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Till att – ett sammansatt infinitivmärke?
Om bruket av till att i förbindelse med infinitiv i äldre svenska

Mikael Kalm

Den moderna standardsvenskans infinitivmärke är att som i dag ”knappast
[har] någon egen betydelse” (SAG 2:745). Regionalt förekommer även att
till och till att används  på  ett  sätt  som  gör  att  de  påminner  om
infinitivmärken (jfr SAG 2, a. st.). Detta dialektala bruk har ingående
studerats och kartlagts av Kristina Hagren (2008). Även historiskt har såväl
till som till att använts i förbindelse med infinitiv och man har ofta uppfattat
dem som ett slags alternativa infinitivmärken (se t.ex. Wessén 1965:149).
Någon närmare kartläggning av till:s och till att:s distribution i förbindelse
med infinitiv under historisk tid saknas dock.

I föreliggande artikel redovisar jag resultaten från en undersökning av till

att:s användning i förbindelse med infinitiv i yngre fornsvenska och äldre
nysvenska. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida det finns fog
för att betrakta till att som ett sammansatt infinitivmärke vid sidan av att i
äldre svenska och i så fall svara på frågan hur och när till att började
etableras i denna funktion.

Infinitivens och infinitivmärkets historia
Vad som i dag betraktas som verbets grundform, infinitiven, är historiskt en
stelnad form av ett verbalsubstantiv (jfr den moderna svenskans läsning eller
läsande). Sedan äldsta tid är infinitiven förknippad med de modala
hjälpverben. Det är en vanlig uppfattning att infinitiven fungerat som
komplement till vissa monotransitiva verb, bl.a. de verb som senare kom att
utvecklas till våra modala hjälpverb. Dessa hade förmodligen redan i äldsta
tid en tämligen diffus eller begränsad lexikal betydelse, och genom en
grammatikaliseringsprocess kom det finita och infinita verbet att uppfattas
som en syntaktisk enhet.1 På ett liknande sätt antas konstruktionen ackusativ
med infinitiv ha uppkommit när infinitiven användes i förbindelse med

1 Om de modala hjälpverben i svenskans historia, se Lagervall 2002.
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bitransitiva verb (se Wessén 1965:145–146). Dessa processer är dock
förlitterära och såväl modalinfinitiv som ackusativ med infinitiv är
väletablerade i fornsvenskan. Infinitiven, som i dag uppfattas som en
verbform, var alltså ursprungligen ett nominal och fortfarande delar
infinitivfrasen de flesta av sina funktioner med nominalfrasen (SAG 3:562).

Tidigt har infinitiven använts i förbindelse med prepositionen at som
motsvarar både den moderna svenskans preposition åt och infinitivmärke att

(jfr Hellquist 1948). När at tog en infinitiv som rektion hade frasen final
betydelse, dvs. angav avsikt (motsvarande den moderna svenskans för att +
infinitiv). De at-inledda infinitivfraserna är således i äldsta tid att betrakta
som prepositionsfraser snarare än som infinitivfraser. Redan tidigt antas att
bruket av at ha spridit sig till icke-finala kontexter. ”Objekt för en handling
och avsikt med en handling kommer ofta vartannat rätt nära till betydelsen”,
skriver Wessén (1965:146) och menar att denna oskarpa gräns bidragit till att
bruket av at spridit sig. På så vis kom prepositionen at att bli ett rent
grammatiskt formord utan egen betydelse när det användes i förbindelse med
infinitiv. När denna grammatikaliseringsprocess är genomförd upphör
konstruktionen at + infinitiv att vara en prepositionsfras och kan istället
betraktas som en infinitivfras.

