
UPPSALA UNIVERSITET Masteruppsats, 30 hp 
Institutionen för nordiska språk Masterprogram i svenska 
 VT 2016 
 
 

 
 
 
 

När þ blev t 
 

Om en fonologisk och ortografisk 
förändring i fornsvenska 

 
 

Adam Horn af Åminne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Henrik Williams 
 

Institutionen för nordiska språk 



 2 

Sammandrag 

Det fornsvenska fonemet /θ/ sammanföll någon gång under 1300- och 1400-talen med 
fonemet /t/. Under samma tidsperiod slutade man också att använda grafemet <þ>, och över-
gick i stället till att endast använda <t> eller <th>. Denna studie undersöker båda dessa över-
gångar närmare för att försöka fastställa dem kronologiskt. Undersökningen innehåller även 
en geografisk och en lexikalisk del, där syftet är att ta reda på huruvida ovanstående 
övergångar inträffade tidigare i vissa områden eller i vissa typer av ord. Studiens material 
består av en egenkonstruerad korpus om ca 60 000 fornsvenska ord med initialt <t> eller <þ>. 
Samtliga belägg har excerperats från svenskspråkiga originaldiplom i Svenskt Diplomatariums 
huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK). 

I undersökningen framkommer att den fonologiska övergången /θ/ > /t/ sannolikt har inletts i 
Mälardalen under andra hälften av 1300-talet. Stockholm pekas ut som troligt novations-
centrum, med det lågtyska språkliga inflytandet som bidragande faktor. Övergången sker även 
i övriga landskap, men är där påtagligt mindre utbredd. Grafemet <þ> är redan 1350 mindre 
använd än <th>, och har 1370 helt försvunnit i Mälardalen. I sydligare landskap är <þ> 
vanligare, och förekommer ännu i början av 1400-talet, även om beläggen efter 1370 dock är 
mycket fåtaliga. Undersökningen visar också hur ordfrekvens och ordklass inte tycks vara 
några egentliga kronologiska variabler vid övergången /θ/ > /t/. Det framkommer däremot 
väldigt tydligt att ord med initialt [ð] inte är delaktiga i övergången, och att skrivningen <th> i 
allt högre grad kommer att associeras till detta ljud när [θ] försvinner ur språket. 

Nyckelord: fonologi, ortografi, fornsvenska, språkhistoria, ljudförändring, fonemsammanfall, 
medeltidsbrev 
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1  Inledning 

Denna uppsats handlar om det fornsvenska grafemet <þ> och det tillhörande fonemet /θ/. 
Dessa motsvaras i nutida svenska av <t> resp. /t/ efter ett fonologiskt sammanfall mellan 
ursprungligt initialt /θ/ och /t/. Undersökningens huvudsyfte är att försöka avgränsa 
användandet av <þ> och övergången /θ/ > /t/ kronologiskt, geografiskt och lexikalt. Det står 
klart att det i nuläget saknas vetenskapligt konsensus om när dessa förändringar har inträffat, 
och de forskare som har uttalat sig i frågan gör det i regel påfallande vagt. Om den geograf-
iska och lexikala aspekten av förändringarna finns i nuläget ingen forskning. Tidigare studier 
av dessa förändringar har alltså inte förmått komma fram till några tillfredsställande resultat, 
och många av dem bygger dessutom på äldre dateringar av numera omdaterat material. De 
tenderar också att begränsa sig till att undersöka ett mindre antal längre texter, vilket ofta inte 
kan anses representera något större urval av skrivare. Med nya tekniska möjligheter avser jag 
att i föreliggande uppsats studera ett mycket stort antal mindre fornsvenska texter med hjälp 
av en egenkonstruerad korpus. På så vis hoppas jag kunna ge en grundlig redogörelse för an-
vändandet av <þ>, och utifrån denna och andra skrivningar även försöka att mer precist datera 
övergången /θ/ > /t/ samt avgränsa den geografiskt. Eftersom jag ämnar studera både ortograf-
iska varianter såväl som en relaterad fonologisk förändring, lämpar sig en textbaserad korpus-
undersökning mycket väl för ändamålet. 

I uppsatsen följer jag IPA och använder konsekvent /θ/ för den tonlösa dentala frikativan. 
Beteckningen /þ/ föredras av flera nordister för samma fonem, och förekommer i flera citat. 
Jag ser dock ingen anledning att för egen del avvika från det internationella fonetiska 
alfabetet. 

1.1  Syfte och hypoteser 

Uppsatsens huvudsyfte är tudelat. Dels undersöks grafemet <þ>, dels undersöks övergången 
/θ/ > /t/. Dessa två undersökningsobjekt är emellertid relaterade, vilket gör att de inte utan 
vidare kan åtskiljas. Vad gäller <þ> är syftet att undersöka dess användning, eftersom graf-
emet i fornsvenskan endast användes under en relativt kort tidsperiod för att sedan falla ur 
bruk. Av särskilt intresse är att ta reda på när <þ> slutade användas i svenska texter, och huru-
vida detta varierar geografiskt. Utfasandet av <þ> förknippas starkt med övergången /θ/ > /t/ 
och anses i regel vara en tydlig skiljelinje mellan äldre och yngre fornsvenska, gränsen mellan 
vilka vanligtvis dateras till 1375. Hittills har dock ingen undersökning på ett tillfredsställande 
sätt visat att de två företeelserna faktiskt sammanfaller kronologiskt (eller motiverat varför 
detta skulle ha skett runt 1375), och det finns anledning att tro att så heller inte är fallet. Detta 
får implikationer för den gängse uppfattningen vad gäller förlusten av /θ/ i svenskan. 

Vad gäller fonemövergången /θ/ > /t/ är syftet att fastställa denna kronologiskt, geografiskt 
och lexikalt. Det görs genom en undersökning av olika skrivningar som antas representera 
fonemen /θ/ respektive /t/. Utgångspunkten är att allt eftersom språkljudsförändringen 
etablerar sig och sprids kommer fler förekomster av skrivningarna <t> för etymologiskt /θ/ 
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samt <th> och <þ> för etymologiskt /t/ att uppträda. På basis av sådana oetymologiska 
skrivningar bör man kunna spåra ljudförändringen kronologiskt och närma sig en mer precis 
datering av den. Likaså bör man genom att studera de oetymologiska skrivningarnas krono-
logi kunna skönja eventuella geografiska tendenser. Därigenom vore det möjligt att försöka 
hitta ljudförändringens geografiska epicentrum, vilket också vore ett värdefullt bidrag till 
forskningen om svensk språkutveckling. Med utgångspunkt i teorier om lexical diffusion 
syftar uppsatsen slutligen också till att undersöka övergången /θ/ > /t/ ur ett lexikalt 
perspektiv, för att se om olika ord utvecklas annorlunda, eller i olika takt. 

1.2  Frågeställningar 
Undersökningen utgår från följande fem huvudfrågeställningar: 

1. Hur fördelar sig användandet av grafemet <þ> diakront? 
2. Finns det några geografiska skillnader i hur användningen av <þ> förändras under den 
undersökta tidsperioden? 
3. Hur förhåller sig skrivningarna <t>, <th> och <þ> diakront till fonemen /t/ respektive /θ/? 
4. I vilka geografiska områden framträder eventuella skillnader tidigast eller tydligast? 
5. Hur påverkar den aktuella förändringen olika ord samt olika delar av ordförrådet? 
 
 
 



 7 

2  Forskningsöversikt 

2.1  Om fonemet /θ/ och dess utveckling 

Fonemet /θ/ förekommer i alla nordiska fornspråk liksom i föregångarna urnordiska och 
urgermanska. Fonemet går tillbaka på ett urindoeuropeiskt */t/, som i urgermanskan 
frikativiserades genom Grimms lag (Ringe 2009:93–102), den s.k. första germanska 
ljudskridningen. Exempel på denna förändring är bl.a. ie. *ténh2us > urg. *þunnuz ’tunn’, ie. 
*tréyes > urg. *þrīz ’tre’, och ie. *túh2 > urg. *þū ’du’. Det resulterande fonemet */θ/ tonades 
till [ð] enligt Verners lag i icke-initial ställning när det inte stod bredvid ett tonlöst ljud, och 
när den föregående stavelsen var obetonad (Ringe 2009:102–105). Förändringen exempli-
fieras väl av de två orden ie. *ph2tḗr > urg. *fadēr /ɸɑðɛːr/ ’far’ och ie. *bʰréh2tēr > urg. 
*brōþēr /brɔːθɛːr/ ’bror’, där ordaccentueringen föranlett de olika utvecklingarna.1 Detta [ð] 
övergick följaktligen till att bli en allofon till /d/. I urnordiskan gällde samma förhållande, där 
tonlöst /θ/ var ett självständigt fonem, som i *þinga /θiŋga/ ’ting’, och tonande [ð] var en 
allofon till fonemet /d/ i postvokalisk ställning, som i *tīdiz /tiːdiz/ [tiːðiz] ’tid’; jfr variationen 
/g/~[ɣ] i *dagaz /dagaz/ [daɣaz] ’dag’. 

Åsikterna går isär om huruvida /θ/ i fornnordiska var begränsat till initial ställning eller inte. 
Den traditionella uppfattningen har varit att /θ/ fortsatte att vara begränsat till 
uddljudsställning, som i þing /θiŋg/ ’ting’, och att övriga förekomster av [θ] och [ð], som i 
fsv. madhker [maθkər] ’mask’ och sjūdha [sjuːða] ’sjuda’, var allofoner till /d/ – alltså 
/ˈmadkər/ respektive /ˈsjuːda/. Emot detta argumenterar Fridell (2010) övertygande att icke-
initialt [θ] och [ð] under fornsvensk tid snarare bör räknas till fonemet /θ/, på grundval av hur 
dessa allofoner uppfattades av språkbrukarna själva. Bland annat visar han hur ljuden [θ], [ð] 
och [d] representerats ortografiskt i ett urval av fornsvenska texter från 1200- och 1300-talet, 
och finner att i majoriteten av texterna används i huvudsak grafemet <þ> för att representera 
ljudet [ð] såväl som [θ]. Det finns dock ingen icke-initial kontrast mellan fonemen /θ/ och /d/, 
vilket innebär att [ð]:s fonemtillhörighet är mer av en teoretisk fråga. 

I alla nordiska språk kom /θ/ sedan att utvecklas till /t/, med undantag för isländska, där det 
ännu förekommer. På svenska exemplifieras utvecklingen av t.ex. fsv. þjūfer > nsv. tjuv, fsv. 
þak > nsv. tak, och fsv. þistill > nsv. tistel. I fastlandsskandinaviska språk förekommer en 
särutveckling /θ/ > (/ð/ >) /d/ i obetonade ord (framför allt pronomen och adverb) i de flesta 
dialekter och i samtliga standardspråk. Denna utveckling ligger bakom nusvenska ord som du, 
den, då och där (fsv. þū, þænn, þā, þǣr). I färöiska förekommer i stället en särutveckling /θ/ > 
/h/ i semantiskt innehållsfattiga ord (Petersen 2004), t.ex. hesin (< fn. þessi) ’denna’ och 
hósdagur ’torsdag’ (< fn. þórsdagr). 

Gällande dateringen av övergången /θ/ > /t/ råder osäkerhet, med flera olika tidsangivelser 
från olika forskare. Dessa behandlas mer utförligt nedan. 

                                                
1 För nordisk del har senare ljudförändringar fördunklat skillnaden i dessa två ord, då de i fornnordiska blivit 
faðir och brōðir med medialt [ð]. Jämför tyskans Vater och Bruder där skillnaden ännu framträder. 
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2.2  Om tidpunkten för övergången /θ/ > /t/ 

Den vedertagna föreställningen i svensk språkhistorisk forskning har varit att /θ/ övergick till 
/t/ runt år 1375. Wessén (1965:82) skriver att: 

Bokstavstypen þ, som tecken för dental frikativa försvinner i y. fsv. tid (omkr. 1375). I stället 
skrivs th i uddljud, dh i inljud och slutljud. Det tonlösa th övergår senast omkr. 1400 till t. Ex.: 
ting, tydha, tolomodh, tiäna, tre. I olika handskrifter av Stadslagen möter man talrika exempel 
på sammanblandning av th- och t- [...]. 

Något andra tidpunkter förekommer hos Noreen (1904:200, 202), som skriver: ”þ [...] wird 
allmählich überall zu t, aber zu sehr verschiedener zeit in verschiedenen stellungen. Die 
einzelnen fälle sind: [---] Im anlaut  dialektisch schon um 1375, ziemlich allgemein seit 
1400, fast vollständig durchgeführt um 1450.” Enligt Noreen är de tidigaste spåren av den 
fonologiska övergången att finna i en handskrift till Magnus Erikssons landslag, där 
skrivningarna <t> och <th> används oregelbundet för både etymologiskt /t/ och /θ/. Noreen 
menar vidare att vissa författare skiljer mellan ”t [och] th”, men att nästan alla författare efter 
1450 inte längre upprätthåller denna åtskillnad. Däremot skriver samme Noreen (1913:149) 
några år senare i vagare termer att ”þ wird überall zu t und zwar: [...] im Altschwedischen seit 
1400 (dialektisch schon etwas früher)”. 

Övriga forskare uttrycker sig ännu mindre tydligt, och väljer att undvika årtal. Om kronologin 
skriver Riad (2002:902) endast att ”[i]n late [Old Swedish] this phoneme merged with /t/, and 
to some extent with /ð ~ d/”, och Pamp (1971:107) att ”/þ/ övergick allmänt under yngre forn-
svensk tid till att realiseras klusilt, alltså som [t].” Pettersson (2005:154) behandlar problemet 
något utförligare, men utan att nämna någon specifik tidpunkt: 

Utvecklingen under den fornsvenska tiden kan sammanfattas så här [...]: den tonlösa frikativan 
[þ] sammanfaller med [t]. [...] Det gamla runtecknet <þ> försvinner ur texterna under slutet av 
1300-talet. Med tanke på ljudförändringen [þ] > [t] skulle man kunnat vänta sig en generell 
överång till enkelt <t>, men i många texter möter vi en konservativ stavning (möjligen påverkad 
av latinska skrivvanor) med <th>. 

De ovanstående forskarnas uppfattningar kan sammanfattas som följer: 

Noreen (1904) Dialektalt fr.o.m. 1375, allmänt fr.o.m. 1400. 
Noreen (1913) Fr.o.m. 1400, dialektalt något tidigare. 
Wessén (1965) Senast ca 1400. 

Pamp (1971) Under yngre fornsvensk tid (ca 1375–1526). 
Riad (2002) I yngre fornsvenska (ca 1375–1526). 

Pettersson (2005) Under fornsvensk tid, från slutet av 1300-talet. 

