätt, 

måste jag ta upp vilka avgränsningar jag gjort. 

1.3.1 Definition av kasus 

I denna uppsats utgår definitionen av kasus från den, som ges i Nationalencyklopedins 

nätupplaga (http://ne.se/lang/kasus/222845). 

I den traditionella grammatiken är kasus en böjningskategori hos substantiv, 

adjektiv, pronomen och particip. Kasus signalerar vanligen den syntaktiska relation 

som dessa ord har inbördes och till andra ord i satsen. 

Med andra ord avses alltså morfologiskt kasus, medan semantiskt kasus5 inte behandlas. 

 

1.3.2 Ord vars kasusböjning analyseras 

De ord vars böjning skall analyseras är personliga pronomen, substantiv, adjektiv och 

particip. Hos substantiven undantas platsnamn från analys, då de ofta har avvikande böjning, 

samt tenderar att behållas i mer konservativa former (det gäller främst de föregående, se 

Pamp, 1974, s. 22). Personnamn tas endast med i de fall då de avviker från böjningsnormen. 

Svaga substantiv och adjektiv, det vill säga de som har en enda form för alla oblika kasus, tas 

med i analysen i den mån de avviker från den äldre fornsvenskan. Oböjliga substantiv och 

adjektiv, i den utsträckning de finns, tas inte med i analysen, då de som oböjliga inte säger 

något om kasussystemet. Sammanlagt granskas 69 ord. 

 

                                                        
5 Kallas även för ytkasus respektive djupkasus. 



  7 

1.4 Tidigare forskning om fornsvensk morfologi 

Fornsvenskans morfologi är grundligt undersökt och kartlagd sedan lång tid tillbaka. De mest 

definitiva verken om fornsvenskan är Elias Wessén serie Svensk språkhistoria I-III, i vilken 

morfologi, ordbildning och syntax gås igenom mycket detaljerat, Wessén har även skrivit 

andra verk om fornsvenskan och har bidragit mycket till nordistiken. Adolf Noreens 

Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutnischen från 1904 är också mycket 

omfattande och behandlar enbart morfologi. Det finns sedan länge ordböcker över 

fornsvenskan, av vilka Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltids-språket vol I-III samt dess 

supplement och Schlyters Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar utgör de mest 

omfattande och kända verken. Dessa finns numera lättillgängliga på internet.6  

Medeltida brev har tidigare inte tillskrivits alltför stort värde, då de ansetts vara för influerade 

av utländska språk för att kunna spegla ”urspråket”, som de s.k. junggrammatikerna var 

intresserade av, genom att kompromisslöst applicera ljudlagar och avskriva allt avvikande 

som dialektala drag eller resultat av utländskt inflytande (Johnson, 2003, s. 12-13). I den s.k. 

nya filologin ser man ett större egenvärde i handskrifterna och försöker se dem som en del av 

ett större sammanhang (Williams, 2009). Man lägger större vikt vid insikten om att skillnader 

texter emellan oftare beror på genretillhörighet och textens syfte, snarare än endast 

förändringar över tid (Johnson, 2003, s. 14). 

På senare år har det skrivits en del om medeltidsbrev; 2003 skrevs en mycket omfattande och 

djupgående doktorsavhandling, Skrivaren och språket, av Rakel Johnson vid institutionen för 

svenska vid Göteborgs universitet, vilken har varit mycket användbar i arbetet med denna 

uppsats. Hennes avhandling är en nyfilologisk studie av kasusböjningen av substantiv och 

användandet av ändelsevokaler i finala stavelser.  

 

2 Brevet 

Det brev som granskas i denna uppsats skrevs och sigillfästes 25/3–1435 på Tyresö och rör en 

donation till Själakoret i Stockholm, från Katarina Äringilsdotter, änka efter Gustaf Lekson. 

Det som skänks är en dal på Liderne (på nuvarande Kungsholmen) utanför Stockholm och i 

                                                        

6 Hittas på http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/. 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gengäld skall korets föreståndare, Gotzkalk van der Howen och Evert Thorn, låta hålla mässor 

och förböner för Katarina Äringilsdotter, hennes föräldrar och alla kristnas själar en gång om 

året. Vittnen till brevets stadfästande är ”de välborna männen” Mattias Ödgisleson och Karl 

Ormsson, vilka även fäst sina sigill vid brevet. 

Den stil som brevet är skrivet med är en typ av yngre gotisk halvkursiv, som bl.a. 

karaktäriseras av bokstäver som mestadels är fristående, breda penndrag, enrummigt a, långt s 

och f som går under raden, samt utsmyckande linjer i slutet på enstaka ord (Svensson, 1974, s 

47).  

 

Figur 1 Detalj från brevet. Hela brevet finns i bilaga II. 
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2.1 Brevets ortografi 

Skriften som används i brevet är den latinska och är i princip densamma, som den vi använder 

i dagens svenska, sånär som på att det vi skriver ö skrivs ø och ä skrivs æ. Något å finns inte, 

utan skrivs antingen a eller aa. 

Medeltida ortografi präglas av variation och, för en modern läsare, inkonsekvent stavning. 

Följande ortografiska konventioner kan iakttas i detta brev: 

Ett i och j fungerar som rent grafiska varianter, t.ex. skrivs prepositionen i omväxlande j, utan 

någon fonetisk grund. Grafen j förekommer för övrigt i detta brev endast för att beteckna den 

ovannämnda prepositionen. 

Samma förhållande råder mellan u, v och w, jfr ’godhuilia’ och ’wilia’. 

Ett z fungerar som förkortning för -edh (t.ex. ’medh’, rad 2 i brevet) och genitivändelsen -s 

(t.ex. æringilzs, rad 1 i transkriptionen). 

Digrafen dh motsvarar den tonande dentala frikativan i engelskans bestämda artikel the, /ð/. 

Bokstäverna e och æ byts ofta ut mot varandra, utan att det har någon som helst grund i 

uttalet, exempelvis nerwarandes och nærwarandum (rad 2). 

Kombinationen th motsvarar inte tonlös dental frikativa, som i engelskans thing; detta fonem 

övergick kring år 1400 till /t/ i tryckstark ställning och i trycksvag till /ð/. (Wessén, 1955, 

§72). Här fungerar alltså th som en variant på t. 

Ett c fungerar ungefär som i modern svensk ortografi, det vill säga, både som /s/ och /k/. 

Exempelvis incigle, /s/, och withscap, /k/, på rad 12. 

Digrafen gh betecknar frikativt /g/, som i trycksvag ställning ofta föll bort i uttalet (ibid. §73). 