Infinitivfrasen som rektion
At:s ursprungliga funktion att markera final infinitiv har alltså gått förlorad i
dagens infinitivmärke, och redan i äldre fornsvenska tycks den finala
betydelsen hos at ha varit försvagad. Ett tecken på detta är att at-infinitiver
med final betydelse ibland föregås av prepositionen til,  jfr  (1a).  Man  kan
därför säga att funktionen som finalitetsmarkör övertogs av til när den
förbleknat hos at.  Bruket  av til framför finala at-infinitiver var dock inte
obligatoriskt och långt fram i svenskans historia kunde at-infinitiver uttrycka
final betydelse utan att föregås av til, jfr (1b). I modern svenska inleds finala
infinitivfraser normalt av förbindelsen för att; endast att är ovanligt och
stilistiskt markerat, jfr (1c).

(1) a. [Hon] gik til at messo høøræ (Budde 228, ca 1491)
b. En tiidh gik then marskin at spatzera widh tornith (Svm 163, 1430-tal)
c. Fågeln […] slår ner […] i yttre Skärgården att vila och fiska.

(Strindberg 193, 1888)

Som framgått kunde fornsvenska infinitivfraser vara rektioner till
prepositionen til. Också andra prepositioner kunde i viss utsträckning ta
infinitivfraskomplement, men bruket förefaller ovanligt. Fornsvenska
motsvarigheter till de prepositionsstyrda infinitivfraserna i (2) finns således
inte alls eller är mycket sparsamt belagda (exempel från SAG).

183



(2) a. (Han är) en hejare på att steppa.

b. Ingen av dem är intresserad av att följa med.

c. Han läste medicin efter att ha kommit tillbaka från värnplikten.

Prepositionerna är i (2a–b) lexikalt bundna till något led i matrissatsen och i
(2c) semantiskt motiverad som inledare av fritt adverbial. Som vi sett
tidigare är at först att betrakta som ett slags semantiskt bunden preposition
som föregick infinitiver med final betydelse, senare kunde til på samma sätt
stå framför finala at-infinitiver för att tydliggöra den finala tolkningen.
Dessutom kunde til vara lexikalt bunden till ett substantiv, adjektiv eller verb
i matrissatsen. Varken som finalitetsmarkör eller lexikalt styrd preposition
tycks til ha varit obligatorisk och i det bevarade fornsvenska materialet är
variationen stor liksom senare i äldre nysvenska. Jfr de äldre svenska
exemplen i (3) och (4). Också i modern svenska förekommer det att
prepositionen är fakultativ, jfr (5)

(3) a. Se här är jak redho thic at fölghia (BJ 18, ca 1442)
b. Ok tha biwdher iak idher allom at i morghin arla tha warin redho til at
stridha. (Svm 159, 1430-tal)

(4) a. [Han är] therföre nödd adt försee sigh på en annan stadh

(Gyllen 214, ca 1562)
b. [De] sade seg vare nödde til at drage utt emot them

(Ludvig 66, 1560-tal)

(5) a. Vi vill inte tvinga honom (till) att röja gömstället.
b. Jag är inte van (vid) att arbeta med siffror.

Prepositionen til har alltså en särställning i fornsvenska eftersom den är så
vanlig i förbindelse med at-infinitiv till skillnad från andra prepositioner.
Som jag visat ovan kan til vara både semantiskt motiverad som markör av
finalitet och lexikalt motiverad som en del av matrissatsens konstruktion.
Om vi dessutom ska räkna med ett infinitivmärke til at bör förbindelsen
uppträda också i kontexter där til inte har någon lexikal eller semantisk
funktion att fylla. I det som följer ska jag undersöka hur bruket av til at i
förbindelse med infinitiv ser ut i äldre svenska för att om möjligt spåra
uppkomsten av ett infinitivmärke til at.

Tidigare forskning
Bruket av infinitivmärkena å, till å och till i svenska dialekter redogörs
grundligt för i Hagren 2008. Av framställningen framkommer dock inte hur
författaren skiljer infinitivmärket till att från sådana fall där den att-inledda
infinitivfrasen är rektion till prepositionen till.  En  av  Hagrens  poänger  är
nämligen att detta inte alltid går att avgöra och i sin resultatdiskussion ger
författaren exempel på tvetydiga konstruktioner där det i hennes mening är
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vanskligt att avgöra huruvida till ska uppfattas som del av infinitivmärke
eller ej.