Sammanfattningen gör det tydligt att det är omöjligt att hävda något vetenskapligt konsensus 
gällande övergången /θ/ > /t/ annat än kring en mycket lång tidsperiod. Alla fem forskare är 
överens om att förändringen är förlagd till yngre fornsvensk tid (1375–1526), men där upphör 
samhörigheten. Wessén menar att förändringen avslutats runt 1400, medan Noreen i stället 
menar att det är omkring 1400 som den tar fart, med undantag för dialektala förändringar. 
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Övriga forskare uttrycker sig på ett så vagt sätt att det är svårt att anta några precisa tids-
angivelser. 

På Gotland förekommer en alternativ utveckling, vilket påvisas av Snædal (2002:208–209). 
Hon visar att /θ/ övergår till /t/ som en allmän utveckling, och att övergången till /d/ i vissa 
ord är en senare utveckling. Utvecklingen skedde först på södra Gotland, och var ”ingalunda 
[...] fullständigt genomfört vid slutet av 1400-talet”. Snædal spekulerar i att /θ/ kan ha levt 
kvar på norra Gotland så långt som till slutet av 1500-talet. 

2.3  Om särutvecklingen /θ/ > [ð] (> /d/) 
Utvecklingen /θ/ > [ð] betraktas i allmänhet som förlagd till fornsvensk tid, avgränsad till ord 
i obetonad ställning. I betonad ställning behölls i dessa ord som regel /t/, men variationen kom 
senare att utjämnas genom analogi. Pamp (1971:106) skriver om utvecklingen: 

I trycksvag ställning tonaliserades [þ], d v s övergick till [ð]. Främst drabbade denna förändring 
de högfrekventa och normalt trycksvaga pronomina þū ’du’, þæn̄ ’den’ och þænni ’denne’ med 
alla deras böjningsformer och dessutom de pronominella adverben þā ’då’, þær ’där’ och þīt 
’dit’. Ortografiskt markerades denna övergång inte i fornsvensk tid. Både ljuden [þ] och [ð] 
stavades i äldre fornsvensk tid med <þ>, och när detta tecken i slutet av 1300-talet gick ur bruk, 
använde man i initial ställning <th> både för [þ] och [ð]. Först när spiranterna hade övergått till 
klusiler [...] trädde skillnaderna ortografiskt i dagen genom att det tonande ljudet skrevs <d> och 
det tonlösa <t> [...]. De ovan nämnda normalt trycksvaga pronomina och pronominella ad-
verben kunde emellertid i vissa sammanhang förekomma tryckstarkt och behöll då ett tonlöst 
uttal av spiranten, som då [...] utvecklades till [t]. 

Pamp antyder att förändringen inträffat redan i äldre fornsvenska, vilket också får stöd hos 
Wessén (1965:82), som skriver: ”I trycksvag ställning hade þ i ä. fsv. övergått till ð. För detta 
ljud bibehålles beteckningen th in i nysvensk tid. Ex.: thu, thin, then, thå. Ljudet övergick till 
explosivt d förmodligen redan i fsv. Därjämte tryckstarka former: tu, tin, tå o.s.v.”. Riad 
(2002:902) uttrycker sig mer kortfattat och försöker inte datera förändringen närmare än till 
fornsvensk tid. Pettersson (2005:155) tycks däremot mena att [θ] i äldre fornsvenska var den 
enrådande allofonen i initial ställning: 

Tonaliseringen i trycksvag ställning drabbade också en rad pronomen och pronominella adverb 
som i den äldsta fornsvenskan inleddes av den tonlösa dentala frikativan [þ], i t.ex. thu, thæn, 
thænni och deras olika böjningsformer samt adverb som tha, thær, thit. Dessa ord fick alltså i de 
satssammanhang där de var trycksvaga ett parallellt uttal med [ð]. På grund av det skiftande 
uttalet är det också länge en vacklande stavning av dessa ord. 

Fridell (2010) vänder sig mot dessa dateringar, och menar att förändringen snarast går att 
finna redan i sen urnordiska. Han hänvisar till Noreen (1913), som är av samma uppfattning. 
Noreen menar att förändringen bör ses i samband med den betydligt äldre urnordiska 
ljudförändringen /θ/ > /ð/ (som framträder i ord som fsv. brōdhir /broːðir/ < urg. brōþēr 
/brɔːθɛːr/, se 2.1). I de två runinskrifterna Vg 146† Slöta kyrka (SRI 5:275) och Vg 165 Södra 
Vings kyrkogård (SRI 5:302), från 1100-talet, löper två liknande inskrifter parallellt – en 
skriven med runor, och en med latinska bokstäver. I dessa inskrifter skrivs ordet þænna med 
þ-runa, men i den latinska texten med bokstaven <D>, något som torde indikera ett uttal med 



 10 

[ð]. I ytterligare en 1100-talsinskrift, Vg 95 Ugglums kyrkogård (SRI 5:159–160), står 
däremot namnet Reginmoð med runor rehinmoþ och med latinska bokstäver <REGINMOT>. 

I modern svenska har detta initiala [ð] övergått till ett klusilt [d], utom i obetonad ställning 
efter vokal, då ofta [r] förekommer, t.ex. Ska du åka? [skarɵˈoːka]. I älvdalska har denna 
utveckling endast delvis genomförts, och därför förekommer ännu [ð] i postvokalisk ställning 
i ord med etymologiskt /θ/ (Åkerberg 2012:56): Ig war dar dą̊ [ɪː wɑː ðɑː ðõː] ’Jag var där då’ 
(jfr fsv. Jak var þǣr þā). 

2.4  Ortografisk representation av /θ/ och dess utvecklingar 
I äldre fornsvenska skrivs fonemet /θ/ som regel med tecknet <þ>. På motsvarande sätt 
användes i runskrift tursrunan – <d>. Som nämndes ovan menar Wessén (1965:82) att tecknet 
<þ> omkring 1375 ersätts av digraferna <th> (initialt) och <dh> (medialt och finalt). I detta 
får han stöd av både Pamp (1971:106) och Pettersson (2005:154). 

Fridell (2010) presenterar en överblick över de grafem som används för [θ], [ð] och [d] i de 
äldre fornsvenska texterna i Erik Noreens Fornsvensk läsebok, och menar att 
”huvudtendensen [är] klar: För såväl tonlöst [þ] som tonande [ð] används huvudsakligen 
grafemet <þ>. Apostlagärningarna [från 1385, min anm.] representerar ett mönster som blir 
relativt vanligt vid 1300-talets slut, där man har olika stavning av initial, tonlös konsonant 
<th> och medial samt final, tonande <dh>.” Han påpekar dock också: ”Det är inte givet att det 
är skillnaden i uttal som är avgörande här. Det kan i stället vara fråga om position i ordet.” 
Han jämför här med stavningen av fonemet /v/, som under mycket lång tid skrevs på olika sätt 
i olika ställningar på rent ortografiska grunder. 

Nordberg (1926:172–174) undersöker fornsvenska ord och namn i latinskspråkiga diplom 
från före år 1300 i Sverige. Han skriver att <t> ofta användes finalt för både [t] och [ð], vilket 
har förebilder i både medeltidslatinsk och fransk skrift. Den huvudsakliga stavningen av [θ ð] 
är <th>, som dock också kan användas för /t/. Denna stavning förekommer i alla positioner. 
Tecknet <þ> var ovanligt och dyker upp först under sent 1200-tal i ett fåtal diplom. Nordberg 
nämner att <þ> då representerar både [θ] och [ð], ”såsom i runskriften” (s. 174), och 
förekommer omväxlande med skrivningarna <th d dh>. 

Löfkvist (1976:437–440) bygger vidare på Nordbergs undersökning, och studerar diplom från 
perioden 1300–1325. Han skriver (s. 437) att ”[m]ed mycket få undantag [...] används i mitt 
material (drygt 700 aktuella ord) liksom i diplomen före 1300 (drygt 300 ord) th som 
beteckning för /θ/ i ordbörjan och i början av sammansättningsled [...]. Bruket av th är alltså 
en mycket fast, tidigt stadgad skrivarvana.” Även skrivningar med <t> för /θ/ är vanliga i 
dessa diplom, och Löfkvist menar att detta sannolikt bygger på en medeltysk skrivtradition, 
vilket i sådana fall skulle påvisa hur starkt det tyska inflytandet varit på svenska skrivvanor. 
Tecknet <þ> förekommer oftare i Löfkvists material än i Nordbergs, men framför allt i icke-
initial position. Löfkvist anmärker (s. 438) att ”[d]etta är givetvis, vad man väntar sig: 
position i ordbörjan har konserverat bruket av th”. Han visar också på några sällsynta, 
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”märkliga”, fall av <d dh> för /θ/. Här kan det enligt min mening möjligen handla om 
hyperkorrektion. 

Noterbart är även att digrafen <th> förekommer i två svenska runinskrifter. Den ena, Vg 10 
Leksbergs kyrkogård (SRI 5:17), är från mitten av 1200-talet och innehåller belägget 
ThÌsTeN tho͡rsten Þōrstæinn ’Torsten’. Den andra, Sm 50 (SRI 3:154), är från slutet av 
1200-talet och innehåller belägg gÉÖThš gørthe gærðe ’gjorde’. Båda dessa skrivningar är 
tydliga exempel på hur runskriften och det latinska alfabetet brukades parallellt och påverkade 
varandra. 

Moberg (1984:162–164) finner inga skrivningar med initialt <t(h)> för [ð] i tryckstark 
ställning i sin redogörelse för stavningen i Konungastyrelsen. Däremot finns flera förekomster 
av <t(h)> för [ð] i medial och final position, och Moberg spekulerar därför om den förlorade 
originaltexten kan ha haft <th> som tecken för både [t] och [ð]. Konungastyrelsen är ur-
sprungligen en 1300-talstext, som finns bevarad i en 1600-talsavskrift samt i ett 1400-tals-
fragment. 

I Thorells (1951:15–17) redogörelse för språket i de fem Moseböckerna på fornsvenska före-
kommer endast stavningar med <th> för initialt /θ/. Medialt förekommer stavningar med både 
<dh> och <th>, där den första digrafen dominerar klart. I den äldre avskriften (från första 
hälften av 1400-talet) finns dessutom åtskilliga skrivningar med <dh> för ursprungligt /t/ i 
obetonad ställning, t.ex. hiærtadh (< hiærtat) ’hjärtat’ och litidh (< lītit) ’litet’. 

I sin undersökning av Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson, från perioden 1500–1510, 
kommenterar Utterström (1968:64–65, 105–106) att initiala <th>-skrivningar förekommer, 
men att skrivarna inte skiljer på etymologiskt /θ/ och /t/. Initialt <th> är vanligast 
förekommande i ordet den med böjningsformer samt i orden dit, då och där, men förekommer 
i alla ord som tidigare hade initialt /θ/ som idag motsvaras av /d/, och är i dessa ord en van-
ligare stavning än <t>. Hon påpekar också att skrivningar med initialt <d dh> är ovanliga och 
framför allt förekommer i orden där och den (inklusive dess varianter). I medial och final 
ställning är <d dh> vanligare, och skrivs ibland även i ord med etymologiskt /t/. Även <th> 
förekommer i samma ställningar och situationer. 

Den övergripande skriftbilden såsom den framställs i litteraturen kan alltså sammanfattas med 
att man i de äldsta svenska latinskspråkiga diplomen skrev svenska ord och namn som 
innehöll /θ/ med digrafen <th>, och i någon mån med <t>. Detta kom sedan i rent fornsvenska 
texter att ersättas med <þ>, som eventuellt importerats från Norge (Löfkvist 1976:439), och 
som knöt an till det äldre runtecknet för samma fonem, <d>. I slutet av 1300-talet försvann 
<þ> och ersattes med <th> eller <t> i initial ställning, som ofta sammanblandades eftersom 
fonemet /θ/ vid samma tid övergått till att realiseras [t]. I medial ställning skrevs vanligtvis 
<dh>, med representation av ljudet [ð]. Initiala skrivningar med <th> fortsatte sedan att vara 
vanliga in på 1500-talet, då de slutligen ersattes av enkla <t> eller <d>. 

Snædal (2002:208–209) visar att /θ/ i uddposition skrivs med <d> i gotländska runinskrifter, 
och senare ersätts med <t>. I initial ställning förekommer till skillnad från medial och final 
position inga skrivningar med d-runa, vilket avspeglar det faktum att ljudförändringen sett 
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annorlunda ut än på fastlandet (se 2.2). Grafemet <þ> har åtminstone vid slutet av 1400-talet 
fasats ut ur det gotländska skriftspråket, sannolikt på grund av danskt inflytande (s. 209), och 
ersatts med <t> eller <th>. 
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3  Material och metod 

Undersökningen studerar initiala skrivningar med <t>, <th> och <þ> i svenska medeltids-
diplom. Materialet utgörs av en korpus med ord från Svenskt Diplomatariums huvudkartotek 
över medeltidsbreven (SDHK). Det finns flera fördelar med att använda medeltidsdiplom som 
material för denna typ av undersökning. 

Till att börja med är diplommaterialet mycket stort och varierat. Det finns ett ansenligt antal 
diplom, författade av en mängd olika skrivare. Detta innebär ett stort korpusunderlag rent 
kvantitativt, vilket tillsammans med författarvariationen leder till en brett underlag på vilket 
det går att dra slutsatser om språkliga förhållanden i fornsvenska. Detta står i tydlig kontrast 
till tidigare undersökningar, som ofta har baserats på ett fåtal längre handskrifter, och där-
igenom haft betydligt sämre bredd i både kvantitet och språklig representativitet. Dessutom är 
dateringen för diplommaterialet mer precis och i regel säkrare fastställd än för t.ex. de mer 
bekanta riddarsagorna. Denna precision bidrar ytterligare till diplommaterialets lämplighet 
som underlag för en korpus, och för eventuella språkliga dateringar. Ännu en bidragande 
orsak till diplomens lämplighet är att en stor del av dem också anger geografisk härkomst, 
vilket är en förutsättning för att över huvud taget kunna genomföra en geografisk analys. 

3.1  Korpusen 
För att undersöka användandet av de initiala skrivningarna <t>, <th> och <þ> har jag använt 
mig av en egenkonstruerad korpus. Denna korpus utgår från material från SDHK och inne-
håller ca 60 000 ord med dessa skrivningar. 

Korpusen har skapats genom automatisk excerpering av ord med initialt <T t> eller <Þ þ> ur 
samtliga svenskspråkiga originaldiplom som finns tillgängliga i SDHK. För det ändamålet har 
jag använt mig av ett skript i programspråket Python.2 Den ursprungliga korpusen innehöll ca 
63 000 ord, men har förminskats genom ett antal begränsningar. Korpusen innehåller utöver 
de excerperade orden även uppgifter om årtal, utfärdandeort och SDHK-nummer för respek-
tive diplom. 

På grund av korpusens stora omfattning har jag av naturliga skäl inte kunnat kontrollera varje 
belägg för sig, utan har varit tvungen att generalisera och kategorisera flera belägg tillsam-
mans. Detta medför att det finns en viss risk för felaktiga kategoriseringar, men jag bedömer 
det som inte särskilt sannolikt att detta skulle ha skett i någon avgörande utsträckning. Alla 
belägg och diplom som på något sätt har stuckit ut till form, stavning eller annan egenskap har 
kontrollerats enskilt för att säkerställa att risken för felkategorisering förblir minimal. 