Två typer av s förekommer, dels det vi har i vårt moderna alfabet och dels en variant som ser 

ut som ∫ (kallas långt s). 
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Grafen r förekommer i två former, dels den vi använder oss av nuförtiden, dels en som kallas 

runt r.7 

Förkortningar förekommer bl.a. i form av det s.k. nasalstrecket, som är en vågrät linje över 

ordet, som visar att något utelämnats, oftast m eller n, men ibland även andra grafer.   

 

2.2 Skrivaren 

Skrivaren av brevet är inte känd till namnet, men dennes karaktäristiska ortografi är känd från 

sammanlagt nio brev och även Magnus Erikssons Landslag avskrift 34 (Wiktorsson, 1981, s. 

111–112).  Kännetecken för denna skrivare är (ibid. s. 112–113): 

‐ Konsekvent stavande av at och ok som ath respektive och, vilket under medeltiden var 

tämligen sällsynt. 

‐ Ett w skrivs med en ögla på första stapeln. 

‐ Grafen g har en starkt böjd nedstapel. 

‐ Nedstapeln hos h är oftast svängd åt vänster. 

‐ Ett k skrivs med en huvudstapel som böjs åt höger nedtill. 

‐ Bokstaven y har en tunn huvudstapel som är starkt böjd åt vänster. 

‐ Ett tunt diakritiskt tecken löper genom ø, som bara är synligt ovan och under 

bokstaven.  

‐ Graferna a och o är något spetsiga upptill. 

 

Att det är just denna skrivare som skrivit detta brev är mycket sannolikt, då kännetecknen 

ovan återfinns i detta brev: 

‐ Av 21 förekomster av ordet ok skrivs det som och i 16 fall och som oc i fem fall.  I de 

tre fall då ordet at förekommer, stavas det ath i samtliga fall. 

‐ Av 31 förekomster skrivs w med ögla i samtliga fall utom 1 (rad 7 hwart). 

‐ I samtliga 36 förekomster av g har den en kraftigt böjd nedstapel. 

‐ Av de 112 förekomsterna av h är 86 böjda och 26 inte böjda.  

                                                        

7 Kan tyvärr inte återges Microsoft Word 2008, utan vissa fontpaket. 
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‐ Samtliga 25 fall av k har den ovannämnda högerböjda huvudstapeln. 

‐ I alla 8 förekomster av y skrivs grafen med vänsterböjd huvudstapel. 

‐ Samtliga 8 förekomster av ø skrivs på ovan beskrivna vis. 

‐ Graferna a och o är spetsiga upptill i alla förekomster. 

De bevarade brev som finns efter denna skrivare påträffas uteslutande i Stockholmsområdet, 

men om skrivarens härkomst vet man ingenting säkert. En fogde vid Stockholms slott, vid 

namn Hans Kröpelin, omnämns i 5 av de 9 breven. Han fick år 1436 motsvarande tjänst i 

Åbo, men därifrån finns inga bevarade brev av denna skrivare (ibid. s. 113).  

 

3 Transkription 

Nedan följer en transkription av brevet, men först kan det vara på sin plats att gå igenom 

utgivningsprinciperna. 

3.1 Utgivningsprinciper 

De utgivningsprinciper som använts för denna transkription är förutom ett par avvikelser de 

som anges i Riksarkivets Diplomatarium suecanum (2006, §VI–VII). Man ändrar så lite som 

möjligt på texten, vilket innebär att de bokstäver som står i brevet får förbli oförändrade, 

sånär som på att paleografiska varianter skrivs med en modern graf. Står det ett långt s i ett 

ord transkriberas det till ett vanligt s, samma sak gäller det ovannämnda runt r, som återges 

med vanligt r. Graferna u, v och w, repektive i och j, används ofta för att beteckna samma 

fonem, ofta helt oregelbundet. Dessa transkriberar man som de är, det vill säga, står det 

hustrw skrivs hustrw och inte hustru eller hustrv. Stavningen normaliseras alltså inte alls. De 

förkortningar som förekommer löser man upp, men man markerar den upplösta förkortningen 

med kursivering. När man löser upp förkortningarna försöker man ta hänsyn till hur det skulle 

sett ut i brevet om skrivaren inte använt sig av förkortningar. Kombinationen mz står i detta 

brev för medh, och att det skall vara just dh i slutet räknar man ut av att samma fonem 

(tonande dental frikativa) på andra ställen skrivs just dh.   

Man behåller även den usprungliga radbrytningen, dels för att det blir lättare att hitta i texten, 

men också för att försöka behålla brevets ursprungliga utseende. På det stora hela försöker 
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man i så hög grad som möjligt ta hänsyn till brevets originalutformning och ändra så lite som 

möjligt på formen.  

De avvikelser från Diplomatarium suecanums utgivningsprinciper som förekommer i denna 

transkription är att små och stora bokstäver inte normaliseras och att texten inte förses med 

modern syntaktisk interpunktion. Detta för att komma ursprungstexten så nära som möjligt. 

 

3.2 Texten 

1. Alla the thetta breff høra eller See helsar iach katerina æringilzs dotter fordhum herr 

gøtzstaff leksons hustrw gudh hans siel nadhe æwinnelica 

2. medh warom herra Och bekennis medh tesso myno nerwarandes opno breffue och gør 

wittherlighit Swa wæl eptherkomandum som nærwarandum thet iak 

3. medh godhuilia fullom skælom och beradhno modhe haffuer wnth och giffuit til Siæla 

korin j Stocholm en daal liggiandis oppa lidharnom offwan  

4. for stocholm mellan thu bærgh oppa badha sidhor om ena hall wæstan for sydhersta 

ordhin oppa fornæmpda lidharnom langlekin fran sion 

5. och ræth nør op j ængena hundradha fampna| och bredhlekin som badhin stora 

bærghin wthuisa j østher och wæsther til æwærdhelica 

6. ægho| J Swa mata ath formyndarana aff Siæla korin som æra Æwærth thorn oc 

gotzskalk fandher hoffua och thera eptherkomanda sculu  

7. lata halda tio mæssor och tio vigilias eth sinne hwart aar j the næsta tre daghana epter 

midfasto sunnadagh for myna oc myna forældra  

8. siæla och alla cristna siæla Medh swa dana forordh ath the framdelis inchte omak eller 

skadha sculu gøra j with eller fæbeth eller j 

9. annor stykche ther mynom gaardh kan koma til skadha Thy affhender iach mich oc 

mynom arffwom  fornæmpda dall oc tileghnar  

10. hanum fornæmpdom æwært och gotzskalk och thera eptherkomandom oppa 

siælakorins behoff til æwærdhelica ægo Til thes mere 

11. wisso bætre och høghre forwaring later iach fornæmpda katerina æringilzs dotther 

mith incigle medh wilia och withscap hengia 

12. for thetta breff och haffuer iach bidhit wælborna mæn mathes ødhgislason och karl 

ormsson awapna myne magha som aa oc offwer 
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13. waro tha fornæmpda gaffua stadfestis ath the hengia theras incigle her medh fore til 

witnisbyrdh Datum et actum thyriseedha anno 

14. domini Millesimo Quadringesimo Tricesimo Quinto ipso die annunciacionis beate 

marie virginis gloriose 

 