Hagren skriver vidare att frågan om till:s status som preposition eller del
av infinitivmärke i fall som ovan inte helt går att avgöra endast med hennes
dialektmaterial som grund utan att undersökningen måste kompletteras med
språkhistoriskt material. En trolig utveckling, menar Hagren, är att till

ursprungligen var en preposition som av olika anledningar stått i anslutning
till den att-inledda infinitivfrasen och att prepositionen genom en gramma-
tikaliseringsprocess kommit att bli en del av infinitivmärket (Hagren
2008:253). En liknande analys för norska förhållanden finns i Faarlund
2003.

Bland andra svenska studier av infinitivmärkesdistributionen kan nämnas
Eaker 1997, som på många sätt är en föregångare till Hagren 2008 och också
behandlar infinitivmärkesvariationen i svenska dialekter. Lundin 1919f. är
en inventering av infinitivmärket att:s distribution i det tidiga 1900-talets
svenska, men rymmer också en del iakttagelser om till i förbindelse med
infinitiv. Marika Lagervall har i en artikel (1999) diskuterat förhållandet
mellan ren infinitiv och att-infinitiv. Cecilia Falk (2010) har argumenterat
för att infinitivmärkets syntaktiska status förändras i fornsvenskan, en
förändring som i hennes analys får avgörande betydelse för infinitivfrasens
struktur. Falks resonemang berör dock inte variationen mellan eller
uppkomsten av olika infinitivmärken.

En närmare kartläggning av til i förbindelse med at-infinitiv i äldre
svenska saknas således. Tidigare forskning visar att det finns tecken som
tyder på att til at använts som ett infinitivmärke i äldre svenska, men hur
denna process ser ut och när den äger rum är inte helt utrett.

Material
Det empiriska underlaget för denna undersökning består av 20 texter om
totalt ca 490 000 ord fördelade över fyra perioder: tidig yngre fornsvenska
(1375–1449), sen yngre fornsvenska (1450–1529), äldre nysvenska I (texter
tillkomna efter 1526 av författare födda före 1599), äldre nysvenska II
(författare födda 1600–1674). De fornsvenska texterna är åtta till antalet och
varje period representeras av ca 80 000 ord. De nysvenska texterna är tolv
och perioderna representeras av ca 155 000 resp. ca 175 000 ord.2

Texterna har, helt eller delvis, excerperats på at-inledda infinitivfraser
som föregås av prepositionen til.  För  att  begränsa  materialet  har  endast  de
första 120 sidorna av de längre texterna excerperats. Min databas rymmer

2 För mer information om korpusens sammansättning, se Appendix.
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totalt 2 672 infinitivmärkesförsedda infinitivfraser, varav 808 til at-
infinitiver. Excerperingen har skett manuellt i utgåvorna (se Appendix).

Til at-infinitivernas frekvens
Som ett första led i undersökningen av til at:s distribution i äldre svenska har
jag frekvensberäknat förbindelsens förekomst i materialet. En ökad
användning av til at skulle kunna indikera att förbindelsens funktioner
kommit att utökas. Resultatet från frekvensberäkningen redovisas i tabell 1. I
sammanställningen har jag lyft ur en text, Agneta Horns memoarer, eftersom
den kraftigt avviker från övriga texter i perioden Äldre nysvenska II.