 

                                                
2 Ett skript är ett dataprogram som automatiskt utför en given serie med angivna kommandon, som t.ex. att söka 
efter ord i en text som börjar på en viss bokstav och lyfta ut dessa. Det är skrivet i ett programspråk: ett ”språk 
använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator” (NE 2016). 
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3.1.1  Begränsningar i korpusen 

Korpusen har redan vid excerperingstillfället varit begränsad till diplom som finns bevarade i 
original med ’svenska’ som angivet språk i SDHK. Alla ursprungliga excerperingar utgår 
därför ifrån dessa kriterier. Vid tiden för excerperingarna täckte Svenskt Diplomatarium tids-
perioderna 1330–1379 respektive 1401–1420, vilket utgör ytterligare en kronologisk begräns-
ning, eftersom material från tiden 1380–1400 alltså saknas. 

Alla exerperingar som har en tillhörande utfärdandeort har därefter fått den orten preciserad 
till ett specifikt landskap, om detta har varit möjligt. För att kunna avgöra vilken ort som 
avses har jag bland annat använt mig av Institutet för språk och folkminnens ortnamnsregister 
(SOFI 2015), som finns tillgängligt online. I många fall har jag varit tvungen att gå till 
diplomtexten för att få ledtrådar om socknar eller andra relevanta ortnamn, för att närmare 
kunna avgöra vilken utfärdandeort som avses. I de fall utfärdandeort saknas har jag inte 
försökt att bestämma dessa diploms geografiska härkomst. Det föreligger alltså en uppenbar 
risk att diplom som på geografiska grunder borde uteslutas ur korpusen ändå kvarstår. I detta 
fall har jag valt att förlita mig på att Svenskt Diplomatariums språkbestämning i huvudsak är 
korrekt. En mer grundlig genomgång av samtliga diplom som saknar utfärdandeort vore inte 
rimlig, sett till tidsåtgången och arbetsbördan det skulle innebära. 

Vid vidare genomgång av utfärdandeorterna har alla diplom som jag funnit vara utfärdade 
utanför de svenska medeltida landskapen uteslutits ur korpusen. Detta har inneburit att belägg 
från Norge, Danmark och Tyskland har tagits bort, såväl som belägg från landskapen Jämt-
land, Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge. Detta behandlas mer utförligt i 3.1.1.1. 

3.1.1.1  Borttagna diplom och belägg 

Av alla belägg som förekommer i den ursprungliga korpusen, har omkring 3000 efter ut-
värdering sorterats bort. Denna grupp ord består delvis av felexcerperingar, men i huvudsak 
handlar det om belägg från diplom som inte är skrivna i Sverige samt om belägg som inte kan 
anses vara skrivna på svenska, utan snarare är att betrakta som norska eller danska. 

Felexcerperingarna är ett resultat av den automatiska excerperingen och härrör utan undantag 
från fragmentariska belägg ur SDHK, som av skriptet tolkats som separata ord. Ett exempel 
på dessa belägg är ett från diplom #18978 excerperat <tom>, som vid närmare granskning ses 
komma från ett <Bi... tom> – dvs. ett ortnamn där den mittersta delen försvunnit genom 
skador på diplomet och inte gått att återge i SDHK. Ytterligare ett exempel finns i vänster-
marginalen på diplom #18391, där <ticulos> återfinns i sammanhanget <Alla thessa … 
ticulos> och utgör sista delen i ett ord vars första led inte går att återge eftersom hela 
diplomets högra del saknas. I diplom #18198 finns ett enkelt belägg på <t>, ursprungligen ett 
<t.....>, där en skada på diplomet raderat ordet fullständigt. Alla dessa belägg har tagits upp av 
skriptet, eftersom de av detta lästs som egna ord med inledande <T t>. Både de rent felaktiga 
excerperingarna och de ”trasiga” orden har plockats bort ur korpusen, så att denna endast 
innehåller faktiska ord där betydelsen är säker. På grund av de trasiga beläggens natur är det 
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inte sannolikt att några belägg av den här typen har undgått upptäckt och fortfarande 
förekommer i korpusen. 

Den största gruppen borttagna belägg utgörs av norska och danska belägg. Dessa belägg har 
identifierats utifrån antingen geografiska eller språkliga kriterier, alternativt en kombination 
av dessa. Efter den geografiska bestämningen av alla diplom med explicit utfärdandeort har 
alla diplom från Norge, Danmark och Tyskland tagits bort. Även diplom från landskapen 
Jämtland, Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge har lyfts bort ur korpusen, eftersom dessa 
under större delen av medeltiden hörde till Norge och Danmark. Diplomen från dessa 
landskap antas därför representera norsk respektive dansk skrivtradition snarare än svensk, 
även om det också finns diplom från dessa landskap som sannolikt är svenska. Eftersom det 
har varit en omöjlighet att gå igenom varje diplom för sig har jag valt att konsekvent 
exkludera alla diplom från de icke-svenska landskapen för att undvika ett snedvridet urval av 
sådana förmodat svenskspråkiga diplom, utan låter utfärdandeorten stå som generell 
utgångspunkt för geografisk bestämning av diplomen (om problemen med detta, se 3.2 
nedan). 

Ytterligare diplom utan utfärdandeort har blivit exkluderade på språklig grund, då de bedömts 
vara skrivna på norska eller danska. Dessa diplom har upptäckts dels genom aktiv sökning 
efter vissa typiskt osvenska språkdrag, och dels vid genomgång av diplom för att få en bild av 
kontexten till ett visst ord. Detta innebär att flera norsk- och danskspråkiga diplom tagits bort 
från korpusen, men också att det högst sannolikt finns åtminstone en liten mängd kvar som 
har undgått upptäckt. Jag har gjort bedömningen att tillräckligt många av de norsk- och 
danskspråkiga diplomen har upptäckts för att de som eventuellt kan vara kvar inte utgör en 
sådan mängd att de borde påverka resultatet i stort. 

De diplom som har blivit exkluderade på detta sätt är #5268, #4677, #5391, #5907 (norska) 
och #16808 (danskt). De huvudsakliga språkdrag som använts för att identifiera dessa som 
osvenska är u-omljud (som i ollum monnum, fsv. allum mannum), primära diftonger (t.ex. 
þæir, fsv. þē(r)), samt pronomenet vér (’vi’) för norska, och övergången /p t k/ > /b d g/ samt 
hög andel ändelser på <-e -æ> motsvarande etymologiskt /a/ för danska (t.ex. obne, fsv. 
opna). Eftersom <þ> i hög grad har varit förekommande och långlivat i Norge har alla diplom 
med belägg innehållande grafemet <þ> granskats. 

En annan grupp diplom som tagits bort ur korpusen är de som felaktigt lagts in i dess 
källmaterial i egenskap av originaldiplom. Dessa diplom är #7714, #9850, #16734, #19229 
samt #18444, och i samtliga fall rör det som om en senare avskrift av ett numera försvunnet 
original. Även i detta fall kan det finnas diplom av denna typ kvar i korpusen, men eftersom 
den mer sentida ortografin har satt sina spår är de i regel relativt enkla att upptäcka, och inte 
heller här anser jag det sannolikt att det finns något större antal kvar i korpusen. 

Slutligen har två övriga diplom lyfts bort ur korpusen. Det rör sig om #10183, som är en 
svensk översättning från ett latinskspråkigt original, samt #15155, som är odaterat, men som 
är vidfäst ett annat diplom i SDHK som är daterat till 1399 varför även detta i SDHK lagts in 
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under det årtalet. Även diplom #17172 har lyfts ur korpusen, eftersom det sannolikt rör sig om 
en feldatering. 

3.2  Ortbestämning av diplom och belägg 
Varje diplom med utfärdandeort i korpusen har fått denna landskapsbestämd. Detta innebär att 
jag har tagit reda på i vilket (medeltida) svenskt landskap orten i fråga ligger, och noterat detta 
i korpusen. Syftet med denna landskapsbestämning är att kunna undersöka huruvida det före-
kommer någon geografisk variation i de fonologiska och ortografiska utvecklingarna. 

Ett stort antal diplom är utfärdade på välkända orter, såsom Stockholm, Linköping eller 
Eskilstuna, som knappast behöver kommenteras ytterligare. På grund av Stockholms geo-
grafiska läge och dess egenskap av huvudstad med större andel utländska och inflyttade män-
niskor kategoriseras diplom från Stockholm under detta namn, i stället för att sorteras under 
Uppland eller Södermanland. 

Mindre välkända orter har landskapsbestämts med hjälp av Institutet för språk och 
folkminnens ortnamnsregister (SOFI 2015), i flera fall i kombination med SDHK:s egen 
geografiska precisering. I ett antal fall finns fler än en ort med samma namn som 
utfärdandeorten. I dessa fall har jag i första hand letat i diplomtexten efter ett förtydligande, 
t.ex. att häradet eller landskapet nämns tillsammans med orten. I andra hand har jag i diplom-
texten studerat de personer och övriga ortnamn som omnämns, för att se om dessa ger någon 
sorts regional hänvisning. Det kan t.ex. vara så att de orter som delar namn med diplomets 
utfärdandeort ligger i socken X, Y och Z, och att det sedan i texten nämns att utfärdaren är 
häradshövding i socken Y, varpå man kan förmoda att det är orten i socken Y som är 
diplomets utfärdandeort. Det kan också vara så att alla eller majoriteten av alla ortnamn som 
omnämns i diplomet är identifierbara till en viss region, där även en av de möjliga 
utfärdandeorterna ligger. Också i sådana fall har jag tillåtit mig att anta den regionen som den 
sannolika utfärdandeortens hembygd. I de fall minsta tveksamhet förekommit rörande 
landskapsbestämningen har jag markerat den som osäker. 

Det föreligger emellertid en påfallande problematik vid den geografiska bestämningen av 
diplomen. Wistrand (2006:24–28) påpekar till exempel i sin noggranna genomgång av diplom 
från Närke att utfärdandeorten inte nödvändigtvis behöver betyda att det är en lokal skrivare 
som har producerat texten. Hon menar att kungar, biskopar och riddare sällan använde lokala 
skrivare, utan som regel hade dessa med sig i sina sällskap. Därför bör som regel inte diplom 
utfärdade av dessa typer av personer heller betraktas som språkligt hemhörande på den plats 
där de är utfärdade. Även andra brev berörs av detta, t.ex. sådana som utfärdats av kungliga 
utsända eller av människor som befunnit sig på resa från sina hemtrakter. Att identifiera dessa 
diplom är dock ett arbetskrävande företag, som kräver djupare analyser av varje diplom – 
både innehållsliga och paleografiska. Att noga analysera varje diplom i föreliggande 
undersökning på ett sådant tillfredsställande sätt är tidsmässigt orimligt, och dessa 
komplikationer tillåts därför inte påverka den (begränsade) geografiska klassificering som här 
gjorts. Däremot är det mycket viktigt att hålla i åtanke att Wistrands invändningar innebär att 
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den geografiska klassificeringen i denna undersökning inte är helt tillförlitlig. Det är möjligt 
att det inkluderande tillvägagångssätt som anammats i denna undersökning gör att vissa 
geografiska mönster som annars skulle framträda kan fördunklas, och i mindre diplomtäta 
områden kanske resultatet till och med kan vara missvisande. 

Ytterligare ett problem med den geografiska aspekten av undersökningen är att den är 
inkomplett, i och med att den endast inkluderar diplom med explicita utfärdandeorter. Detta 
innebär att en stor andel diplom utesluts endast på denna basis, och för en bättre geografisk 
precision skulle även dessa ha behövts inkluderats. Eftersom detta likaså skulle ha krävt en 
noggrann genomgång (se Wistrand 2006:28–29) av samtliga diplom som saknar utfärdandeort 
är detta som tidigare nämnts inte heller rimligt inom tidsramen för undersökningen. Även 
detta bör dock hållas i åtanke som en underlagsbrist hos den geografiska bestämningen. 

3.3  Sammanställning av korpusen 

Den slutgiltiga versionen av korpusen omfattar totalt 2758 diplom och 59 967 belägg. Av 
dessa har 3243 namn – varav 1324 ortnamn och 1919 personnamn (förnamn, efternamn, 
patronymikon och tillnamn) –  lyfts bort ur undersökningen. Denna begränsning beror dels på 
undersökningens omfång, men också på grund av att många namn är svåridentifierade och att 
det råder osäkerhet angående huruvida de etymologiskt sett haft ett inledande /t/ eller /θ/. 50 
andra belägg har bedömts som osäkra och har även de lyfts bort. 

Den kronologiska fördelningen av diplom och belägg presenteras nedan i tabell 1. Det höga 
antalet belägg under perioden 1340–49 förklaras av att diplomet #5307 är mycket långt, och 
står för nära hälften av alla belägg under perioden. Ett annat diplom, #5394, står för en knapp 
fjärdedel av beläggen. 

Tabell 1  Antal diplom och belägg per tioårsperiod. 

 diplom belägg belägg per diplom 
1330–39 2 39 19,5 
1340–49 18 808 44,9 
1350–59 187 2 710 14,5 
1360–69 307 4 512 14,7 
1370–79 533 8 739 16,4 
1401–10 829 19 402 23,4 
1411–20 882 20 463 23,2 

Av totalt 2758 diplom har 2138 stycken kunnat ortbestämmas efter angiven utfärdandeort (se 
3.2), motsvarande 77,5% av den totala mängden. Den geografiska fördelningen för dessa 
diplom visas i tabell 2 nedan. Det finns signifikant fler diplom från de politiskt mer centrala 
landskapen – som en illustration av detta kan t.ex. nämnas att den traditionella Eriksgatan 
gick genom de sju diplomrikaste landskapen i listan nedan. 
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Tabell 2  Antal ortbestämda diplom per landskap. 

Landskap Diplom 
Östergötland 642 
Uppland 309 
Södermanland 304 
Småland 279 
Västmanland 188 
Västergötland 185 
Stockholm 108 
Närke 38 
Finland 22 
Dalarna 16 
Värmland 10 
Öland 10 
Nyland 5 
Dalsland 4 
Karelen 3 
Satakunda 3 
Tavastehus 3 
Gästrikland 2 
Hälsingland 2 
Medelpad 2 
Gotland 1 
Åland 1 
Ångermanland 1 

3.4  Gruppering av belägg 

Samtliga korpusbelägg har klassificerats utifrån ordets stavning (initialt <t>, <th> eller <þ>), 
språk (fornsvenska eller latin) och det etymologiskt ursprungliga initiala konsonantfonemet i 
ordet i fråga (/t/ eller /θ/). Syftet med denna indelning är att undersöka hur de olika skriv-
ningarna diakront förhåller sig till de olika fonemen, för att på så sätt kunna kasta nytt ljus 
över övergången /θ/ > /t/ och datera den närmare. Indelningen har gett upphov till följande 
åtta grupper: 

• Fornsvenska ord med etymologiskt /t/ skrivet <t>. 
• Fornsvenska ord med etymologiskt /t/ skrivet <th>. 
• Fornsvenska ord med etymologiskt /t/ skrivet <þ>. 
• Fornsvenska ord med etymologiskt /θ/ skrivet <t>. 
• Fornsvenska ord med etymologiskt /θ/ skrivet <th>. 
• Fornsvenska ord med etymologiskt /θ/ skrivet <þ>. 
• Latinska ord med etymologiskt /t/ skrivet <t>. 
• Latinska ord med etymologiskt /t/ skrivet <th>. 
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Som latinska ord räknas de belägg som förekommer i rent latinskspråkiga partier. Dessa före-
kommer vanligtvis i diplomtextens slut, såsom i diplom #11007, återgivet i sin helhet nedan 
(DS 9485). 