4 Översättning 

1. Alla de som detta brev hör eller ser hälsar jag, Katarina Äringilsdotter, fordom herr 

Gustaf Leksons hustru, Gud nåde hans själ, evinnerligen 

2. med Vår Herre och bekänner med detta mitt närvarande och öppna brev och gör 

veterligt, såväl för efterkommande som närvarande, att jag  

3. med fri vilja, laga rätt och berått mod8 har givit och förunnat själakoret i Stockholm: 

en dal liggande uppå Liderne ovan- 

4. för Stockholm mellan två berg uppå båda sidor om en berghäll, västanför sydligaste 

hörnet uppå ovannämnda Liderne, på längden från sjön 

5. och rakt norrut hundra famnar upp i ängen och på bredden som de båda bergen utvisar 

i öster och väster till evärdlig 

6. ägo, i så måtto att förmyndarna av själakoret, som är Evert Thorn och Gotskalk van 

der Howen, och deras efterkommande skall  

7. låta hålla tio mässor och tio vigilior en gång vart år under de tre första dagarna efter 

midfastosöndagen för min och mina föräldrars 

8. själar och alla kristna själar, med sådana förbehåll att de framdeles inget omak eller 

skada skall göra på skog eller betesmark eller på 

9. någon annan del, där min gård kan komma till skada. Därför avhänder jag mig och 

mina arvingar den ovannämnda dalen och tillägnar 

10. den till ovannämnda Evert och Gotskalk och deras efterkommande till själakorets 

gagn och evärdlig ägo. Till dess ytterligare 

11. bekräftelse, bättre och höga säkerhet låter jag, Katarina Äringilsdotter, fästa mitt sigill 

med vilja och vetskap 

12. på detta brev och jag har bett de välborna männen Mattias Ödgislason och Karl 

Ormsson väpnare, mina mågar, som när- och  

                                                        

8 Juridisk term för ’efter överläggning’. 
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13. övervarade då den ovannämnda gåvan stadfästes, att de också fäster sina sigill här, till 

vittnesbörd.   

14. Givet och utfärdat Marie bebådelsedag, Herrens år 1435, Tyresö. 

 

5 Analys 

Fornsvenska substantiv, adjektiv, particip med mera, böjdes i fyra kasus: nominativ, genitiv, 

dativ och ackusativ. Nominativ var det kasus som subjekt och predikativ stod i och det 

användes aldrig annars; inga prepositioner styrde det. Ackusativens grundfunktion var att 

beteckna verbens direkta objekt och dativens att beteckna indirekt objekt (Hewson, 2006, s. 

17–18). Genitiv angav tillhörighet. Prepositioner och verb styrde olika kasus, det vill säga, 

objektens semantiska roller i förhållande till verben och varandra angavs med hjälp av 

kasusändelser (ibid. s. 17–18). Detta är en mycket grov förenkling; här har bara kasusens mest 

grundläggande användning beskrivits, men det kan vara behjälpligt för den oinsatte att veta. 

Under fornsvensk tid, speciellt den yngre, började kasussystemet utjämnas och omkring 

mitten på 1500-talet hade kasusböjningen, som härstammar från urindoeuropeisk tid, blivit 

väldigt förenklad i stora delar av Sverige och var i stora drag identisk med dagens 

tvåkasussystem (Wessén, 1955, §134) 

 

5.1 Övergång från genitiv till ackusativ 

Av alla avvikande former i detta brev är en av de mest iögonfallande förändringarna 

utvecklingen av rektionen hos prepositionen til. Hälften av alla avvikelser från ä. fsv. utgörs 

av kasusbruket efter prepositionen til. Prepositionen är unikt nordisk, det vill säga, återfinns ej 

i de andra germanska språken. Den är uppkommen ur en ackusativform av det urnordiska 

*tila ’mål’, som på grund av sin substantiviska natur styr kasus genitiv (Wessén, 1965, §56). I 

det här brevet styr til uteslutande ackusativ: 

‐ ”til Siæla korin” (rad 3), man hade här förväntat sig ”til Siælakorsins” 

‐ ”til æwærdhelica ægho” (rad 5 och 6), förväntad form: ”til æwærdhelicrar ægho” 

‐ ”til æwærdhelica ægo” (rad 10) (se ovan för förväntad form). 
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‐ ”til […] forwaring” (rad 11), förväntad form: ”til […] forwaringar” 

‐ “til witnisbyrdh” (rad 13), förväntad form: “til witnisbyrdhar” 

Æwærdhelica är en lite problematisk form, då den även skulle kunna vara en genitiv, eftersom 

äldre språkformer haft genitivformen æwærdhelicrar, som genom r-bortfall fått formen 

æwærdhelica (Wessén, 1955, §30). Här är det dock troligt att det är en ackusativform, då alla 

andra ord efter til står i ackusativ, men ändock svårt att avgöra, då huvudordet (som i båda 

fallen är ægho) är ett svagt feminint substantiv, varför man ej kan se endast på ordet vilket 

kasus det är, eftersom alla singulara oblika former hos dessa ord har samma form. 

Intressant nog har mellan fått samma ombildning: ”mellan thu bærgh” (här står bærgh i 

ackusativ). Denna preposition styrde ursprungligen genitiv (Hewson 2006, s. 294), men det 

fall som påträffas här följs av en form i ackusativ. Emellertid förekommer mellan endast en 

gång i detta brev, vilket gör att man inte kan dra några säkra slutsatser därur. 

 

5.2 Genitiv i övrigt 

Kasus genitiv verkar i övrigt ganska intakt. Possessiv genitiv är i princip orubbat; man ser 

inga tecken på en analytisk genitiv, som i exempelvis den moderna konstruktionen med till, 

”en kompis till mig”. Exempelvis: 

‐ ”myna forældra siæla” (rad 7–8). 