Tabell 1. Infinitivmärkesfrekvens (n = antal belägg, f = antal belägg per 1 000 ord).
til at-infinitiv at-infinitiv Totalt

n f n f n f
Yngre fsv. I 50 0,58 335 4,06 385 4,64
Yngre fsv. II 73 1,12 160 2,43 233 3,55
Äldre nysv. I 267 2,00 563 3,00 830 5,00
Äldre nysv. II 136 1,07 798 6,09 934 7,16
Horn 282 7,05 8 0,20 290 7,25

Om vi börjar med att titta på den totala mängden infinitivfraser med
infinitivmärken (högra spalten), ser vi att infinitivmärkesförsedda
infinitivfraser blir vanligare över tid i materialet, med undantag för sen yngre
fornsvenska då en nedgång tycks ske. Det föreligger ingen statistiskt
signifikant förändring mellan Yngre fornsvenska I, II och Äldre nysvenska I,
däremot är ökningen i Äldre nysvenska II statistiskt signifikant. Detta visar
således att antalet infinitivmärkesförsedda infinitivfraser är stabilt under de
tre första perioderna, men att frekvensen sedan ökar kraftigt i den sista. När
det gäller totalsiffrorna föreligger heller inga skillnader mellan Horn och
övriga texter från Äldre nysvenska II.

I spalten längst till vänster ser vi antal til at-infinitiver. Undersökningen
visar att frekvensen för til at ökar under slutet av 1400-talet och ännu mer
hos författare födda under 1500-talet. Därefter sker en utplaning av til at-
infinitivernas frekvens, med undantag för Horn som har en mycket hög
frekvens för til at-infinitiver. Eftersom til at-infinitiverna ökar också i yngre
fornsvenska II, då infinitivmärkesfrekvensen totalt sett minskade, kan vi slå
fast att andelen til at-infinitiver blir större under denna period. Denna analys
får stöd om vi jämför med at-infinitivernas frekvens i mittenspalten. Där ser
vi att at-infinitivernas frekvens sjunker under yngre fornsvenska II samtidigt
som til at-infinitivernas frekvens ökar. Därefter ökar at-frekvensen på nytt
och är som högst under Äldre nysvenska II, med undantag för Horn som har
ett begränsat bruk av at-infinitiver.
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Resultatet av frekvensundersökningen ger en fingervisning om att
distributionen av til at-infinitiver förändras mot slutet av den fornsvenska
perioden. Eftersom bruket av til at-infinitiver dominerar så stort hos Agneta
Horn är det ett rimligt antagande att författaren uppfattade til at som ett
infinitivmärke (för exempel, se (9d) nedan).

Lexikalisk och semantisk motivering av til

För att studera hur ökningen av til at-infinitiver ser ut mer i detalj ska jag i
det som följer analysera den lexikala och semantiska kontext som til at-
infinitiverna uppträder i för att, om möjligt, utröna huruvida det över tid sker
en försvagning av til:s lexikaliska och semantiska motivering.  Min hypotes
är  att  i  takt  med att til at-infinitiverna ökar i frekvens minskar den lexikala
och/eller semantiska motiveringen för prepositionen. Detta skulle i sin tur
kunna vara ett tecken på att til at börjat uppfattas som ett sammansatt
infinitivmärke.

Undersökningen bygger på den excerpering jag redogjort för ovan. Jag
har begränsat mig till att inkludera partier om maximalt 100 belägg på til at-
infinitiver från varje text. De undersökta beläggen är 626 till antalet.

Som jag nämnt ovan kan infinitiven i fornsvenska såväl som i modern
svenska vara rektion efter prepositioner. En viktig skillnad mellan modern
svenska och fornsvenska är att det är relativt ovanligt att andra prepositioner
än til tar infinitivfraser som rektion i fornsvenska. Prepositionsfrasen til + at-

infinitiv kan fungera som fritt eller bundet adverbial. Som fritt adverbial har
prepositionsfrasen då final betydelse och skulle på modern svenska vanligen
parafraseras med för att + infinitiv. När prepositionsfrasen är bundet
adverbial är til istället knuten till ett led i matrissatsen (verb, substantiv eller
adjektiv) och ingår som en del av den lexikala konstruktionsramen.

Jag har följaktligen bedömt til vara en preposition och inte en del av ett
infinitivmärke när til + at-infinitiv har final betydelse. Detta bruk kallar jag
för finalt til.  I  (6)  nedan  ges  några  exempel  på  bruk  av  finalt til (för fler
exempel, se även 1a ovan).