Wi Albricht mædh Gudz nadh ‧ swea oc gota konunger gørum witerlicht allom mannom oc 
kennomps mædh thesso waro opno brefue at wẏ stadhfæster thet thesse godhe mæn giort hafua 
‧ æpter thy thera bref ludha som thetta wart bref widher fæst ær ‧ Oc forbiudhum hardhelika 
widher wara hẏllest oc nadh ‧ oc enkannelika widher xlª marker at engin til dẏrfues Lyniwardh 
Philpusson her vm hindra ælla quælia ‧ swaframt han wil fly wara konunxlika hempd oc wrede 
‧ Datum Sudhercopie ‧ anno Dominj Mºcccºlxxº vijº, feria tercia post dominicam, qua 
cantatur Misericordia tua, nostro sub sigillo presentibus apposito in pendentj [min 
fetmarkering]. 

Jag har även räknat sådana belägg som förekommer i latinska fraser inuti ett i övrigt 
svenskspråkigt stycke som latinska. Ett sådant exempel är stycket ”aff hans broÞærs doter 
vægna vnum solidum terre [min fetmarkering] i swnby j . Þibbilla sokn foor twegia øra 
landh” från diplom #7107. Däremot har enstaka latinska ord i svenskspråkiga texter behand-
lats som lånord, och därmed räknats till de svenska kategorierna. 

Då de excerperade beläggen inte har kontrollerats var för sig gentemot sin kontext har jag 
gjort särskilda kontroller av de ord som skulle kunna tänkas syfta på ett av två liknande ord, i 
de fall dessa skulle föras till olika kategorier. Sådana ord kan vara t.ex. <tre, thre> (m.fl.) som 
kan syfta på både trǣ ’trä(d)’ och þrē ’tre’, eller <tidh, thit, thidh> (m.fl.) som kan syfta på 
antingen tīdh ’tid’, eller þīt ’dit’. 

3.4.1  Lexikalt urval 

Av de färdiggrupperade beläggen har 14 lexem valts ut till den lexikala delen av under-
sökningen, varav sex stycken med etymologiskt /t/ och åtta med etymologiskt /θ/. De utvalda 
orden är: taka, til, tīdh, tīsdagher, tomt och tvēr respektive þing, þorp, þōrsdagher, 
þridhiunger, þrīr, þūsand, þæs och þæt. Detta innebär att undersökningen innehåller 1 verb, 1 
preposition, 7 substantiv, 3 räkneord och 2 pronomen. Orden har valts utifrån kriterierna 
frekvens och transparens. Hänsyn har också tagits till ordklass, för att i största möjliga mån 
variera och inkludera olika typer av ord. Frekvens innebär att ordet i fråga måste vara relativt 
väl representerat i korpusen, så att de relevanta beläggen kan antas ligga till grund för 
eventuella slutsatser. Transparens innebär att det måste vara tydligt vilka belägg i korpusen 
som tillhör ett visst lexem. Detta innebär problem i fråga om ett flertal ord som annars hade 
varit goda kandidater till den lexikala undersökningen. Sådana ord kan t.ex. vara þā, där det är 
oklart om det rör sig om ackusativformen av þē(r) ’de’ eller om adverbet ’då’, eller tro, som 
kan vara både ett verb och ett substantiv. För vissa ord är det varianter som är problematiska, 
som t.ex. en form som <thøra>, som kan representera antingen þēra ’deras’ eller þora ’torra’, 
eller <tho>, som kan representera antingen þā ’då’ eller þō ’dock’. 

I och med att det är lexem som har undersökts (med undantag för þæt och þæs, som är 
varianter av samma lexem), har böjningsformer medtagits i undersökningen. Det innebär att 
för lexemet þing har även formen þings inkluderats, och lexemet taka inkluderar även former 



 20 

som tōk och takno. Sammansättningar har däremot inte tagits med i den lexikala under-
sökningen. Ordet til inkluderar därför inte sammansatta varianter som tileghna och tillagha. 

3.5  Material och metodkritik 
Ett centralt problem med diplommaterialet från SDHK är att det inte är kronologiskt 
sammanhängande. Diplom från perioden 1380–1400 är ännu inte digitaliserade och före-
kommer därför inte heller i korpusen. Detta innebär att den undersökta perioden består av en 
50-årsperiod följt av en 20-årsperiod, med ett 20-årigt tomrum däremellan. Men även om 
detta bör hållas i åtanke är det inte en förlust som hindrar undersökningen i stort. Vinsterna 
med diplommaterialet (främst dess omfång) är så pass stora att de mer än väl väger upp den 
kronologiska luckan. Språkförändringar sker dessutom över så pass lång tid att det är 
osannolikt att en eventuell förändring inte kommer att vara skönjbar på grund av den saknade 
20-årsperioden. Förvisso kan vissa skeden saknas, som till exempel en första ökning av en 
viss typ av belägg, men detta kan sannolikt extrapoleras från perioderna runtomkring, och 
tidsperioden är så pass snäv att en eventuell kronologisk inramning ändå kommer att kunna 
utföras. En ytterligare kronologiskt begränsning är att antalet diplom och belägg från de tidiga 
tidsperioderna i undersökningen är så få att det är svårt att dra några egentliga slutsatser från 
dem över huvud taget. Båda dessa problem skulle kunna kringås genom en utökad korpus som 
inkluderar annat material, som t.ex. landskapslagar eller riddarsagor. En sådan utökning hade 
dock varit alltför tidskrävande för att ens vara en teoretisk möjlighet för min undersökning. 

Vad beträffar den geografiska och lexikala delen av undersökningen finns också tydliga 
brister i materialet. Ur geografisk synvinkel är det begränsande – om än naturligt – att korpus-
materialet i så hög grad företräds av ett fåtal centrala landskap. Även för de geografiska och 
lexikala undersökningarna är det problematiskt att endast de senare tidsperioderna är väl-
belagda, eftersom trender på längre sikt blir mycket svårare att uttolka. Den lexikala under-
sökningen har för övrigt det mest instabila underlaget i undersökningen som helhet. Till att 
börja med är urvalet väl litet för att det ska vara möjligt att tala om en lexikal undersökning i 
egentlig mening – snarare blir det frågan om att kunna utläsa tendenser i utvecklingen av 
ordförrådet. En utökad korpus hade med säkerhet gagnat den lexikala delen av 
undersökningen, men ett desto större hinder har varit det faktum att till synes identiska ord i 
korpusen inte har kunnat gå att åtskilja. Hade korpusen skiljt på t.ex. þā ’de’ och þā ’då’ hade 
ett antal ytterligare lexem kunnat tillföras undersökningen, vilket hade ökat resultatets 
tillförlitlighet påtagligt. Eftersom detta jobb utförs manuellt vore det återigen ett allt för 
tidskrävande åtagande för att vara realistiskt inom den tidsram som uppsatsen har haft. 
Slutligen hade det varit att föredra om även stavningar med <d> och <dh> inkluderats i 
korpusen, eftersom det är tänkbart att initialt [ð] har representerats av sådana skrivningar. 
Anledningen till att detta inte har gjorts är densamma som för problemen ovan, men vad 
gäller dessa skrivningar bör det också påpekas att utifrån de kunskaper vi har om svensk 
ortografi på 1300- och 1400-talet är det föga sannolikt att skrivningar med <d> för [d] varit 
särskilt talrika i initial ställning till att börja med. Exkluderandet av dessa skrivningar blir 
därför inte av någon avgörande vikt. 
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4  Teori 

En av de centrala frågorna i denna undersökning är hur man kan använda sig av ortografi som 
utgångspunkt för att dra slutsatser om fonologi och fonologisk förändring. Detta är en 
komplicerad fråga, och den medeltida ortografins självständighet från fonologin har inte alltid 
tagits på allvar av forskare. Elmentaler (1999:87) anmärker att ”Die Beobachtung, daß die 
geschriebene Sprache nicht auf ihre Funktion der Wiedergabe des Gesprochenen reduziert 
werden kann und ihr eigenständige, vom Repräsentationsprinzip unabhängige Funktionen 
zukommen, kann als eine der wichtigsten Erkenntnisse der neueren Schriftlichkeitsforschung 
gelten”. Han konstaterar dock också (s. 103) att ”spätmittelalterliche Handschriften trotz der 
relativen Autonomie des Mediums Schrift die wichtigste Quelle für sprachhistorische Unter-
suchungen bilden und daß es durchaus Wege gibt, die schreibsprachliche Überlieferung auf 
einer gesicherten methodischen Grundlage lautgeschichtlich zu deuten”. Stenbrenden 
(2013:44), som undersöker medelengelska, instämmer i Elmentalers resonemang om förhåll-
andet mellan ortografi och fonologi, men menar likt honom att skriften trots detta går att an-
vända för ljudhistorisk forskning: 

Historical phonology comes with certain limitations, which must be properly acknowledged. 
These limitations are due to the fact that spelling provides the only evidence for historical sound 
change, at least until the orthoepists of the early Modern period start publishing treatises on the 
‘correct pronunication of English’. The problem is that the relationship between orthography 
and sounds is not clear-cut: letters do not “have” sounds, but merely represent or correspond to 
them. Sill, spelling is conventional, so when a scribe departs from established conventions, the 
linguist must ask what grounds there could be for such behaviour. Answers include (a) the 
establishment of new conventions, especially after 1066, (b) perceived sound change and/or a 
perceived mismatch between spelling and sound, and (c) analogy. The difficulty lies in 
determining in each case which reason may be at the core of an aberrant spelling. 

De fornsvenska skrivarkonventionerna i diplommaterial är sedan tidigare behandlade i 
Nordbergs (1926) och Löfkvists (1976) gedigna undersökningar (se vidare 2.4 ovan), och kan 
således ligga till grund för en studie av fornsvensk ortografi. Som Stenbrenden (2013:44) 
påpekar, är det som är intressant ur ett ljudhistoriskt perspektiv när en skrivare väljer att 
avvika från rådande skrivnormer, eftersom en tänkbar anledning till detta just är ”perceived 
sound change and/or a perceived mismatch between spelling and sound”. Men som hon också 
är noga med att understryka, bör man vara försiktig med att dra förhastade slutsatser om 
ljudförändringar utifrån stavningen, eftersom det lika gärna kan röra sig om nya skrivvanor. 
Också Bernharðsson3 delar denna mening. Stenbrenden (2001:408) menar i detta läge att: 
”Probably the best thing to do, and a necessary preliminary to making any phonetic inference 
from spelling at all, is to not look at the spelling-forms in isolation, but to consider the entire 
orthographical systems in which they occur” (se även Stenbrenden 2003:44). Det framgår 
tydligt från detta att en korpusundersökning är synnerligen väl lämpad för denna typ av studie. 

Stenbrenden (2001:408) lyfter också fram ett argument som jag sett som centralt i min egen 
undersökning: Om en ljudförändring ägt rum måste de avvikande skrivningarna verka åt båda 
                                                
3 Meddelande vid 25th Scandinavian Conference of Linguistics, Reykjavík, 13–15 maj 2013. Fortsatta hänvis-
ningar till Bernharðsson gäller denna presentation. 
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hållen! För denna undersöknings del innebär detta att om /θ/ > /t/, så bör vi inte bara finna 
skrivningar <t> för etymologiskt /θ/, utan även (åtminstone i högre grad än tidigare) 
skrivningar <th> för etymologiskt /t/. Beträffande den geografiska undersökningen under-
stryker Stenbrenden (2013:44–45) vikten av att inte dra geografiska slutsatser från områden 
där det endast finns en mindre mängd tillgängligt material. 

Bernharðsson presenterar en fallstudie av den isländska diftongeringen av långt /eː/ till /i̯e/ 
hos två medeltida skrivare på 1300-talet: Helgafellskrivaren (tio texter) och Möðruvalla-
bókskrivaren (sju texter). Förändringen tar sig tydliga uttryck genom nya skrivningar med 
<ie> som ersätter de tidigare gängse skrivningarna <e>, <é> m.fl. Det mest påfallande i 
Bernharðssons undersökning är hur abrupt <ie>-skrivningarna dyker upp i de två skrivarnas 
texter. I Helgafellskrivarens första fyra texter (i förmodad kronologisk ordning) förekommer 
skrivningar med <ie> i mindre än 1% av fallen, för att sedan i den femte texten förekomma i 
61,5% av fallen. I efterföljande fem texter ligger andelen <ie>-skrivningar mellan 37,5 och 
78,5 procent. Möðruvallabókskrivaren uppvisar ett liknande mönster. I dennes första fem 
texter är andelen <ie>-skrivningar också mindre än 1 procent, i text 6 är de sedan 10,3% och i 
text 7 har deras andel ökat dramatiskt till 97%. 