‐ ”siælakorins behoff” (rad 10). 

‐ ”hans siel” (rad 1). 

Även om genitiven är välbevarad, kan man se ett par små förändringar av detta kasus: 

‐ Gruppgenitiv  

gøtzstaff leksons (rad 1): här kan man se ett tecken på att vårt moderna genitivbruk 

börjar ta form. Idag har vi en så kallad gruppgenitiv, där ett genitiv-s läggs till på det 

sista ordet i en genitivfras, exempelvis ”den långe mannens bil”. I fornsvenskan skulle 

alla ord ha böjts i genitiv, men här syns ett exempel på hur det gamla systemet börjar 

förändras, då endast leksons är står i genitiv. I äldre språkformer hade även gøtzstaff 

stått i genitiv, som till exempel i titeln på Erik den rödes saga, som är Eiríks saga 

rauða. 
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‐ Genitiv–s 

En av de viktigaste förändringarna av genitiv under yngre fornsvensk tid var 

utbredningen av genitiv-s, det vill säga, att de maskulina och neutrala a-stammarnas9 

genitivform på -s, till exempel fisks, gradvis trängde ut andra deklinationers 

genitivändelser totalt, till exempel -ar hos maskulina ia-stammar, t.ex. bäkkiar. Denna 

förändring var nästan helt genomförd i slutet av den yngre fornsvenska perioden 

(Wessén, 1955, §141), men lyser nästan helt med sin frånvaro i detta brev. De enda 

exemplen är theras (rad 13) och leksons (rad 1). På äldre fornsvenska heter detta 

“theras” þera10 (så som det i övrigt förekommer i brevet). Här har alltså det ovan 

beskrivna genitiv-s:et spritt sig även till de possessiva pronomina och givit upphov till 

den moderna formen deras. Leksons är ett exempel på ett äldre fall av spridning av 

genitiv-s, då denna form var vanlig även i ä. fsv., men som ändå är av intresse, då det 

onekligen är ett tecken på förändring av genitiven. Den förväntade formen hade varit 

leksonar, då son ursprungligen är en u-stam (ibid. §85). 

 

Genitiv mensurae, den genitivform som styrs av mått av olika slag, är även den intakt, som 

framgår av bland annat ”langlekin […] hundradha fampna” (rad 5). 

Partitiv genitiv, den som betecknar en del av någonting större, finns det inga exempel på i 

denna text, vilket gör att man inte kan dra några slutsatser om det användningsområdet för 

genitiv.  

 

5.3 Övergång från dativ till ackusativ 

Under den yngre fornsvenska perioden tog ackusativ alltmer över funktioner som tidigare 

fyllts av dativ, vilket började hos de singulara formerna och sedan spred sig till de plurala 

(Wessén, 1955, §140). Dativen är i detta brev ganska intakt, speciellt i pluralis, där inga 

avvikelser förekommer.  De former som förekommer används såsom väntat: 

‐ ”gør […] Swa wæl eptherkomandum som nærwarandum” (rad 2). 

                                                        

9 När man talar om ords stamtillhörighet utgår man från vilken ändelsevokal ordet hade i 
urnordiska, för att på så sätt avgöra dess böjningsmönster. 
10 Sånär som på stavningen th istället för þ (se thera rad 6 och 10). 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‐ ”medh […] fullom skælom” (rad 3). 

‐ ”oppa […] lidharnom” (rad 4). 

‐ ”affhender iach mich oc mynom arffwom” (rad 9). 

‐ ”tileghnar hanum fornæmpdom æwært och gotzskalk och thera eptherkomandom” 

(rad 9-10). 

Här förekommer formerna på så vis som de skulle ha gjort även i äldre språkformer. Det finns 

heller inga fall där någon annan form förekommer än den förväntade, d.v.s man kan inte se 

något exempel på att t.ex. en ackusativform står där man kunde förvänta sig en plural 

dativform, förutom de nedan beskrivna. De plurala dativerna har uppenbarligen bevarats 

mycket väl i detta brev, men också de neutrala dativformerna i singularis är intakta och 

används såsom man kan vänta sig, t.ex. i: 

‐ ”medh […] opno breffue” (rad 2). 

‐ ”medh […] beradhno modhe” (rad 3). 

Dativböjningen förefaller alltså vara till stor del bevarad, speciellt som rektion till preposition, 

som framgår av exemplen ovan. Detta kasus har också bevarat sin roll som indirekt objekt, 

och utmärkta exempel på det är ”gør […] Swa wæl eptherkomandum som nærwarandum” 

(rad 2) och ”tileghnar hanum fornæmpdom æwært och gotzskalk och thera 

eptherkomandom” (rad 9-10), där hanum11 är det direkta objektet och fornæmpdom, æwært, 

gotzkalk och eptherkomandom indirekta objekt. Denna skillnad har alltså upprätthållits. 

Vidare har alla indirekta objekt, som inte styrs av preposition, i texten dativform,  

Det finns en tydlig tendens till att ackusativ breder ut sig på dativs bekostnad, vilket man kan 

se på att vissa prepositioners rektion har förändrats: 

‐ Af  

Denna preposition, som i brevet stavas aff, styrde ursprungligen dativ, enligt 

Söderwall. I detta brev förekommer prepositionen endast en gång, då på rad 6 i 

”formyndarana aff Siæla korin”. Här är prepositionens rektion ackusativ, i strid med 

ä. fsv. Den förväntade formen hade varit ”aff Siæla korinum” (ibid. §112). Denna 
                                                        

11 Hanum är dock dativformen av det personliga pronomenet hann. Denna form ersatte med 
tiden ackusativformen han, beskrivs närmare nedan. 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utveckling är allmän under den yngre fornsvenska perioden (Söderwall, uppslagsord 

af) 

‐ Fran 

Denna preposition var även den i ä. fsv. en som enbart styrde dativ (ibid. uppslagsord 

fran). I det enda förekommande fallet i detta brev står formen i ackusativ: ”fran sion” 

(rad 4). Den förväntade formen hade varit ”fran sionum” (Wessén, 1955, §112). 

Denna utveckling hos fran var utbredd och i många yngre texter förekommer 

prepositionen ofta med ackusativ istället för dativ (Söderwall, uppslagsord fran) 

15. For 

For styrde i huvudsak dativ, men kunde ofta förekomma även med ackusativ, bl.a. 

beroende på om befintlighet (dativ) eller riktning (ackusativ) avsågs (ibid. uppslagsord 

for). I detta brev förekommer prepositionen uteslutande med ackusativ: 

  ”wæstan for sydhersta ordhin” (rad 4). 