(6) a. Til mykla oglädhi war thu här komin aff franz til at göra nakan

wanhedher konungx döttrom oc iärla (KM 260, 1440-tal)
b. Fore thy at hwar thenne mästarin haffwer saght sit äwintyr til at frälsa

thik mz (Svm 167, 1430-tal)
c. … een menlöss bonde […], som H. K. Mtt: togh medh sigh på båthen
till att styra (Hand 5, 1620)

Prepositionen til kan också vara knuten till vissa verbs, substantivs och
adjektivs lexikala konstruktionsram. När dessa tar infinitivfraser som
komplement kvarstår ofta prepositionen, men liksom i modern svenska är
den inte alltid obligatorisk (jfr ovan). Mitt intryck är att prepositionen i äldre
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svenska oftare var fakultativ än i modern svenska. Att avgöra om til är
lexikalt bunden eller ej i historisk tid är inte utan problem. Jag har till den
ändan kontrollerat för alla verb, substantiv och adjektiv som tar til + at-
infinitiv som komplement om dessa ord enligt Söderwall (för de fornsvenska
texterna) och SAOB (för de äldre nysvenska texterna) också tar til + andra
komplement  (t.ex.  nominalfras-  eller  bisatsformade).  I  vissa  fall  har  jag
dessutom kompletterat ordboksundersökningen med riktade sökningar på
specifika huvudord. I (7) nedan ges exempel på lexikalt motiverat til. I tabell
2 nedan återfinns dessa belägg under ”Lexikalt til A”.

(7) a. thässe waro höfdhinga oc mästara ouir alt folk til at dyrka manga

gudha (BJ66, ca 1442)    Sdw: mär mästare til läkedoma (Bil 382)
b. Ok tha biuwdher iak idher allom at i morghin arla tha warin redho til
at stridha (Svm 159, 1430-tal) Sdw: at wara redho til lestinna predikan

(Bil 796)
c. […] eliest wille han icke heller wara plichtig till att hålla hwadh han

dem ogierna nock tillsagdtt hade (Hand 34, 1620)
SAOB: Clerken skal .. plictog wara til iij siwngande messor

(G1R 5: 61, 1528).

I tillägg till den finala och lexikala motiveringen för til som jag redogjort för
ovan betraktar jag också prepositionen som kontextuellt motiverad i vissa
mer speciella användningar. Det rör sig om konstruktionerna koma (ngn) til
(i betydelsen ’förmå, få’), börja til och begynna til samt til i vissa
komparativa konstruktioner. I tabell 2 nedan återfinns dessa belägg under
”Lexikalt til B”. Jämför exemplen i (8) nedan.

(8) a. tha the fingo han se böriadho the til at grata (BJ 94, ca 1442)
b. Then 17 Aug. så begynte H. K. N. till at hosta och opkasta öfver

måttan. (G1Död 136, 1560-tal)
c. fadheren formatte ey […] koma hona til at sighia ia (Jär 88, ca 1385)
d. Ärw nokre the som ekke ärw lärdhe tha lägge sigh win wppa ath lära.
thy jnghen är för gammal til ath lära, … (Måns 325, 1510-tal)

Av resonemangen och exemplen ovan framgår i vilka semantiska och
lexikala kontexter jag bedömer til vara en motiverad preposition. Exemplen i
(9) illustrerar när jag bedömer til:s lexikala eller semantiska status som
försvagad. I tabell 2 återfinns dessa belägg under ”Försvagat til”.