Bernharðsson påpekar att båda skrivarna var professionella och sannolikt yrkesverksamma i 
uppemot 25 år. Både skriften och ortografin utvecklas med tiden och Bernharðsson slår fast 
att det finns åtminstone två möjliga förklaringar till förändringen: förändring i skrivvanor eller 
förändring i uttal. Därmed ansluter han sig till Elmentaler (1999) och Stenbrenden (2001, 
2013) och deras tankar rörande den tvetydiga natur som föreligger i ortografisk förändring. 
Bernharðsson drar slutsatsen att det sannolikt rör sig om en ljudförändring. Han menar att 
eftersom uttalet var en mycket stark drivkraft bakom ortografin under medeltiden, är det 
osannolikt att en skrivare konsekvent skulle kunna använda en stavning som gick emot hens 
eget uttal, vilket skulle vara fallet om det bara rörde sig om en ortografisk förändring, 
eftersom skrivaren då måste ha haft diftongiskt uttal hela tiden, men under första delen av sin 
karriär konsekvent stavat [i̯e] med <e> eller <é>. Bernharðsson påpekar dock att ortografin 
inte kan vara en exakt återspegling av uttalet, och menar att det kan ha funnit en tids-
diskrepans mellan fonologiska och den ortografiska förändringen, där ”[i]ncreased awareness 
of the diphthongal pronunication may have accelerated the orthographic change”. Eftersom 
ljudförändringar framför allt associeras med intergenerationell eller -social språkkontakt 
förefaller det mig mindre sannolikt att dessa skrivares språk skulle ha genomgått en 
ljudförändring i vuxen ålder. Snarare vill jag föreslå (och därmed amalgamera Bernharðssons 
två resonemang), att skrivarna hela tiden bör ha haft ett diftongiskt uttal [i̯e], men att detta av 
dem själva uppfattades som tillhörande ett fonem /eː/ och därmed uppfattades som en 
monoftong.4 När uttalet [i̯e] sedan blev vanligare, mer accepterat och allmänt uppfattat som 
fonematiskt /i̯e/ ledde denna medvetenhet till att skrivningen <ie> börjar dyka upp i 

                                                
4 En relaterad personlig anekdot är hur jag 2007 diskuterade nederländsk fonologi med en nederländare, som in-
sisterade på att han uttalade de ”långa” vokalerna ee och oo med monoftongiskt [eː] och [oː], vilket är precis så 
som de vanligtvis transkriberas i nederländska grammatikor. Efter en jämförelse med några andra språk framgick 
det att han precis som många andra nederländare uttalade dem med diftongiskt [eɪ] och [oʊ], men inte uppfattade 
detta själv. 
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skrivarnas verk. Poängen att erinra sig är att en fonologisk förändring endast kommer att 
representeras ortografiskt om den uppfattas av talarna själva. 

Vid den lexikala undersökningen har jag utgått ifrån teorier om lexical diffusion. Denna term 
lades fram av Matthew Chen och William Wang (se Chen & Wang 1975:256–257), och utgår 
från att ljudförändringar sprider sig i olika takt genom olika skikt i ordförrådet. Sådana skikt 
kan utgöras av allt från ordklasser till hög- respektive lågfrekventa ord till individuella ord. 
Lexical diffusion knyter således an till den dialektologiska devisen chaque mot a son histoire 
’varje ord har sin historia’ (Kretzschmar 2002:83–85). 

Synen på lexical diffusion som ett alternativ till undantagslösa ljudförändringar är högst 
blandad hos olika forskare. Kiparsky (2003) menar att lexical diffusion är en form av lexikal 
analogi, och inte utgör ett fonologiskt förändringsmönster i sig. Ralph (1975:149) under-
stryker däremot att ”[l]exical diffusion must, however, be considered a stronger device than 
analogy, as this latter term has traditionally been used”. Ralphs poäng att ”[a]nalogy has very 
little predictive value, whereas lexical diffusion is connected with a considerable amount of 
order” är värd att lyfta fram. Dock bör påpekas att Kiparsky inte använder begreppet analogi i 
den snäva betydelse som Ralph vänder sig mot. 

Labov (1994:419–502) försöker jämka samman lexical diffusion med idén om regelbundna 
ljudförändringar, och föreslår att de två koncepten står i komplementär distribution. Han 
menar att regelbundna ljudförändringar sker gradvis och framför allt representerar s.k. change 
from below. Lexical diffusion är å andra sidan, enligt Labov (1994:542), ”the result of the 
abrupt substitution of one phoneme for another in words that contain that phoneme”, och 
representerar i högre grad change from above. Labov sammanfattar skillnaderna mellan de två 
förändringstyperna i en figur, som återges (i svensk översättning) som figur 1 nedan. För 
kritik av Labovs definition, se bl.a. Kretzschmar (2002:91–92). 

Regelbundna ljudförändningar Lexical diffusion 
  

 - Skiften i vokalers artikulationsställe  - Förkortning och förlängning av segment 
  

 - Diftongering av höga vokaler  - Diftongering av låga vokaler och mellanvokaler 
  

 - Skiften i konsonanters artikulationssätt  - Skiften i konsonanters artikulationsställe 
  

 - Vokalisering av likvidor  - Metates av likvidor och klusiler 
  

 - Bortfall av halvvokaler och schwan  - Bortfall av obstruenter 
Figur 1  Den komplementära distributionen mellan regelbundna ljudförändringar och lexical 

diffusion enligt Labov (1994). 

Phillips (1984:327–330) kan tas som ett konkret exempel på en studie av lexical diffusion på 
ett medeltida material. Hon undersöker den medelengelska ljudförändringen /ø(ː)/ > /e(ː)/ 
(ursprungligen från den fornengelska diftongen /e(ː)o/) och de konventionella stavningarna 
<eo> respektive <e> i verket Ormulum. Hon finner tydliga skillnader i stavningen av hög- 
respektive lågfrekventa ord, samt mellan ordklasser. Hos adverb och funktionsord förekom-
mer i stort sett uteslutande den innovativa stavningen <e>, medan räkneord å andra sidan i 
huvudsak skrivs med den konservativa stavningen <eo>. Hos övriga ordklasser är ordfrekvens 
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den viktigaste variablen för huruvida innovativa eller konservativa skrivningar dominerar, 
även om adjektiv över lag tenderar att vara mer innovativa. Högfrekventa adjektiv uppvisar 
företrädesvis innovativa skrivningar med <e>, medan det är tvärtom för verb och substantiv, 
då det är de lågfrekventa orden som skrivs med innovativt <e>. Phillips (1984:329–332) un-
derstryker att man bör vara försiktig med att generalisera tendenser utifrån  ett enda textverk, 
men anför ändå flera argument varför Ormulum sannolikt är väl representativt för 1200-talets 
medelengelska. 

Ett modernt exempel på lexical diffusion finns exempelvis hos Bybee (2002), som undersöker 
bortfall av finalt /t/ och /d/ i amerikansk engelska. Hennes resultat visar att bortfallet är som 
starkast i högfrekventa ord (dock spelar även sociolektala faktorer en betydande roll). Bybee 
(2002:287) konstaterar att ”[c]hanges that affect high-frequency words first are a result of the 
automation of production, the normal overlap and reduction of articulatory gesture that comes 
with fluency. The strong directionality of such changes indicates that they are not the result of 
random variation, but that they stem from reduction processes resulting from repetition and 
the normal automation of motor activity. If a sound change does not proceed from the most 
frequent to the least frequent words, then we should seek its explanation in some other 
mechanisms of change”. Bybee förefaller här säga emot Labov (1994), eftersom hennes 
beskrivning av förändringar som påverkar högfrekventa ord snarast motsvarar hans kriterier 
för regelbundna ljudförändringar. Dinkin (2008:7) vill nyansera Bybees påstående, och menar 
att finalt t/d-bortfall är en stabil variabel i amerikansk engelska, och därför inte kan anses 
representera språklig förändring. 

Dinkin (2008:6–9) ansluter sig i övrigt dock till Bybees resonemang, och menar att lexical 
diffusion inte har sin utgångspunkt i ljudförändringar i traditionell bemärkelse, utan i 
lenisering. Endast när förändringen är exempel på lenisering kommer högfrekventa ord att 
genomgå den tidigare och i högre grad än lågfrekventa. Han anför som bevis en egen 
undersökning av vokalförändringen Northern Cities Shift, samt ytterligare en undersökning av 
William Labov. I båda fallen rör det sig om ett d i s s i m i l a t o r i s k t  vokalskifte, och några 
tecken på lexical diffusion finns därför inte. Däremot, menar Dinkin, är det följdriktigt att lex-
ical diffusion tydligt framträder i både Phillips (1984) och Bybees (2002) undersökningar, 
eftersom avrundning och finalt konsonantbortfall enligt hans definition är klara fall av leni-
sering. 

Sammantaget framstår forskningen som tämligen oenig angående definitionen av lexical 
diffusion och ännu mer rörande när och hur det kan förväntas. Många konkreta under-
sökningar pekar dock på att lexical diffusion bör framträda i synnerhet när det rör sig om en 
förändring av fysiologiskt förenklande typ (Dinkin 2008 skulle kalla det lenisering). Vad 
gäller föreliggande undersökning är förändringen /θ/ > /t/ inte av sådan typ, utan är tvärtom ett 
exempel på konsonantförhärdning (eng. fortition). Denna bör således inte framträda som 
någon tydlig lexical diffusion, och enligt Labov (1994:543) är den uttryckligen att förvänta 
som en regelbunden ljudförändring. Å andra konstaterar Dressler (1979:95) att: ”I regard 
’fortition/strengthening’ processes as the most likely candidates for lexical diffution”. 
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5  Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från undersökningens olika delar. Först redovisas den hel-
hetliga delen av undersökningen, och därefter följer den geografiska och den lexikala. 

Eftersom de två första tioårsperioderna endast representeras av två respektive 18 diplom, 
anser jag att de är att betraktas som osäkra och inte tillräckligt tillförlitliga för att några slut-
satser ska kunna dras ifrån dem. De har därför markerats med kursiv stil i tabellerna där de 
förekommer. 

I tabell 3 nedan visas samtliga belägg fördelade efter kronologi, fonologi och ortografi. Ett 
undantag utgörs av de två orden <trossæn> och <trosthe>, båda från diplom #16814, som 
syftar på ordet ’drots’ och därmed vore att räkna till en kategori ”fornsvenska ord med etymo-
logiskt /d/ skrivet <t>”. Dock saknar en sådan kategori både relevans och paralleller på ett 
större plan, och dessa två belägg är snarare att räkna som anomalier, och har därför utgått ur 
undersökningen. 

Tabell 3  Totalt antal belägg fördelat efter kronologi, fonologi och ortografi.  

 latin svenska 
 /t/ /t/ /θ/ 
 <t> <th> <t> <th> <þ> <t> <th> <þ> 
1330–39 4 0 5 0 0 0 30 0 
1340–49 6 0 282 4 0 2 66 448 
1350–59 48 0 674 24 0 9 1 227 728 
1360–69 88 0 1 152 49 11 31 2 759 422 
1370–79 94 0 2 246 52 0 31 6 214 102 
1401–10 193 2 5 427 323 0 349 13 094 12 
1411–20 157 0 5 729 362 0 579 13 636 0 
Totalt 590 2 4 359 814 11 1 001 10 296 1 712 

I tabell 4 nedan visas de svenskspråkiga beläggen procentuellt fördelade per tidsperiod som 
andel av respektive fonem. 

Tabell 4  Svenskspråkiga belägg fördelade på ortografi och kronologi som andel av 
respektive fonem. 

 svenska 
 /t/ /θ/ 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ> 
1330–39 100 0 0 0 100 0 
1340–49 98,6 1,4 0 0,4 12,8 86,8 
1350–59 96,6 3,4 0 0,5 62,5 37,1 
1360–69 95,1 4,0 0,9 1,0 85,9 13,1 
1370–79 97,7 2,3 0 0,5 97,9 1,6 
1401–10 94,4 5,6 0 2,6 97,3 0,1 
1411–20 94,1 5,9 0 4,1 95,9 0 
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Det framgår tydligt att grafemet <þ> under perioden 1350–1379 minskar drastiskt i använd-
ning för att sedan nästan fullständigt falla ur bruk. En annan tendens som framträder är att de 
oetymologiska skrivningarna <th> /t/ respektive <t> /θ/ blir vanligare efter år 1400, vilket 
sannolikt tyder på att ljudövergången åtminstone befinner sig i ett inledande skede. 

Även om en förändringstendens är tydlig i flera av de ortografiska kategorierna, är skriv-
ningarna med <t> för etymologiskt /θ/ särskilt anmärkningsvärda i sammanhanget. Det beror 
på att denna skrivning är den enda som är kategoriskt oförenlig med de ortografiska tradi-
tioner som har förekommit före och under och den aktuella tidsperioden (med undantag för 
<þ> för /t/, men denna skrivning är inte relevant i detta sammanhang). Det är också denna 
skrivning som mest påtagligt ökar i bruk efter år 1400. I tabell 5 nedan visas skrivningar med 
<t> för etymologiskt /θ/ landskapsvis fördelat på tioårsperioder. Endast då det finns mer än tio 
diplom för landskapet och tidsperioden i fråga har något resultat redovisats, och resultat 
baserade på mindre än 50 diplom är markerade i kursiv stil. Vad som framgår av landskaps-
undersökningen är att ökningen av dessa skrivningar efter år 1400 ser ut att vara koncentrerad 
till östra Svealand. 

Tabell 5  Andel skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/ i svenskspråkiga diplom. 

 1350–59 1360–69 1370–79 1401–10 1411–20 
Stockholm – 0,5 0,8 7,4 6,2 
Finland – – – 7,0 – 
Södermanland 0,5 0,4 0,8 4,3 8,0 
Uppland 1,5 0,3 0,3 4,2 7,2 
Västmanland – 0,9 1,2 3,0 7,1 
Närke – – – 1,9 2,3 
Småland 0,5 4,3 0,2 1,4 1,0 
Västergötland – – 0 1,1 1,5 
Östergötland 0 0,6 0,2 0,8 2,1 

Den andra förändringsindikerande skrivningen, <th> för etymologiskt /t/, har som ovan 
nämnts inte samma entydiga utvecklingsmönster. Den allmänna tendensen är även här att de 
oetymologiska skrivningarna ökar tydligt efter år 1400, men till skillnad från skrivningar med 
<t> för etymologiskt /θ/, finns det även ett flertal fall under 1300-talet, vilket gör tolkningen 
av dessa data mer osäker. Andelen skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ presenteras land-
skapsvis i tabell 6 nedan, efter samma urvalsmönster som för tabell 5. 
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Tabell 6  Andel skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ i svenskspråkiga diplom. 

 1350–59 1360–69 1370–79 1401–10 1411–20 
Stockholm – 0 1,1 3,2 3,8 
Finland – – – 8,8 – 
Södermanland 0 5,6 1,7 6,5 8,4 
Uppland 7,3 3,9 6,4 6,2 10,4 
Västmanland – 2,1 1,8 5,7 6,8 
Närke – – – 1,4 5,0 
Småland 0 8,7 3,3 4,4 6,2 
Västergötland – – 0 15,9 7,2 
Östergötland 1,7 3,6 0,8 2,1 2,3 

Vad gäller det minskande bruket av grafemet <þ> finns det också där en påtaglig geografisk 
variation. Framför allt gäller detta en kontrast mellan Småland å ena sidan, och Mellansverige 
å den andra. I tabell 7 nedan visas skrivningar med <þ> för etymologiskt /θ/ landskapsvis, 
efter samma mönster som tabell 5 och 6. I Småland verkar <þ> ha använts i större utsträck-
ning längre in på 1300-talet än i nordligare landskap, vilket skulle kunna vara en effekt av att 
man i Småland (och i Västergötland, där dock data saknas) fortfarande begagnade sig av 
runskriften i mycket större utsträckning än längre norrut. Detta skulle i sådana fall peka på hur 
den latinska skriften och runskriften fortsatte att påverka varandra (se även 2.4). 

Tabell 7  Andel skrivningar med <þ> för etymologiskt /θ/ i svenskspråkiga diplom. 