  ”hengia for thetta breff” (rad 12).  

  ”for myna oc myna forældra siæla” (rad 7-8). 

I de två första exemplen är ackusativ den väntade formen, då det är riktning som 

avses, men i det tredje hade man kunnat förvänta sig en dativ, då det är till någons 

förmån som är betydelsen (ibid.). Noteras bör att ackusativ var ett möjligt val även i 

denna betydelse, men det är ändå intressant att prepositionen enbart förekommer med 

ackusativ. For verkar i detta brev helt ha gått över till att ha ackusativformer som 

rektion. Att det i brevet inte förekommer några renodlade befintlighetsbetydelser med 

for gör att slutsatsen ändå blir något problematisk. 

‐ Medh 

Mer problematiskt är det med prepositionen medh, som oftast styr dativ, men alltsedan 

de äldsta texterna har det även förekommit med ackusativ (Wessén, 1965, §55). : 

”medh warom herra” (rad 2). 

”medh tesso myno nerwarandes opno breffue” (rad 2). 

”medh godhuilia fullom skælom och beradhno modhe” (rad 3). 

Här finns endast en avvikelse: ”Medh swa dana forordh” (rad 8). Huruvida detta verkligen 

skall ses som en avvikelse är diskutabelt, då medh, som sagt, även kunde styra dativ och 
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eftersom forordh kan vara en ändelselös variant på dativformen, som förväntas vara forordhi 

(Wessén, 1955, §93). Det är dock aningen uppseendeväckande att detta ord står i 

ackusativ/ändeselös dativ, då övriga ord efter medh står i dativ och övriga singulara neutrer 

har dativändelse (breffue, modhe). En förklaring skulle kunna vara att betydelseskillnaden 

mellan dativ och ackusativ efter medh jämnats ut och att kasusväxlingen i detta brev således 

bara är för variationens skull, men det får förbli en ren spekulation, då beläggen är för få för 

att dra några säkra slutsatser. 

Hos verbens rektioner finns ett exempel på att en funktion som tidigare fylldes av dativen nu 

tagits över av ackusativen: ”Alla the thetta breff høra eller See helsar iach ” (rad 1). Helsa 

styrde tidigare dativ (Söderwall, uppslagsord helsa), men här är rektionen den plurala 

ackusativen ”Alla the”, istället för den väntade formen ”allom þem” (Wessén, 1955, §109). 

Ett till eventuellt, men problematiskt exempel är ”gudh hans siel nadhe”. Verbet nadha styr 

dativ vid personer och ackusativ vid saker (Söderwall, uppslagsord nadha), varför man kunde 

förvänta sig en dativ här, men det är omöjligt att se på formen hos siel huruvida det är en dativ 

eller ackusativ, då båda formerna är ändelselösa. Det finns en alternativ dativböjning där ordet 

hade stått som sielu (Wessén, 1955, §89), men eftersom någon sådan feminin dativform inte 

förekommer i brevet, kan man dra slutsatsen att skrivaren inte använde sig av denna form med 

ändelse. Detta fall är alltså tämligen problematiskt. 

Att verb som tidigare styrde dativ går över till att vara ackusativstyrande var en ganska tidig 

utveckling, som började ske redan under äldre fornsvensk tid (Wessén, 1965, §7), men det är 

likväl en förändring och därför värd att tas upp. 

 

5.4 Förändring av den svaga adjektivböjningen 

Svag adjektivböjning innebär att adjektiv finns i en form med en mindre variationsrik böjning, 

som ofta förekommer tillsammans med substantiv i bestämd form (Petterson, 1996, s. 106). 

Den svaga adjektivböjningen hade färre former än den starka redan under äldre fornsvensk 

tid, men förenklades ännu mer under senare språkstadier (Wessén, 1955, §140). I det här 

brevet kommer det bara till uttryck i två former:  

‐ ”stora bærghin”(rad 5), förväntad form ”storu bærghin”. 

‐ ”fornæmpda lidharnom” (rad 4), förväntad form ”fornæmpdu lidharnom”.  
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Eftersom det första exemplets huvudord (bærghin) är ett neutralt substantiv i pluralis, är den 

väntade formen storu, men istället möter vi den, för svaga maskulinum typiska oblika formen 

med -a, vilket är en avvikelse från det gamla systemet. Även det andra exemplet uppvisar en 

a-form, där man också hade förväntat sig -u/-o. Dessa fall tyder på att den svaga 

adjektivböjningens morfologi förenklas och sammanfaller i en enda form, som av detta brev 

förefaller vara en med oblik form på -a, oavsett numerus och genus. 

 

5.5 Ändelselös dativ i singularis 

I dativ fanns det bland vissa av maskulinerna och neutrerna en speciell ändelse, som 

realiserades –i/-e hos singulara substantiv (Wessén, 1955, §140) och -u hos neutrala adjektiv i 

singularis (§100). Hos femininerna fanns motsvarande dativändelse endast hos o- och io-

stammarna och var -u respektive –i, då som alternativ ändelse (ibid. §89). Utvecklingen gick 

under 1300-talet mot att de ändelselösa dativerna vann mark, medan de med ändelse blev mer 

undantag än regel (Johnson, 2003, s 278–279). Det var bland de maskulina a-stammarna som 

denna vacklan kom tidigast (Wessén, 1955, §140). I detta brev finns två fall av denna vacklan 

bland maskulinerna:  

 ”mynom gaardh kan koma til skadha” (rad 9).  

 ”medh wilia och withscap” (rad 11). 

Här har ändelserna uppenbarligen fallit bort. 

Bland neutrerna märks inga spår av denna utveckling, då alla ord har behållit sin dativändelse:  

 ”medh […] beradhno modhe” (rad 3).  

 ”bekennis medh […] opno breffue”  (rad 2).   

Ett tveksamt fall utgör forordh på rad 8, som nämndes i avsnitt 5.3, som kan vara antingen 

ackusativ eller ändelselös dativ. Riktigt hur man skall klassificera detta ord är tveksamt, då 

medh, som sagt, kan styra både dativ och ackusativ (även om dativ var det vanligare i detta 

fall), enligt Söderwall (uppslagsord mäþ). Allt pekar dock på att det är en ackusativform, då 

de övriga neutrala singulara dativerna har ändelse i detta brev, varför det inte bör betraktas 

som ett tecken på sammanfall mellan dativer och ackusativer i neutrum, utan en förändring av 

prepositionens rektion. 
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En eventuell feminin singularform uppträder i detta brev i form av siel, som dock är att 

betrakta som tveksam, då det är oklart om det rör sig om en ackusativ eller dativ (se 5.3). 