(9) a. then artickel gaff Hans K. M:t myckit til at betennckie

(Ludvig 34,  1560-tal)
b. [Där finns] ingen stadh som ähr werdh till att nempna. (Hand 7, 1620)
c. H. K. Mtt: weet deet wäll till at förtälia. (Hand 11, 1620)
d. Tÿ thet är sÿndh til at neka ett barn sin glädie (Horn 68, 1650-tal)

Vissa belägg har jag funnit svåra att föra till någon av de ovan preciserade
kategorierna. I somliga fall beror det på att innebörden av infinitivfrasen
varit dunkel och i andra fall har jag varit osäker på huruvida til ska bedömas
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som  försvagat  eller  ej.  Jag  har  då  valt  att  utesluta  dessa  belägg  ur  under-
sökningen. I sammanställningen i tabell 2 nedan återfinns dessa belägg i
”Oklassificerat til”.

Sammanfattningsvis identifierar jag alltså följande kategorier av til: finalt,

lexikalt (A och B), försvagat och oklassificerat.

Spridningen av til at-infinitiver
Jag har tidigare visat att til at-infinitiverna rätt kraftigt ökar i frekvens under
slutet av den fornsvenska perioden och att denna ökning sedan fortsätter
under 1500-talet för att plana ut något under 1600-talet då istället bruket av
at-infinitiver skjuter i höjden. Ett ökat bruk av til at-infinitiver tyder på att
förbindelsens distribution har förändrats och att bruket spridit sig till fler
kontexter än tidigare. I tabell 2 nedan finns en redogörelse för hur denna
spridning ser ut i materialet utifrån de kategorier som identifierats ovan.
Eftersom Horn kraftigt avviker från de andra texterna i perioden Äldre
nysvenska II har jag även här lyft ut texten och redovisar den separat.

Tabell 2. Spridning av til (n = antal belägg, f = antal belägg per 1 000 ord).
Finalt til Lexikalt

til A
Lexikalt
til B

Försvagat
til

Oklassi-
ficerat til

n f n f n f n f n f
Yngre fsv. I 18 0,21 27 0,45 3 0,04 2 0,04 0 0
Yngre fsv. II 21 0,37 39 0,57 7 0,15 3 0,05 3 0,04
Äldre nysv. I 123 0,83 64 0,50 10 0,04 60 0,49 10 0,07
Äldre nysv. II 69 0,43 26 0,15 4 0,03 32 0,27 5 0,03
Horn 7 0,48 20 1,43 33 2,28 38 2,71 2 0,14

Resultatet från undersökningen av til at-infinitivernas spridning visar att
frekvensökningen mot slutet av den fornsvenska perioden inte omedelbart
innebär att den lexikala och semantiska motiveringen för til försvagas.
Istället tyder undersökningen på att lexikalt och finalt til blir vanligare.
Möjligen kan man tolka detta som en effekt av att infinitivmärket at mer och
mer börjar uppfattas som ett rent formord utan egen betydelse. Bland
författare födda på 1500-talet (dvs. perioden Äldre nysvenska I) fortsätter til

at-infinitiverna att öka i frekvens, och här syns också en tydlig uppgång i
bruket av försvagat til. Denna uppgång är statistiskt signifikant och verkar
avta redan bland författare födda på 1600-talet, med ett viktigt undantag i
Agneta Horn.
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Slutsatser
Undersökningen av til at i förbindelse med infinitiv i äldre svenska visar att
det sker en kraftig ökning i bruket av til at över tid i materialet. Till en
början sker ökningen i semantiskt och lexikalt motiverade kontexter, men
under 15- och 1600-talet sprider sig bruket av til at till kontexter där til:s
motivering kan sägas vara försvagad. Detta kan tolkas som att det etableras,
eller börjar etableras, ett sammansatt infinitivmärke til at i äldre nysvenska.
Särskilt tydligt är detta hos författare som Agneta Horn som i princip alltid
inleder infinitivfraser med til at (i 96 % av fallen). Spridningen tycks alltså
ha skett från lexikalt motiverade till lexikalt omotiverade kontexter.

Parallellt med denna utveckling tycks det också ske en ökning av finalt til.