 1350–59 1360–69 1370–79 1401–10 1411–20 
Stockholm – 4,9 0 0 0 
Finland – – – 0 – 
Södermanland 14,2 11,5 0 0 0 
Uppland 20,0 11,0 0,2 0 0 
Västmanland – 14,2 0 0 0 
Närke – – – 0 0 
Småland 66,3 8,0 1,5 0 0 
Västergötland – – 0 1,4 0 
Östergötland 22,0 14,3 0,4 0 0 

I den lexikala undersökningen framkommer klara skillnader mellan olika ord. I tabell 8 nedan 
visas skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ i de fornsvenska lexemen taka, til, tīdh, 
tīsdagher, tomt och tvēr. Som i tabellerna ovan redovisas endast resultat då det finns mer än 
tio diplom för landskapet och tidsperioden i fråga, och resultat baserade på mindre än 50 
diplom är markerade i kursiv stil. 
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Tabell 8  Andel skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ i sex fornsvenska ord. 

 1340–49 1350–59 1360–69 1370–79 1401–10 1411–20 
taka – 7,1 3,0 1,7 8,7 8,9 
til 0,7 1,3 2,5 0,7 4,4 5,0 
tīdh – – – – 11,0 7,5 
tīsdagher – – – – 13,3 26,1 
tomt – 0 8,3 4,4 11,9 11,2 
tvēr – 7,7 13,5 8,2 9,5 10,0 

Den största kontrasten finns emellertid bland orden med etymologiskt /θ/. I tabell 9 nedan 
visas skrivningar med <t> hos dessa ord i de fornsvenska lexemen þing, þorp, þōrsdagher, 
þridhiunger, þrīr, och þūsand, samt orden þæs och þæt, efter samma mönster som i tabell 8. 
Det mest anmärkningsvärda hos dessa resultat är den påtagligt låga andelen oetymologiska 
skrivningar av orden þæs och þæt efter år 1400. 

Tabell 9  Andel skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/ i åtta fornsvenska ord. 

 1340–49 1350–59 1360–69 1370–79 1401–10 1411–20 
þing – 0 1,4 1,6 10,5 19,0 
þorp – – 13,2 3,9 19,8 47,8 
þōrsdagher – – – – 10,0 24,0 
þridhiunger – – 28,6 – 13,2 38,9 
þrīr – 2,5 9,8 4,0 19,9 24,8 
þūsand – 0 10,0 4,4 29,3 24,2 
þæs – 0 0 0 1,2 3,9 
þæt 0 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 
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6  Slutsatser och diskussion 

Undersökningen har visat att det finns tydliga indicier på att en ljudförändring har påbörjats 
under den aktuella tidsperioden. Mer specifikt verkar denna har påbörjats senast under 1400-
talets första två decennier. De tydligaste resultaten som pekar på detta är den ökade andelen 
skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ samt <t> för etymologiskt /θ/ efter år 1400. Av 
dessa skrivningstyper ökar den senare som mest, och är därtill den av de icke-etymologiska 
skrivningarna som också bäst bör indikera en eventuell förändring i ljudsystemet. Detta är 
också rimligt, efter stavningen <th> för /t/ har förebilder i både latinsk och äldre svensk skriv-
tradition (Löfkvist 1976:433–434), vilket gör att sådana skrivningar inte nödvändigtvis 
behöver vara problematiska ur ett ljudhistoriskt perspektiv (se även 2.4). Att låta <t> re-
presentera något annat ljud än /t/ är däremot mer atypiskt (Löfkvist 1976:437–438; se även 
avsnitt 5). Skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/ representerar mellan 0,5 och 1% av det 
totala antalet under perioderna fram till 1379, men ökar till 2,6% under perioden 1401–1410 
och vidare till 4,1% under perioden 1411–1420. Skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ 
representerar som mest 4% av det totala antalet fram till 1379, men ligger under de två 
tioårsperioderna mellan 1401–1420 på 5,6 respektive 5,9%. Som tidigare har nämnts är denna 
skrivning också en indikator på fonologisk förändring, dock inte tillnärmelsevis till den grad 
som detta indikeras av skrivningen <t> för etymologiskt θ/. De diakrona andelarna av dessa 
två skrivningar presenteras i tabell 10 nedan, begränsat till de tidsperioder som representerar 
ett större antal diplom. På grund av korpusens storlek är dessa resultat med stor sannolikhet 
signifikanta, och indikerar reell förändring. 

Tabell 10  Andelen skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ respektive <t> för /θ/ i 
fornsvenska diplom. 

 /t/ 
<th> 

/θ/ 
<t> 

1350–59 3,4 0,5 
1360–69 4,0 1,0 
1370–79 2,3 0,5 
1401–10 5,6 2,6 
1411–20 5,9 4,1 

6.1  Om gramefet <þ> 

Beträffande grafemet <þ> tycks undersökningen bekräfta den bild som lagts fram av bl.a. 
Wessén (1965) och Fridell (2010). Resultaten visar hur förekomsterna av <þ> successivt 
minskar under andra halvan av 1300-talet (materialet för 1330–49 är inte tillräckligt till-
förlitligt för att dra några djupare slutsatser), och knappt förekommer alls i 1400-tals-
materialet. Nedgången är tydlig och total: under perioden 1350–59 utgör <þ> 37,1% av det 
totala antalet skrivningar för /θ/, 1360–69 minskar denna andel till 13,1%, 1370–79 till 1,6%, 
1401–10 till 0,1% och under perioden 1411–20 finns inga skrivningar med <þ> över huvud 
taget. Detta innebär att vi kan konstatera att grafemet <þ> varit i bruk i svenskan från sent 
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1200-tal till sent 1300-tal, med enstaka (regionala) förekomster ännu i början av 1400-talet. 
Det finns inga särskilda lexikala mönster i användandet av <þ>. 

Det finns däremot tydliga geografiska skillnader att finna bland de olika beläggen med <þ>. 
Dessa framstår som tydligast under perioderna 1350–59 samt 1401–10. I den förra perioden 
skrivs 66,3% av alla småländska belägg med etymologiskt /θ/ med <þ>. Motsvarande andel 
för övriga belagda landskap är 14,2% (Södermanland), 20,0% (Uppland), samt 22,0% 
(Östergötland). Det måste dock påpekas att samtliga landskap representeras av färre än 50 
diplom för denna tidsperiod (mer precist av 20, 13, 24 respektive 30 stycken). I den senare 
perioden förekommer <þ> i samma typ av belägg endast i ett enda landskap – Västergötland – 
där det utgör 1,4% av beläggen. 

Utifrån dessa resultat är det rimligt att anta att grafemet <þ> har haft en starkare tradition i de 
sydliga landskapen Västergötland och Småland än det har haft i Mälarlandskapen, Öster-
götland och Öland. Detta kan mycket väl höra samman med en vidare parallell användning av 
runskriften i dessa två landskap, med påverkan från runskriftens <d>. Återigen är dock 
materialunderlaget inte helt tillfredsställande, eftersom det saknas belägg från Västergötland 
för perioden 1350–69, och båda landskapen representeras under samtliga 1300-talsperioder av 
färre än 50 diplom. Detta gör att ytterligare undersökningar krävs för att säkert kunna uttala 
sig om de faktiska omständigheterna, och antagandet att Västergötland och Småland följer ett 
enhetligt användningsmönster förblir till stor del ännu en spekulation. 

Man kan även spekulera i ett eventuellt samband mellan det minskade bruket av <þ> och 
övergången /θ/ > /t/. Skrivningar med <þ> började ge vika för skrivningar med <th> tidigast 
ca 30–50 år innan den fonologiska förändringen börjar ta sig uttryck i skriften, men ett sådant 
kronologiskt glapp mellan fonologisk och ortografisk förändring är inte ovanligt (t.ex. 
diskuterar Bernharðsson denna möjlighet). Eftersom både <þ> och <th> redan sedan tidigare 
kunde representera fonemet /θ/ är det inte orimligt att föreställa sig att i takt med att fonemen 
/θ/ och /t/ långsamt börjar sammanfalla, och därmed tydligare kommer att associeras med 
varandra, så ökar även antalet skrivningar med <th> som en följd av detta. På så sätt kommer 
den nya associationen mellan /θ/ och /t/ att förstärkas ortografiskt genom skrivningarna <th> 
och <t>. 

Det finns elva stycken belägg i den totala korpusen där <þ> använts för etymologiskt /t/. 
Dessa fall är anmärkningsvärda eftersom de utgör en sådan iögonfallande anomali gentemot 
det traditionella ortografiska systemet. Skrivningarna återfinns således inte i samma kategori 
som de med <th> för /t/, eftersom <þ> har en prototypisk fonemassociation till /θ/ (till skill-
nad från <th> som saknar sådan) och dessutom höll på att fasas ut vid denna tid. Samtliga elva 
belägg innehåller ordet til – i sju stycken står det självständigt, och i fyra är det ett prefigerat 
förled (ett tileghnar respektive tre tillaghum). De är fördelade på tre diplom, #9175 (1367, 
Enköping), #9260 (1368, Uppsala) och #9205 (1368, Trosa). Wiktorsson (2015) menar att de 
två första diplomen skrivits av samma person, den s.k. 1367 8/12-skrivaren. För det tredje 
diplomet är upphovsmannen okänd, men det är inte omöjligt att det rör sig om samma 
skrivare. Samtliga diplom skiljer i hög grad på etymologiskt /t/ och /θ/, med undantag för 
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ordet til. För detta ord förekommer skrivningarna <þil>, <þiil> och <tiil>. I ord med etymo-
logiskt /θ/ förekommer växling mellan <th> och <þ> i alla tre diplom. 

6.2  Den geografiska aspekten av utvecklingen /θ/ > /t/ 
Undersökningen har visat att det finns starka skäl att anta att förändringen /θ/ > /t/ har haft sin 
utgångspunkt i Mälardalen. Efter år 1400 är utvecklingen i de tre Mälarlandskapen betydligt 
mer långtgående än i övriga områden. I tabell 11 nedan visas medelvärdet för andelen 
förekomster av skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/ respektive med <th> för etymo-
logiskt /t/. Kolumnerna är uppdelade i samtliga diplom (’Tot.’); diplom från Mälarlandskapen 
Uppland, Södermanland, Västmanland samt Stockholm (’Mäl.’); diplom från Egentliga 
Finland (’Fin.’); samt diplom från landskapen Västergötland, Småland, Östergötland och 
Närke (’Övr.’, Närke är dock inte representerat för perioden 1370–79). Märk att det totala 
antalet också inkluderar ett stort antal diplom som saknar utfärdandeort, och därför sannolikt 
inkluderar diplom som egentligen bör vara representerade även i de landskapsmärkta kolumn-
erna. För de två tidigare tidsperioderna, 1350–59 och 1360–69, har jag bedömt materialet vara 
allt för otillräckligt för att det ska vara värt att inkludera i en kontrastiv jämförelse mellan de 
olika landskapen, framför allt eftersom flera viktiga landskap saknar tillräckliga belägg från 
tiden i fråga. 

Tabell 11  Medelvärde av andelen skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ samt <t> för /θ/ i 
fornsvenska diplom, fördelat på geografiska områden. 

 /t/ 
<th> 

/θ/ 
<t> 

 Tot. Mäl. Fin. Övr. Tot. Mäl. Fin. Övr. 
1370–79 2,3 2,8 – 1,4 0,5 0,8 – 0,3 
1401–10 5,6 5,4 8,8 6,0 2,6 6,3 7,0 1,3 
1411–20 5,9 7,4 – 5,2 4,1 7,1 – 1,7 

Som resultaten avslöjar uppvisar Mälardalen en högre andel oetymologiska belägg redan 
under perioden 1370–79. För skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/ blir denna skillnad 
större över tid, medan det är mer tvetydigt för skrivningarna med <th> för etymologiskt /t/, 
vilka tycks öka i mer likartad takt i båda områdena. Eftersom skrivningen <t> för /θ/ är en 
tydligare indikator på förändring är det i allra högsta grad relevant att det är för den 
skrivningen som den tydligaste geografiska skillnaden påvisas. Vad gäller Finland finns 
endast belägg från perioden 1401–10, då landskapet uppvisar högre andel oetymologiska 
stavningar än både Mälardalen och övriga landskap. Detta kan ha tre förklaringar. Antingen är 
resultatet en slump, eftersom det är baserat på förhållandevis få diplom (endast 12 st.). Det 
kan också tänkas vara ett resultat av finsk språkkontakt, men detta är väl mindre sannolikt. 
Slutligen kan det bero på de täta kontakterna mellan Egentliga Finland (med Åbo som 
centralort) och Stockholm. I sådana fall är Egentliga Finland att räkna till den pådrivande 
Mälardalsgruppen. På grund av det begränsade underlaget vill jag dock avhålla mig från att 
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dra några slutsatser för Finlands del, utan nöjer mig med att konstatera att resultatet är 
intressant men kräver en utvidgad undersökning. 

Ett annat resultat som är värt att kommentera är hur nivåerna i götalandskapen är jämnare 
mellan landskapen vad gäller skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/. För skrivningar med 
<th> för etymologiskt /t/ är det däremot tydligt högre andelar för Västergötland och Småland 
än för Östergötland. Detta är intressant att notera eftersom det är rimligt att tänka sig att 
ljudförändringen spridit sig snabbare till Östergötland än till Västergötland och Småland, på 
grund av landskapets närhet till och tätare förbindelser med Mälardalen. Resultaten framstår 
därmed i sammanhanget som atypiska. Allra mest påfallande här är det västgötska resultatet 
för tidsperioden 1401–10, då skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ står för hela 15,9% av 
alla skrivningar för detta fonem – högre än för något annat landskap under den tioårsperioden. 

Sammantaget vill jag framföra som min mening att det utifrån de resultat som har 
framkommit i undersökningen framstår som mest troligt att ljudförändringen /θ/ > /t/ har haft 
sin utgångspunkt i Mälardalen. Jag håller det också för troligast att Stockholm har varit 
utgångspunkten för förändringen. För Mälardalens del talar resultaten sitt tydliga språk, och 
östra Svealand är sedan tidigare känt som ett språkligt innovationscentrum (Moberg 
1989:256). För Stockholms del talar det faktum att det är Sveriges huvudstad och därtill 
landets politiska och ekonomiska centrum. Sådana städer står mycket regelbundet som 
novationscentrum för språkliga förändringar. Ytterligare en faktor som jag anser talar för 
Stockholm som novationscentrum är dess stora tyska befolkning och position som viktig 
handelsstad inom Hansan (Moberg 1989:26–27). Det tyska inflytandet ökade kraftigt från 
andra halvan av 1200-talet och kulminerade under Albrekt av Mecklenburgs regeringstid 
1368–1389 (Wessén 1967:4–10). Eftersom medellågtyskan inte hade fonemet /θ/ (Niebaum 
2000:1428) – och inte heller något /ð/ – är det en högst tänkbar möjlighet att tyskspråkig 
påverkan på Stockholmsspråket ledde till att /θ/ kom att ersättas av /t/. Det faktum att /θ/ är ett 
typologiskt ovanligt ljud (Maddieson 2013) talar också för att lågtysktalande skulle haft svårt 
att uppfatta och själva producera ljudet (jämför t.ex. med många människors svårigheter att 
idag uttala engelskans th). 