 

5.6 Personliga pronomina 

Även bland personliga pronomina märks utbredandet av ackusativ bortom dess tidigare 

användningsområde. Ett tecken på denna utveckling är ackusativformen mich (rad 9) som 

används istället för den gamla dativformen mär. Detta är en gammal utveckling, som ersatte 

de gamla singulara dativformerna mär, þär och sär med ackusativerna mik, þik och sik. Dessa 

förekommer bara i de äldsta texterna från äldre fornsvensk tid (Pettersson, 1996, s 107).  

Man kan också se en omvänd övergång, från ackusativ- till dativformer, vilket i detta brev 

bara är belagt i ett fall, ”oc tileghnar hanum” (rad 10), där hanum är en gammal dativform av 

ett personligt pronomen i 3:e person singularis maskulinum. Ackusativformerna började 

försvinna kring 1400 och hade mot slutet av århundradet nästan helt trängt ut ackusativerna 

hann och hana i skrift (Wessén, 1955, §142).  

Av det man kan iaktta i detta brev verkar de personliga pronominas objektsformer 

sammanfalla i en, vilket speglas av våra moderna diton. 

 

6 Diskussion och sammanfattning 

När man läser ovanstående analys väcks frågor. Den viktigaste är kanske, varför 

förändringarna har skett just där de skett. Man måste ha i åtanke att det fornsvenska 

formsystemet inte var konsekvent och att det fanns alternativa former, som troligen lett till 

sammanblandning av de talrika formerna, vilket sedan underlättat en utjämning av de många 

ändelserna (Wessén, 1955, §146). Denna inkonsekvens har säkerligen lett till hopblandning 

av former redan under tidigare språkstadier. De tecken på förändring man kan se i detta brev 

är inte så många. Av de 69 granskade orden avviker endast 13 från den äldre fornsvenska 

grammatiken. På det stora hela är detta brev ganska ålderdomligt vad gäller 

nominalböjningen, d.v.s. det äldre fornsvenska formsystemet har behållits i hög grad. Noteras 

bör att de ändelselösa dativerna i singular inte räknats med som avvikelser, då de existerade 

även i den äldre fornsvenskan, även om de inte förekom lika frekvent i skrift (Johnson, 2003, 
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s. 278–279). Man kan dock se den ökade användningen av ändelselösa former som ett tecken 

på utjämning mellan dativ och ackusativ i singularis. De plurala dativformerna är som synes 

intakta och de fortlevde i språket längre än sina singulara motsvarigheter. Ännu i Gustav 

Vasas Bibel, från 1500-talets förra hälft, är de produktiva och brukas flitigt (Wessén, 1955, 

§140). Detta beror kanske på att alla tre genus haft samma ändelse i dativ pluralis (Pettersson, 

1996, s. 100), vilket gjort att bristen på variation försenat bortfallet. 

Där flest tecken på förändring syns i detta brev är på områden där kasusbruket redan var 

vacklande under äldre fornsvensk tid. Att til går över till att styra ackusativ i detta brev, är ett 

tydligt tecken på att det är detta kasus breder ut sig och tar över där andra kasus tidigare varit 

dominerande. Det var bara en handfull prepositioner i ä. fsv. som styrde genitiv (Hewson, 

2006, s. 294), och att genitivens roll som prepositionsstyrt kasus verkar försvinna blir än mer 

tydligt när även mellan styr ackusativ i detta brev. Det är dessutom inte bara i fallet til som vi 

ser ökad användning av ackusativ där man tidigare använt ett annat kasus; prepositionerna 

fran, for och aff verkar ha gått över till att nästan uteslutande styra ackusativ, trots att de i 

äldre språkformer uteslutande styrt dativ.  

Problemet med denna undersökning är att den inte på något sätt är representativ för den yngre 

fornsvenska perioden. Här har endast ett brev undersökts och därför kan det inte påstås att de 

tendenser till kasusbortfall som finns i det på något sätt skulle säga något om utvecklingen 

under hela den yngre fornsvenska perioden, inte ens om 1400-talets grammatiska 

förändringar. Man måste ha i åtanke att detta brev mycket väl kan vara ett extremfall av 

antingen konservatism eller långt framskriden kasusupplösning; ingen jämförande 

undersökning har ju gjorts. Förhoppningsvis kan denna undersökning ingå i en större 

undersökning av handskrifter, genom vilket ett mer generellt och representativt resultat kan 

uppnås. 

Nota bene: den här undersökningen säger inte heller något om hur talspråkssituationen såg ut. 

Här är det ju text som undersökts, varför denna undersökning endast kan skapa slutsatser om 

hur skriftspråket sett ut, i vissa fall, under denna period. Undersökningen har inte heller syftat 

till att försöka finna talspråkliga drag, eller ens dialektala former. 

De slutsatser man kan dra om morfologin i detta brev är alltså följande: 

‐ Ackusativ tar över funktioner från såväl dativ som genitiv. 

‐ Böjningssystemet är till stor del intakt. 
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‐ Den böjningskategori som verkar vara den mest intakta är dativ pluralis. 
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Bilaga I: Förteckning över de granskade orden 

 

Rad 1 

• breff (n. ack. sing. a-stam; styrs av see och høra): har den form som man förväntar sig, 

då verben see och høra båda styr ackusativ. 

• dotter (f. nom. sing. r-stam): har den form man skulle vänta sig, då den är huvudord 

till possessivgenitiven æringilzs, ordet syftar tillbaks på iach och katerina. 

• hustrw (f. nom. sing. o-stam): avviker inte till sin form från den äldre fornsvenska 

grammatiken, huvudord till possessivgenitivet gøtsztaff lekssons. 

• gudh (m. nom. sing. a-stam): har den väntade formen, då det står som subjekt i gudh 

hans siel nadhe æwinnelica. 

• siel (f. ack./dat. sing. o-stam (styrs av nadhe): har även det den form som det skulle 

haft i ä fsv, då starka femininer i nominativ, ackusativ och (i vissa fall) dativ har 

nolländelse, vilket detta ord har. Man kan misstänka att det är en dativform detta rör 

sig om, då verbet nadha styr dativ när det är fråga om personer (Söderwall, 

uppslagsord nadha). 

• the (ack. 3:e pers. plur.; styrs av helsar): denna ackusativform avviker, då verbet helsa 

normalt styr dativ (Söderwall, Supplement, uppslagsord helsa). 