Detta kan tolkas som att til börjar etableras som en obligatorisk preposition
när infinitivfrasen fungerar som fritt adverbial med final semantik. I modern
svenska är det, som nämnts ovan, stilistiskt markerat att utelämna
preposition i sådana konstruktioner. Man kan alltså sammanfatta resultatet
att medan den lexikala motiveringen för til blir svagare under Äldre
nysvenska I, växer sig den semantiska motiveringen starkare. Fler
undersökningar av at-infinitiver med final betydelse behövs för att se om
dessa blir ovanligare under samma period. Hos författare födda på 1600-talet
(med undantag för Horn) planas expansionen av til at ut och de försvagade
til blir ovanligare.

Sammanfattningsvis tyder undersökningens resultat på att det börjar
etableras ett infinitivmärke til at under 1500-talet. Infinitivmärket får dock
inte fäste i språkbruket och redan under 1600-talet verkar til at bli ovanligare
i denna funktion.
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Appendix: Excerperade texter
Jär     Järteckensbok, enligt A 110. SSFS 22, s. 1–123, utg. av G. E. Klemming.
KM  Karl Magnus saga, enligt D 4. SSFS 28, s. 250–288, utg. av G. E.

Klemming.
Svm  Sju vise mästare, enligt D 4. SSFS 28, s. 113–172, utg. av G. E. Klemming.
BJ  Barlaam  och  Josaphat,  enligt  A  110.  SSFS  28,  s.  3–107,  utg.  av  G.  E.

Klemming.
Budde  Om den heliga fru Karin, S. Birgittas dotter. I: Jöns Buddes bok, Skrifter

utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 31, s. 191–229, utg. av O.
F. Hultman.

Sigge  Arvid Siggessons brevväxling. I: Gamla papper angående Mora socken II,
s. 9–86, utg av L. Sjödin.

Måns  Peder Månssons brev på svenska. I: Små stycken på fornsvenska 2, s. 299–
336, utg. av R. Geete.

Troja  Historia Trojana, enligt D 4. SSFS 29, s. 1–120, utg. av R. Geete.
Ludvig Rasmus Ludvigssons krönika om k. Gustaf I. HH 20:1, s. 1–120.
Gyllen Nils Gyllenstiernas brev och rapporter från den engelska beskickningsresan

1561–1562. HH 30:1, s. 109–232. Endast partierna på svenska har
excerperats.

Bielke Hogenskild Bielkes anteckningar. HH 20:4, s. 164–215.
G1Död Berättelser om k. Gustaf I:s sista stunder och död. HH 20:2, s. 121–153.
Tungel  Lars Tungels dagbok. HH 22:1, s. 79–191.
Hand  Johan Hands dagbok. HH 8:3, s. 3–39.
Rosen  Johan Rosenhanes dagbok. I: Johan Rosenhanes dagbok 1652–1661,

Kungl. samfundet för utgivande av handlingar rörande Skandinaviens
historia, Handlingar del 18, s. 15–132, utg. av A. Jansson.

Rålamb Claes Rålambs Diarum under resa till Konstantinopel 1657–1658. HH 37:3,
s. 3–123.

Dahl  Erik Dahlbergs dagbok. I: Erik Dahlbergs dagbok 1625–1699, s. 3–129,
utg. av H. Lundström. Blanksidor uteslutna.

Horn Agneta Horns Beskrivning över min vandringstid.  Nordiska  texter  och
undersökningar 19, s. 3–113, utg. av G. Holm.

Bolinus Andreas Bolinus dagbok. I: En dagbok från 1600-talet,  s.  7–89, utg. av E.
Brunnström. Endast Bolinus anteckningar har excerperats.
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Oxen Eva Oxenstiernas brev. I: Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna – En

brefväxling, förra delen: s. 229–251, senare delen: s. 175–189, utg. av C. M.
Stenbock. Endast breven på svenska har excerperats.
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Strindberg, August 1985 [1888]. Blomstermålningar och djurstycken. I: Samlade
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SSFS Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet.
HH  Historiska handlingar.
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