Lågtysk påverkan skulle också vara en förklaring till den höga andelen (4,3%) skrivningar 
med <t> för etymologiskt /θ/ i Småland under perioden 1360–69. Av de åtta belägg som 
denna andel utgör kommer sju från Kalmar, som enligt Delsing (2014) är den stad jämte 
Stockholm där det lågtyska språkliga inflytandet är som störst. Delsing menar att kasus-
sammanfallet i fornsvenska först inträffar i dessa två städer, och att det är den stora andelen 
tyskar i städerna som är den sannolika orsaken. Något som dock talar mot antagandet om 
starkt tyskt inflytande för denna undersöknings del är att Kalmar i övrigt har f ä r r e  
oetymologiska skrivningar än övriga Småland under övriga tidsperioder – inklusive 
perioderna efter 1400. Tabell 12 nedan visar andelen skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/ 
i diplom från Småland respektive Kalmar. Antalet diplom från Kalmar anges i parentes under 
procentandelen, och det är värt att notera att det faktiska underlaget är mycket litet, varför 
man återigen bör iaktta försiktighet innan man drar några slutsatser utifrån materialet. 
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Tabell 12  Andel skrivningar med <t> för etymologiskt /θ/ i svenskspråkiga diplom från 
Småland och Kalmar. 

 1350–59 1360–69 1370–79 1401–10 1411–20 
Småland 0,5 4,3 0,2 1,4 1,0 
Kalmar – 

(0) 
10,2 

(4) 
0 

(8) 
0,8 
(8) 

0,6 
(11) 

Ytterligare en – mer spekulativ – möjlighet är att tyskt inflytande skulle ha påverkat också det 
ortografiska bruket. Grafemet <þ> tycks börja minska i användning före 1300-talets mitt, inte 
alltför långt efter att det tyska kulturella och språkliga inflytandet började bli framträdande i 
Sverige. Därmed skulle även den ortografiska förändingen kunna knytas till lågtysk påverkan. 
En sådan parallell finns t.ex. i engelskans skriftspråk, där man under 1300-talet ersatte <þ> 
med dagens <th> efter franskt mönster (Pearce 2007:116). Likt medellågtyska hade inte yngre 
fornfranska fonemet /θ/, utan stavningen hade sannolikt latinsk förebild (från ursprungligen 
grekiska ord). 

6.3  Den lexikala aspekten av utvecklingen /θ/ > /t/ 
Den lexikala delen av undersökningen står för de tydligaste och mest uppseendeväckande 
resultaten. I tabell 13 nedan presenteras en sammanfattande bild i form av medelvärden för 
andelen skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ respektive <t> för etymologiskt /θ/ för de 
14 undersökta orden. Märk att för tidsperioderna mellan 1350–79 är inte alla undersökta ord 
representerade, vilket bidrar till en viss ojämnhet i resultaten. Inte heller tar tabellen hänsyn 
till att vissa ord är sämre belagda än andra (se avsnitt 5). Inom parentes står andelen skriv-
ningar med <t> för etymologiskt /θ/ när de två orden þæt och þæs har exkluderats. 

Tabell 13  Medelvärde av andelen skrivningar med <th> för etymologiskt /t/ respektive <t> 
för /θ/ i 6 respektive 8 fornsvenska ord. 

 /t/ 
<th> 

/θ/ 
<t> 

1350–59 4,0 0,6 (0,8) 
1360–69 6,8 9,1 (12,6) 
1370–79 3,8 1,8 (3,5) 
1401–10 9,8 13,0 (17,1) 
1411–20 11,5 22,8 (29,8) 

Dessa två ord – þæt och þæs – skiljer sig markant från samtliga övriga ord med etymologiskt 
/θ/. Efter år 1400, då ljudutvecklingen börjar göra sig tydligt gällande i skrift, är andelen 
oetymologiska skrivningar för de övriga sex orden som lägst 10% och som högst 47,8%. För 
þæs är de 1,2% (1401–10) respektive 3,9% (1411–20), och för þæt 0,1% under båda tids-
perioderna. Det innebär att ord med initialt [ð] intar en särställning, i och med att de inte tycks 
följa med den ortografiska utvecklingen i tillnärmelsevis samma utsträckning som övriga ord. 
Vad detta beror på är däremot mer svårtolkat. Då det handlar om högfrekventa ord är en 
möjlighet att deras ortografiska konservatism beror på skrivvana. Detta vore särskilt att 
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förvänta hos ordet þæt, och mycket riktigt har det ordet en högre grad av konservatism än det 
mindre frekventa þæs. Den andra förklaringen är att uttalet [ð] bevarats samtidigt som /θ/ 
sammanfallit med /t/, vilket också framstår som mest sannolikt. I sådana fall kan denna 
tidsperiod sägas vara brytpunkten för [ð]:s association till /θ/. Ljudet kommer efter /θ/:s 
bortfall ur språket att övergå till att bli en allofon av /d/ (Fridell 2010:123). Detta innebär att 
stavningen <th> hädanefter kommer att associeras med [ð] (vilket också är det som händer, jfr 
2.3), medan associationen till [θ] och [t] försvagas. I detta läge hade det varit av stort värde att 
kunna undersöka ytterligare ord med initialt [ð], för att se huruvida varierande satsbetoning 
kan ha påverkat stavningen av dem (þæt är en dålig kandidat eftersom det nästan alltid är 
obetonat i en mening). Sannolikt är tryckstarkhet skälet till att det ändå förekommer ett 
betydande antal skrivningar av þæs med <t>, eftersom det ordet oftare är betonat. Av 17 
belägg med <t>-skrivningar innehåller 15 formuleringen til þæs mēra visso och ytterligare en 
til þæs. Detta antyder att tryckstarkhet kan ha spelat en roll, men eftersom kontexten till 
övriga fall av þæs inte har undersökts kan inga slutsatser dras. Rimligtvis har båda 
förklaringarna legat till grund för utvecklingen som skett, då de i hög grad är avhängiga 
varandra. Högfrekventa ord har lätt för att bibehålla konservativa stavningar, och initialt [ð] 
förekommer endast i sådana ord. 

En sådan utveckling tycks gå emot Phillips (1984) och Bybee (2002), som menar att 
högfrekventa ord är de som f ö r s t  genomgår en ljudförändring. Här vill jag påpeka att denna 
invändning inte är giltig, eftersom min utgångspunkt är att någon ljudförändring inte ägt rum i 
(obetonat) þæt och þæs. Slutsatsen är alltså att ljudförändringen /θ/ > /t/ endast appliceras på 
ord med initialt [θ], och att ord med [ð] står utanför. Märk dock att de flesta ord med initialt 
[ð] också hade starktoniga varianter med initialt [θ], som genomgick förändringen (se även 
2.3). 

Beträffande lexical diffusion som förklaring till utvecklingen går det dessvärre inte att säga 
mycket mer än vad som precis har uppmärksammats. Den lexikala undersökningen är alltför 
begränsad, både vad gäller inkluderade ord och antal belägg, för att några egentliga slutsatser 
ska kunna dras. Bland orden med etymologiskt /t/ uppvisar til färst oetymologiska skriv-
ningar, vilket också skulle kunna attribueras till ordets höga frekvens i språket och i diplomen. 
Til följs av taka, också ett mycket frekvent ord. Ordet tīsdagher uppvisar flest oetymologiska 
skrivningar, men antalet belägg är få. Möjligen kan man också tänka sig sammanblandning 
med þōrsdagher som upphov till skrivningarna med <th>. En liknande sammanblandning 
mellan tvēr och þrīr skulle också kunna förklara den förhållandevis höga andelen skrivningar 
med <th> för tvēr under 1360–79. En annan förklaring vore lexical diffusion, men detta skulle 
då gå emot Phillips (1984) undersökning där räkneord i hög grad tenderade att bevara äldre 
stavningsmönster. 

Av orden med etymologiskt /θ/ uppvisar þorp den största andelen oetymologiska skrivningar: 
47,8% under 1411–20. Detta kan mycket väl vara ett resultat av lexical diffusion, men värt att 
notera är att det andra välbelagda substantivet þing inte kommer i närheten av samma siffror. 
En tänkbar förklaring till den höga andelen <t>-skrivningar för þorp är att det ofta står som 
efterled i sammansatta ord till personnamn på -s (t.ex. Perstorp, fsv. *Pædhersþorp). En 
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dissimilation /sθ/ > /st/ är i sammanhanget högst plausibel, och skulle då ha bidragit till att 
uttalet [torp] redan tidigare fått starkare fäste i talspråket. Simplex þorp har sedan påverkats i 
sin ortografi. Övriga ord uppvisar relativt likartade andelar skrivningar med <t>. Undantag är 
de tidigare tidsperioderna, men under dessa är flera av orden i fråga dåligt belagda, varför jag 
avhåller mig från att dra några slutsatser vad dem beträffar. 

I övrigt pekar resultaten av den lexikala undersökningen otvetydigt på att övergången /θ/ > /t/ 
varit betydligt längre gången under 1400-talets första två decennier än vad som gjorts 
gällande i de andra delarna av undersökningen. Utifrån vad som framkommit i den lexikala 
undersökningen är denna del av undersökningen också den mest pålitliga i detta avseende, 
eftersom den har möjliggjort slutsatsen att ord med initialt [ð] inte tagit del i den undersökta 
förändringen. Detta innebär att de resultat som presenterats som en helhetsbild sannolikt 
behöver justeras, eftersom korpusen innehåller en rad högfrekventa ord med initialt [ð], till 
exempel þænn, þē, þā, þæssi och deras flekterade former. Om alla dessa ord identifierades 
och lyftes bort ur korpusen skulle andelen oetymologiska stavningar sannolikt öka markant. 
Sett till den lexikala undersökningen verkar det snarare som att övergången /θ/ > /t/ påbörjats 
efter 1300-talets mitt, och att 1400-talet utgör början på den stigande mitten av en S-kurva, 
snarare än den inledande fasen av den. 

6.4  Sammanfattning 

Undersökningen har bidragit med en ny kompletterande helhetsbild av utvecklingen och 
användandet av grafemet <þ> samt fonemförändringen /θ/ > /t/. Undersökningen har också 
belyst potentialen i diakron korpusanalys för att undersöka historisk utveckling inom fono-
login. 

Grafemet <þ> är redan vid 1300-talets mitt mindre använt än digrafen <th> i Mellansverige, 
och på 1370-talet har det i princip fallit ur bruk. I Småland och Västergötland används <þ> i 
högre utsträckning under mitten av 1300-talet och lever också kvar något längre, men efter 
1370 förekommer det i högst marginell utsträckning. 

Övergången /θ/ > /t/ inleds någon gång efter mitten av 1300-talet och har vid 1400-talets 
början tilltagit signifikant.  Det kan dock givetvis inte uteslutas att den inletts tidigare men att 
detta inte framgår i skrift. Novationscentrum för förändringen är sannolikt Stockholm, men 
förändringen har snabbt spridits till Mälarlandskapen och sedan vidare därifrån. Det är troligt 
att förändringen i Stockholmsspråket har uppstått till följd av språkkontakt mellan svenska 
och lågtyska. I landskapen utanför Mälardalen har förändringen avancerat mindre under 1400-
talets början, och den har antagligen inte slagit igenom i dessa områden i samma utsträckning. 
Dessa slutsatser ansluter tämligen väl till Noreens (1904) påstående om att utvecklingen bör 
ha ägt rum mellan ca 1400–1450 (samt dialektalt även från ca 1375). Undersökningen har 
också visat att ord som uttalats med initialt [ð] inte tagit del i förändringen utan behållit detta 
ljud tillsammans med den gängse stavningen <th>. 
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Undersökningens resultat är tillförlitliga men mindre exakta, och vidare studier skulle bidra 
till att belysa ytterligare faktorer bakom de undersökta utvecklingarna. Med nya vinklingar på 
materialet kan resultaten förfinas och analyseras vidare. Till exempel skulle en geografisk 
undersökning av olika lexem i korpusen ge en tydligare bild av skillnaderna mellan de olika 
regionernas utveckling, och en fullständig förteckning över vilka ord korpusbeläggen faktiskt 
representerar skulle ge ytterligare underlag till nya lexikala undersökningar. En annan 
potentiell vidarearbetning vore att utöka korpusen med andra fornsvenska texter, för att på så 
sätt bättre täcka hela den aktuella tidsperioden i fråga. Vidare forskning skulle också kunna 
studera de undersökta utvecklingarna i relation till andra språkhistoriska förändringar från 
samma tidsperiod, såsom fornsvenskans kasusbortfall. Både materialet och den föreliggande 
undersökningen påvisar behovet av och möjligheterna hos vidare efterforskningar i ämnet. 
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Bilaga: Landskapsbestämda belägg 
 
Nedan följer landskapsvis en förteckning över samtliga svenskspråkiga belägg från ort-
bestämda diplom, fördelade på tioårsperioder. Beläggen presenteras som absoluta tal, och för 
de landskap som medtagits i den geografiska undersökningen även som procent av respektive 
fonem. 
 