• iach (nom. 1:a pers. sing.): ordet står i nominativ, då det (tillsammans med katerina 

æringilzs dotter) är subjekt för verbet helsar. 

• hans (m. gen. 3:e pers. sing.): possessiv genitiv som syftar på siel. 

 

Rad 2 

• opno (n. dat. sing. 6:e deklinationen; styrs av medh): här påträffas den form man 

förväntar sig efter medh, som i denna bemärkelse styr dativ. 

• breffue (n. dat. sing. a-stam; styrs av medh): har den dativform som den skulle haft i ä 

fsv. 

• eptherkomandum (m. dat. plur. nd-stam; styrs av gør): då detta ord står som indirekt 

objekt till gør (d v s, ’för de efterkommande’), har det den dativform som man 

förväntar sig. 

• nærwarandum (m. dat. plur. nd-stam; styrs av gør): se ovan eptherkomandum. 
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Rad 3 

• fullom (n. dat. plur. 1:a dekl.; styrs av medh): har den form man förväntar sig efter 

medh. 

• skælom (n. dat. plur. a-stam; styrs av medh): är deklinerat i dativ, såsom väntat 

efter medh. 

• beradhno (n. dat. sing. 6:e dekl.; styrs av medh): har den dativform som föväntas i 

sammanhanget. 

• modhe (n. dat. sing. a-stam; styrs av medh): se ovan, fullom, beradhno och 

skælom. 

• Siæla korin (m. ack. sing. a-stam; styrs av til): (observera att detta är ett särskrivet 

ord, och behandlas därför som ett enda ord) skulle förväntas stå i genitiv, då 

prepositionen til alltsedan urnordisk tid styrt genitiv (Hewson, 2006, s. 294-295). 

Denna övergång till ackusativ efter til är en allmän utveckling under 

senmedeltiden. (Wessén, 1955, §140) 

• daal (m. nom. sing. a-stam): står som subjekt i satsen och har därför 

nominativform 

 

Rad 4 

• bærgh (n. ack. plur. a-stam; styrs av mellan): har inte den form man skulle förvänta 

sig. Prepositionen mellan, styrde i äldre språkformer genitiv (Hewson, 2006, s 294-

295). 

• hall (f. ack. sing. io-stam; styrs av om): väntad användning av ackusativ med 

prepositionen om, som styr detta kasus (Hewson, 2006, s 295).  

• sydhersta (m. obl. sing. svag; styrs av for): ackusativformen är inte helt orimlig i detta 

fall, trots att befintlighet normalt sett i ä fsv betecknas med dativ, då en sådan växling 

inte var ovanlig, enligt Söderwall (uppslagsord for, definition 1). Denna form tyder 

dock på att ackusativ börjar ta över dativens domäner. 

• ordhin (m. ack. sing. i-stam; styrs av for): se sydhersta ovan. 

• fornæmpda (m. obl. plur. pret. part.): har en form som avviker från systemet, då den 

syftar på en maskulin plural dativform (lidharnom), varför den förväntade formen 

hade varit fornæmpdum (eller fornæmpdom som den förekommer på andra ställen i 

brevet). 
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• sion (m. ack. sing. a-stam; styrs av fran): att detta ord står i ackusativ är en avvikelse 

mot ä fsv, där fran (motsvarar nusv från) styr dativ. Detta är ett klart tecken på att 

ackusativ breder ut sig på dativens bekostnad. Övergången till ackusativ vid just denna 

preposition är frekvent förekommande i yngre texter (Söderwall, uppslagsord fran). 

 

Rad 5 

• ængena (f. ack. sing. jo-stam; styrs av i): formen överensstämmer med ä fsv, då det i 

detta fall är riktning som avses (ræth nør op i ængena), varför ackusativformen bör 

användas. 

• fampna (m. gen. plur. a-stam; styrs av langlekin): här är genitiv den passande formen, 

då ord som betecknar mått av olika slag har sin bestämning i genitiv. 

• stora (m. obl. plur. svag): har en avvikande form, då adjektivet syftar på bærghin, som 

följer därpå och är ett neutralt substantiv i nominativ pluralis, varför den väntade 

former vore storu. 

• bærghin (n. nom. plur. a-stam): är subjekt i satsen och står därför i nominativ. 

• æwærdhelica  (f. ack. sing. 6:e dekl.; styrs av til): här syns återigen ett tecken på att 

til gått över till att styra ackusativ, istället för genitiv, i detta språkskede. Det skulle 

eventuellt kunna vara en genitiv, då r-bortfall (Wessén, 1955, §30) gjort att formen 

också skulle kunnat vara *æwærdelic(r)a(r). 

 

Rad 6 

• Siæla korin (m. ack. sing. a-stam; styrs av aff): enligt ä fsv:s regler skulle detta ord ha 

stått i dativ, då det styrs av prepositionen aff (av, ifrån). Att denna preposition alltmer 

kommer att styra ackusativ är vanligt vid denna tid (Söderwall, uppslagsord af). 

 

 

Rad 7 

• sinne (n. ack. sing. a-stam): detta ord, som betyder ’gång’, står här i ackusativ, vilket 

stämmer med den äldre grammatiken, då detta är ett tidsuttryck. (Wessén, 1965,§5). 
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• aar (n. ack. sing. a-stam): tidsuttryck, se sinne, ovan,  

• næsta (m. ack. plur.; styrs av j): tidsuttryck se sinne, ovan. 

• daghana (m. ack. plur. a-stam; styrs av j): tidsuttryck, se sinne ovan. 

• forældra (m. gen. plur. a-stam): possessivgenitiv som syftar på siæla (rad 8) 

 

Rad 8 

• siæla (f. ack. plur. o-stam; styrs av for): för närmare beskrivning av prepositionen for, 

se sydhersta (rad 4). For i denna bemärkelse betyder ’för någon, till förmån för, för 

någons skull’ (Söderwall, uppslagsord for, definition 10). 

• cristna (f. ack. plur. 6:e dekl.; styrs av for): se sydhersta (rad 4) och siæla ovan. 

• forordh (n. ack./dat. sing. a-stam; styrs av Medh): avviker från normen, då medh 

oftast styr dativ, medan det här styr ackusativ. 

• omak (n. ack sing. a-stam; styrs av gøra): ackusativformen är i enlighet med ä. fsv., 

då ordet är det direkta objektet till gøra. 