 
Dalarna 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 46 0 0 0 3 106 1 
1350–59 9 1 0 0 0 19 2 
1360–69 9 1 0 0 37 0 3 
1370–79 15 3 0 0 61 0 4 
1401–10 11 3 0 0 27 0 2 
1411–20 21 0 0 0 56 0 4 
Totalt 111 8 0 0 184 125 16 
 
___ 
 
Dalsland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 37 2 0 0 115 1 4 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 – – – – – – 0 
Totalt 37 2 0 0 115 1 4 
 
___ 
 
Finland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 10 0 0 0 0 22 1 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 11 1 0 0 43 0 3 
1401–10 52 5 0 9 119 0 12 
1411–20 39 5 0 5 110 0 6 
Totalt 112 11 0 14 272 22 22 
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% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 100 0 0 0 0 100 1 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 91,67 8,33 0 0 100 0 3 
1401–10 91,23 8,77 0 7,03 92,97 0 12 
1411–20 88,64 11,36 0 4,35 95,65 0 6 
Totalt       22 
 
___ 
 
Gotland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 2 0 0 2 2 0 1 
Totalt 2 0 0 2 2 0 1 
 
___ 
 
Gästrikland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 1 0 0 0 10 0 1 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 5 0 0 1 12 0 1 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 – – – – – – 0 
Totalt 6 0 0 1 22 0 2 
 
___ 
 
Hälsingland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 10 0 0 0 37 0 2 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 – – – – – – 0 
Totalt 10 0 0 0 37 0 2 
 
___ 
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Karelen 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 0 0 0 0 9 0 1 
1411–20 17 0 0 4 42 0 2 
Totalt 17 0 0 4 51 0 3 
 
___ 
 
Medelpad 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 5 1 0 1 25 0 2 
Totalt 5 1 0 1 25 0 2 
 
___ 
 
Närke 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 5 0 0 0 9 5 2 
1360–69 1 0 0 0 10 0 2 
1370–79 4 0 0 0 8 0 1 
1401–10 146 2 0 6 318 0 18 
1411–20 113 6 0 7 298 0 15 
Totalt 259 8 0 13 643 5 38 
 
% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 100 0 0 0 64,29 35,71 2 
1360–69 100 0 0 0 100 0 2 
1370–79 100 0 0 0 100 0 1 
1401–10 98,65 1,35 0 1,85 98,15 0 18 
1411–20 94,96 5,04 0 2,30 97,71 0 15 
Totalt       38 
 
___ 
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Nyland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 0 0 0 0 6 2 1 
1360–69 4 0 0 0 11 0 1 
1370–79 1 0 0 0 6 0 1 
1401–10 15 0 0 1 42 0 2 
1411–20 – – – – – – 0 
Totalt 20 0 0 1 65 2 5 
 
___ 
 
Satakunda 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 14 2 0 4 45 0 3 
Totalt 14 2 0 4 45 0 3 
 
___ 
 
Småland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 94 0 0 1 67 134 24 
1360–69 63 6 0 8 165 15 22 
1370–79 177 6 0 1 460 7 41 
1401–10 611 28 0 21 1439 0 93 
1411–20 548 36 0 15 1440 0 99 
Totalt 1493 76 0 46 3571  156 279 
 
% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 100 0 0 0,50 33,17 66,34 24 
1360–69 91,30 8,70 0 4,26 87,7 7,98 22 
1370–79 96,72 3,28 0  0,21 98,29 1,50 41 
1401–10 95,62 4,38 0 1,44 98,56 0 93 
1411–20 93,84 6,16 0 1,03 98,97 0 99 
Totalt       279 
 
___ 
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Stockholm 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 2 0 0 0 0 12 1 
1350–59 10 1 0 0 29 3 3 
1360–69 70 0 0 1 194 10 18 
1370–79 92 1 0 3 293 0 26 
1401–10 152 5 0 22 277 0 21 
1411–20 281 11 0 42 637 0 39 
Totalt 607 18 0 68 1430 25 108 
 
% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 100 0 0 0 0 100 1 
1350–59 90,91 9,09 0 0 90,63 9,38 3 
1360–69 100 0 0 0,49 94,63 4,88 18 
1370–79 98,93 1,08 0  0,76 99,24 0 26 
1401–10 96,82 3,19 0 7,36 92,64 0 21 
1411–20 96,23 3,77 0 6,19 93,81 0 39 
Totalt       108 
 
___ 
 
Södermanland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 3 0 0 0 6 0 1 
1350–59 72 0 0 1 174 29 20 
1360–69 100 6 1 1 252 33 32 
1370–79 345 6 0 8 970 0 56 
1401–10 703 49 0 88 1961 0 118 
1411–20 582 53 0 114 1318 0 78 
Totalt 1805 114 1 212 4681 62 305 
 
% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 100 0 0 0 100 0 1 
1350–59 100 0 0 0,49 85,29 14,22 20 
1360–69 93,46 5,61 0,94 0,35 88,11 11,54 32 
1370–79 98,29 1,71 0 0,82 99,18 0 56 
1401–10 93,48 6,52 0 4,30 95,71 0 118 
1411–20 91,65 8,35 0 7,96 92,04 0 78 
Totalt       305 
 
___ 
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Tavastehus 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 7 0 0 0 12 0 1 
1411–20 11 3 0 0 19 0 2 
Totalt 18 3 0 0 31 0 3 
 
___ 
 
Uppland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 0 0 0 0 3 9 1 
1350–59 51 4 0 2 106 27 13 
1360–69 112 5 10 1 263 32  22 
1370–79 190 13 0 2 604 1 55 
1401–10 873 58 0 86 1969 0 119 
1411–20 632 73 0 113 1453 0 99 
Totalt 1858 153 10 204 4398 69 309 
 
% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 0 0 0 0 25 75 1 
1350–59 92,73 7,27 0 1,48 78,52 20 13 
1360–69 88,19 3,94 7,87 0,34 88,85 10,81  22 
1370–79 93,60 6,40 0 0,33 99,51 0,17 55 
1401–10 93,77 6,23 0 4,19 95,82 0 119 
1411–20 89,65 10,36 0 7,22 92,78 0 99 
Totalt       309 
 
___ 
 
Västergötland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 191 0 0 1 25 217 4 
1350–59 26 1 0 0 41 25 8 
1360–69 22 1 0 5 36 1 7 
1370–79 40 0 0 0 133 0 13 
1401–10 296 56 0 9 811 12 62 
1411–20 480 37 0 18 1164 0 91 
Totalt 1055 95 0 33 2210 255 185 
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% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 100 0 0 0,41 10,29 89,30 4 
1350–59 96,30 3,70 0 0 62,12 37,88 8 
1360–69 95,65 4,35 0 11,91 85,71 2,38 7 
1370–79 100 0 0 0 100 0 13 
1401–10 84,09 15,91 0 1,08 97,48 1,44 62 
1411–20 92,84 7,16 0 1,52 98,47 0 91 
Totalt       185 
 
___ 
 
Västmanland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 5 0 0 0 0 16 1 
1350–59 17 1 0 0 44 8 8 
1360–69 143 3 0 3 300 50 26 
1370–79 166 3 0 6 483 0 37 
1401–10 331 20 0 27 888 0 54 
1411–20 491 36 0 81 1059 0 62 
Totalt 1153 63 0 117 2774 74 188 
 
% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 100 0 0 0 0 100 1 
1350–59 94,44 5,56 0 0 84,62 15,39 8 
1360–69 97,95 2,06 0 0,85 84,99 14,16 26 
1370–79 98,23 1,78 0 1,23 98,77 0 37 
1401–10 94,30 5,70 0 2,95 97,05 0 54 
1411–20 93,17 6,83 0 7,11 92,90 0 62 
Totalt       188 
 
___ 
 
Värmland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 0 0 0 0 0 3 1 
1350–59 1 0 0 0 10 0 1 
1360–69 8 0 0 0 29 0 3 
1370–79 0 0 0 0 5 0 1 
1401–10 6 0 0 0 18 0 2 
1411–20 8 9 0 0 26 0 2 
Totalt 23 9 0 0 88 3 10 
 
___ 
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Åland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 3 0 0 0 27 0 1 
Totalt 3 0 0 0 27 0 1 
 
___ 
 
Ångermanland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 – – – – – – 0 
1370–79 – – – – – – 0 
1401–10 – – – – – – 0 
1411–20 0 0 0 0 17 0 1 
Totalt 0 0 0 0 17 0 1 
 
___ 
 
Östergötland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 2 0 0 0 0 7 1 
1350–59 118 2 0 0 269 76 30 
1360–69 186 7 0 3 416 70 55 
1370–79 705 6 0 4 1884 8 175 
1401–10 1166 25 0 21 2660 0 150 
1411–20 1565 36 0 81 3872 0 231 
Totalt 3742 76 0 109 9101 161 642 
 
% /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 100 0 0 0 0 100 1 
1350–59 98,33 1,67 0 0 77,97 22,03 30 
1360–69 96,37 3,63 0 0,61 85,07 14,32 55 
1370–79 99,16 0,84 0 0,21 99,37 0,42 175 
1401–10 97,90 2,10 0 0,78 99,22 0 150 
1411–20 97,75 2,25 0 2,05 97,95 0 231 
Totalt       642 
 
___ 
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Öland 
 
 /t/ /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ> <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – – – – 0 
1340–49 – – – – – – 0 
1350–59 – – – – – – 0 
1360–69 2 0 0 0 5 0 1 
1370–79 0 0 0 0 4 0 1 
1401–10 16 3 0 1 55 0 4 
1411–20 8 5 0 1 30 0 4 
Totalt 26 8 0 2 94 0 10 
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Bilaga: Ord till den lexikala undersökningen 
 
Nedan presenteras de fornsvenska ord som ingått i den lexikala undersökningen, fördelade på 
tioårsperioder. Beläggen presenteras först i absoluta tal och därefter i procent. 
 
 
taka 
 

 /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 16 1 0 8 
1350–59 52 4 0 45 
1360–69 129 4 0 114 
1370–79 227 4 0 202 
1401–10 304 29 0 303 
1411–20 265 26 0 249  

% /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 94,1 5,9 0 8 
1350–59 92,9 7,1 0 45 
1360–69 97,0 3,0 0 114 
1370–79 98,3 1,7 0 202 
1401–10 91,3 8,7 0 303 
1411–20 91,1 8,9 0 249  

 
___ 
 
til 
 

 /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 5 0 0 2 
1340–49 154 1 0 15 
1350–59 380 5 0 163 
1360–69 616 16 7 253 
1370–79 1119 8 0 402 
1401–10 2950 134 0 803 
1411–20 3135 166 0 854  

% /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 100 0 0 2 
1340–49 99,4 0,7 0 15 
1350–59 98,7 1,3 0 163 
1360–69 96,4 2,5 1,1 253 
1370–79 99,3 0,7 0 402 
1401–10 95,7 4,4 0 803 
1411–20 95,0 5,0 0 854  

 
___ 
 
tīdh 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 2 0 0 2 
1360–69 3 0 0 2 
1370–79 9 0 0 8 
1401–10 97 12 0 104 
1411–20 87 7 0 76  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 100 0 0 2 
1360–69 100 0 0 2 
1370–79 100 0 0 8 
1401–10 89,0 11,0 0 104 
1411–20 92,6 7,5 0 76  

 
___ 
 



 49 

tīsdagher 
 

 /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 3 1 0 4 
1360–69 1 0 0 1 
1370–79 4 2 0 6 
1401–10 13 2 0 15 
1411–20 17 6 0 21  

% /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 75,0 25,0 0 4 
1360–69 100 0 0 1 
1370–79 66,7 33,3 0 6 
1401–10 86,7 13,3 0 15 
1411–20 73,9 26,1 0 21  

 
___ 
 
tomt 
 

 /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 16 0 0 12 
1360–69 11 1 0 11 
1370–79 44 2 0 37 
1401–10 104 14 0 72 
1411–20 143 18 0 101  

% /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 100 0 0 12 
1360–69 91,7 8,3 0 11 
1370–79 95,7 4,4 0 37 
1401–10 88,1 11,9 0 72 
1411–20 88,8 11,2 0 101  

 
___ 
 
tvēr 
 

 /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 41 0 0 3 
1350–59 60 5 0 46 
1360–69 77 12 0 68 
1370–79 134 12 0 90 
1401–10 323 34 0 177 
1411–20 269 30 0 182  

% /t/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 100 0 0 3 
1350–59 92,3 7,7 0 46 
1360–69 86,5 13,5 0 68 
1370–79 91,8 8,2 0 90 
1401–10 90,5  9,5 0 177 
1411–20 90,0 10,0 0 182  

 
___ 
 
þing 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 0 1 0 1 
1340–49 0 1 5 4 
1350–59 0 23 19 36 
1360–69 1 57 12 55 
1370–79 2 120 1 91 
1401–10 26 222 0 197 
1411–20 33 141 0 132  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 0 100 0 1 
1340–49 0 16,7 83,3 4 
1350–59 0 54,8 45,2 36 
1360–69 1,4 81,4 17,1 55 
1370–79 1,6 97,6 0,8 91 
1401–10 10,5 89,5 0 197 
1411–20 19,0 81,0 0 132  

 
___ 
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þorp 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 0 1 5 5 
1360–69 5 31 2 18 
1370–79 2 49 0 40 
1401–10 17 69 0 64 
1411–20 54 59 0 68  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 0 16,7 83,3 5 
1360–69 13,2 81,6 5,3 18 
1370–79 3,9 96,1 0 40 
1401–10 19,8 80,2 0 64 
1411–20 47,8 52,2 0 68  

 
___ 
 
þōrsdagher 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 1 0 0 1 
1350–59 0 3 1 3 
1360–69 0 6 3 9 
1370–79 1 2 1 4 
1401–10 4 36 0 40 
1411–20 6 19 0 23  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 100 0 0 1 
1350–59 0 75,0 25,0 3 
1360–69 0 66,7 33,3 9 
1370–79 25,0 50,0 25,0 4 
1401–10 10,0 90,0 0 40 
1411–20 24,0 76,0 0 23  

 
___ 
 
þridhiunger 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 0 3 1 2 
1360–69 4 9 1 11 
1370–79 1 11 0 9 
1401–10 5 33 0 21 
1411–20 14 22 0 25  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 – – – 0 
1350–59 0 75,0 25,0 2 
1360–69 28,6 64,3 7,1 11 
1370–79  8,3 91,6 0 9 
1401–10 13,2 86,8 0 21 
1411–20 38,9 61,1 0 25  

 
___ 
 
þrīr 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 1 2 23 4 
1350–59 1 19 20 28 
1360–69 6 49 6 54 
1370–79 4 95 1 83 
1401–10 39 157 0 112 
1411–20 39 118 0 108  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 3,9 7,7 88,5 4 
1350–59 2,5 47,5 50,0 28 
1360–69 9,8 80,3 9,8 54 
1370–79 4,0 95,0 1,0 83 
1401–10 19,9 80,1 0 112 
1411–20 24,8 75,2 0 108  

 
___ 
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þūsand 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 0 2 3 4 
1350–59 0 8 8 16 
1360–69 2 13 5 20 
1370–79 1 22 0 21 
1401–10 24 58 0 77 
1411–20 22 69 0 87  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 0 40,0 60,0 4 
1350–59 0 50,0 50,0 16 
1360–69 10,0 65,0 25,0 20 
1370–79 4,4 95,7 0 21 
1401–10 29,3 70,7 0 77 
1411–20 24,2 75,8 0 87  

 
___ 
 
þæs 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 0 3 15 8 
1350–59 0 36 12 40 
1360–69 0 41 3 37 
1370–79 0 97 1 82 
1401–10 4 329 1 274 
1411–20 13 320 0 292  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 – – – 0 
1340–49 0 16,7 83,3 8 
1350–59 0 75,0 25,0 40 
1360–69 0 93,2 6,8 37 
1370–79 0 98,9 1,0 82 
1401–10 1,2 98,5 0,3 274 
1411–20 3,9 96,1 0 292  

 
___ 
 
þæt 
 

 /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 0 6 0 2 
1340–49 0 15 36 16 
1350–59 2 199 102 142 
1360–69 3 479 61 234 
1370–79 2 996 18 409 
1401–10 1 2098 5 685 
1411–20 1 2132 0 718  

% /θ/ antal diplom 
 <t> <th> <þ>  
1330–39 0 100 0 2 
1340–49 0 29,4 70,6 16 
1350–59 0,7 65,7 33,7 142 
1360–69 0,6 88,2 11,2 234 
1370–79 0,2 98,0 1,8 409 
1401–10 0,1 99,7 0,2 685 
1411–20 0,1 100 0 718  

 
 