• with (m. ack./dat. sing. i-stam;styrs av j): prepositionen i styr både dativ och 

ackusativ, beroende på om det är riktning eller befintlighet som avses. Här blir det 

aningen svårtolkat vilket kasus det rör sig om, då de maskulina i-stammarna även har 

en ändelselös dativ (Wessén, 1955, §85). 

• fæbeth (n. ack. sing. a-stam; styrs av j): se with ovan. 

• the (nom. 3:e pers. plur.): är subjekt i satsen, varför nominativ är den väntade formen. 

 

Rad 9 

• stykche (n. ack. sing. ia-stam; styrs av j): se with ovan, rad 8. 

• gaardh (m. dat./ack. sing. a-stam; styrs av j): står i dativ, då detta är en opersonlig sats 

(Wessén, 1965, §128). Att det är dativ och inte ackusativ står klart, då det personliga 

pronomenet, som det är huvudord till, står i dativ. 

• arffwom (m. dat. plur. a-stam; styrs av affhender): står som indirekt objekt till 

affhender, vilket gör att dativformen är i överensstämmelse med ä. fsv. 

‐ dall (m. ack. sing. a-stam; styrs av affhender): ackusativformen är väntad, då dall är 

direkt objekt till affhender. 

‐ iach (nom. 1:a pers. sing.): står i nominativ för att det är subjekt i satsen. 
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‐ mich (obj. frm. 1:a pers. sing.; styrs av affhender): fungerar som indirekt objekt till 

affhender och står därför i dativ. Till formen är detta dock en ackusativ, vilket kommer 

sig av att dativformen mär tidigt ersattes av ackusativformen (Pettersson, 1996, s 107). 

 

Rad 10 

• fornæmpdom (m. dat. plur. pret. part.; styrs av tileghnar): i form av indirekt objekt 

till tileghnar, är dativformen den som man väntar sig i detta fall. 

• eptherkomandom (m. dat. plur. nd-stam; styrs av tileghnar): se fornæmpdom ovan. 

• siælakorins (m. gen. sing. a-stam), possessivgenitiv som syftar på ordet efter, behoff. 

• behoff  (n. ack. plur. a-stam; styrs av oppa): styrs av prepositionen a, som i detta fall 

förstärks med det framförställda up (Schlyter, uppslagsord up, definition 5), här 

skrivet som ett enda ord, vilken kan styra både ackusativ och dativ, beroende på om 

riktning eller befintlighet avses (Söderwall, uppslagsord a). Här är det riktning som 

avses. 

• æwærdhelica (f. ack. sing. 4:e dekl; styrs av til): återigen ett exempel på hur til gått 

över till att styra ackusativ. Se Siæla korin, rad 3. Det skulle eventuellt kunna vara en 

genitiv, då r-bortfall i (Wessén, 1955, §30) gjort att formen också skulle kunna vara 

*æwærdelic(r)a(r). 

• hanum (m. ack. 3:e pers. sing.; styrs av tileghnar): är ett anaforiskt pronomen som 

syftar på dall (rad 9) och står i ackusativ. Det här är, till formen, en dativform; dessa 

former ersatte de gamla ackusativformerna i singularis (Wessén, 1955, §142). 

 

Rad 11 

• høghre (komparativ): har den form man förväntar sig. För komparativ med lokal eller 

temporal betydelse (inom vilken kategori detta ord hör hemma) finns det alternativa 

ändelser som kongruerar med huvudordets kasus, genus och numerus (Wessén, 1955, 

§102). Detta ord skulle haft en ändelse på -u om denna form använts, då ordet formellt 

styrs av til. 

• forwaring (f. sing. ack. o-stam; styrs av Til): ackusativ där ä fsv skulle haft genitiv. Se 

Siæla korin, rad 3. 

• dotther (f. nom. sing. r-stam): står som subjekt, varför nominativ är den väntade 

formen. 
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• incigle (n. ack. sing. ia-stam; styrs av hengia): fungerar som direktobjekt till hengia 

och har därför ackusativform. 

• withscap (m. dat./ack. sing. i-stam; styrs av medh): denna form kan vara antingen 

dativ eller ackusativ, då denna deklination har en ändelselös dativvariant och en med 

ändelse (i detta fall –i/-e) (Wessén, 1955, §93). Oavsett vilken form det rör sig om, 

kan båda styras av medh (Hewson, 2006, 295), vilket gör detta fall oklart. Man kan 

dock misstänka att det rör sig om en dativ i detta fall, då de övriga förekomsterna med 

medh uteslutande följs av dativ. Tilläggas bör, att dativformen med ändelse var 

vacklande hos de maskulina substantiven (Wessén, 1955, §140). 

• iach (nom. 1:a pers. sing.): har nominativform, då det är satsens subjekt. 

 

Rad 12 

‐ breff (n. ack. sing. a-stam; styrs av for): se sydhersta ovan, rad 4. 

‐ wælborna (m. ack. plur. 5:e dekl; styrs av bidhit): styrs av verbet bidha,’be’, och är 

direktobjekt till det, varför ackusativ är i enlighet med ä fsv. 

‐ mæn (m. ack. plur. rotnomina; styrs av bidhit): se wælborna ovan. 

‐ awapna (m. ack. a-stam; styrs av bidhit): se wælborna ovan. 

‐ magha (m. ack. plur. ia-stam; styrs av bidhit): se wælborna ovan. 

 

Rad 13 

1. gaffua (f. nom. sing. on-stam): står som subjekt, varför nominativ är den väntade 

formen. 

2. incigle (n. ack. sing. ia-stam; styrs av hengia): i form av direktobjekt till hengia står 

ordet i ackusativ. 

3. witnisbyrdh (f. ack. sing. io-stam; styrs av til): se Siæla korin, rad 3. 

4. theras (ack. 3:e pers. plur.): en possessivgenitiv som syftar på det efterföljande 

incigle, som i sin tur är direkt objekt till hengia, vilket gör denna form väntad. Ordet 

avviker dock, då det har ett genitiv–s, till skillnad från den äldre formen, som blott var 

thera. Ett tecken på att s–genitiven breder ut sig. 
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Bilaga II: Bilder på brevet 

 
Figur 2 Hela brevet. 
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Figur 3 En förstorad bild av brevet, för att underlätta läsbarheten, del 1 av 4. Notera att 

 raderna är avbrutna. 
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Figur 4  En förstorad bild av brevet, för att underlätta läsbarheten, del 2 av 4. 
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Figur 5  En förstorad bild av brevet, för att underlätta läsbarheten, del 3 av 4. 



  35 

 
Figur 6 En förstorad bild av brevet, för att underlätta läsbarheten, del 4 av 4. 


