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Sammanfattning  

I den här uppsatsen presenteras en utgåva, d.v.s. en transkription och översättning, av 

Riksarkivets diplom SDHK-nr 21846. Därtill analyseras skrivarens kasusbruk i texten. 

Diplomet är utfärdat i Stockholm 1432 och tillhör en tid då kasusböjningen i Mälardals-

området snart skulle komma att upphöra. 

Analysen visar att flera drag av fyrkasussystemet är bevarade i diplomet. Det främsta 

tecknet på dess försvagning är istället svårigheten att fastställa kasus morfologiskt. Om 

man borträknar förekomsten av dativ i vissa formuleringar med karaktären av stående 

uttryck, framstår dessutom ackusativ som det enda kasuset i prepositionsfraser. Detta 

skulle i sådana fall tyda på att brevets skrivare tagit ett steg mot upplöst kasussystem. 

Utifrån den begränsade undersökning som görs här, kan detta däremot inte fastställas. 
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1 Introduktion 

I Riksarkivets samlingar finns ett s.k. gåvobrev bevarat från den 18 oktober 1432. 

Gåvobreven utgör ”[s]kriftligt dokumenterade gåvor i form av fast egendom, framför 

allt till kyrkliga institutioner” (Larsson 2003:125) och i det här fallet är mottagaren 

Uppsala domkyrka, medan utfärdaren är en änka vid namn Bengta Eriksdotter i Stock-

holm. Brevets skrivare har däremot förblivit anonym.  

I brevet erhåller domkyrkan ett stenhus i närheten av Skomakarporten och en trädgård 

vid Staffan Grytgjutares gränd1 mot det att man årligen förser utfärdaren med en viss 

mängd korn och därtill sörjer för hennes fränders och föräldrars själar. Då Bengta Eriks-

dotter själv saknar sigill att besegla brevet med, ber hon borgmästaren Johan Mynther 

att fästa sitt vid det. Dessutom bevittnar ytterligare ett antal framstående män i staden 

överlåtelsen. Än idag sitter sex sigill kvar vid brevet, medan ett sjunde tycks ha gått 

förlorat.  

Bengta Eriksdotters brev är utfärdat i en tid när svenskan genomgick stora förändringar 

och det fornsvenska fyrkasussystemet var på väg att upplösas. Utvecklingen var som 

starkast i Mälardalsområdet där brevet också är utfärdat. Här skulle kasusböjningen i 

stort sett komma att försvinna under 1400-talets mitt (Delsing 2014:37). En viktig 

aspekt vid en analys av brevet är därför hur dess kasusbruk ser ut och om de nära före-

stående förändringarna manifesterar sig i det. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är tredelat och består i att: 

1) transkribera Riksarkivets diplom SDHK-nr 21846, 

2) översätta diplomet samt  

3) analysera skrivarens kasusbruk i brevtexten. 

Kasusanalysen syftar till att fastställa i vilka funktioner, inom satsen eller frasen, som 

respektive kasus används. För genitiven kommer även spridningen av s-ändelsen och 

                                                 
1 Gatan i Gamla stan som idag heter Tyska brinken kallades tidigare Skomakarbrinken eller 

Skomakarporten. Det senare namnet, för vilket Bengta Eriksdotters brev är det äldsta bevarade belägget, 

förklaras med att gatan ledde ner till en port i Stockholms stadsmur. (Stahre et al. 2005:72) Den andra 

gatan som nämns i brevet, Staffan Grytgjutares gränd, har jag inte lyckats identifiera. 
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förekomsten av intern böjning2 analyseras. Resultatet av kasusanalysen kommer sedan 

jämföras med den bild forskningen har presenterat för kasusbruket i fornsvensk tid.  

De frågeställningar som kommer diskuteras i uppsatsen är således: I vilka funktioner 

används de olika kasusen? Går det att se några tecken på spridning av s-genitiv i brev-

texten eller förlorad intern böjning? Hur ser skrivarens kasusbruk ut i förhållande till 

vad tidigare undersökningar visat vara gången för förändringarna av kasusbruket? Finns 

det några exempel på sådant som kan betraktas som arkaismer eller novationer?  

Kasusanalysen inbegriper de substantiv, adjektiv, pronomen, räkneord och preteritum-

participer som förekommer i brevet. Följande avgränsningar gäller: 

 Oböjliga ord är uteslutna ur analysen. I enlighet med Pettersson (2005:106) 

räknas komparativer och presensparticiper som oböjliga, även om de tidigare 

haft samma böjning som svaga adjektiv (Wessén 1968:111). I brevtexten före-

kommer komparativerna ’bætra’ (rad 8) och ’mere’ (rad 14) samt presenspartici-

pet ’liggiandi’ (rad 3, 6).3 Ordet ’wægna’ (rad 16) är en oböjlig genitiv plural-

form av vägher (Söderwall 1884–1918, uppslagsord väghna). Också räkneordet 

’trætighi’ (rad 6) är oböjligt (Wessén 1965:114).  

 Genitivändelser i förledet av sammansatta substantiv kommer inte analyseras. 

 I brevet förekommer en rad familjenamn, några av dem till synes tyska. Dessa 

utesluts då jag inte har lyckats fastställa deras kasusböjning. Berörda namn är: 

’praal’ (rad 4, 18) samt ’wikhoff’, ’thorn’ och ’hopnær’ (rad 18). Detsamma gäl-

ler tillnamnet ’mynther’ (rad 15). 

 Ord avslutade med s.k. suspension, en förkortning av ordsluten 

(Svensson, 1974:44), har visserligen transkriberats, men uteslutits ur kasus-

analysen, då deras slutstavelser inte kan betraktas som helt säkra. De aktuella 

orden är ’borgamæstare’, ’andres’ (båda rad 17) samt ’birgerson’ (rad 18). 

 Tre ord har tolkats som felskrivningar. Den bedömningen är dock inte helt säker 

och därför utesluts orden ur analysen.  

I ’eptir mina radhe’ (rad 2–3) kongruerar inte ’mina’ med ’radhe’, vars dativ går 

att fastställa morfologiskt. Ordet ’mina’, som i stället för dativ- är en ackusativ-

form, antas därför vara en felskrivning och utesluts därmed. 

                                                 
2 Med intern böjning menas det att såväl substantivet som dess bestämda artikel böjdes för genitiv (Norde 

1997:107). 
3 På s. 12 finns en transkription av brevet med radnummer angivna. 
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Satsen ’hwadh huseth och gardhin kunno bætra wara’ (rad 8) är svårtolkad. I 

analysen som görs här förstås den som ’vad för huset och gården kan bättre 

vara’. Prepositionsfrasen ’för huset och gården’ skulle i sådana fall ha mot-

svarats av dativ i den fornsvenska texten, men här har skrivaren istället använt 

ackusativ. Satsens subjekt är pronomenet ’hwad’. Ett problem med en sådan 

tolkning är att subjektet, som står i singular, inte kongruerar avseende numerus 

med verbets pluralform ’kunno’. Detta betraktas dock vara resultatet av en 

anakolut, en ”kontamination av två konstruktioner” (SAG I:153), där den möj-

liga nominativformen ’huseth och gardhin’ uppfattats som subjekt och lett till att 

verbet fått en pluralform. Hela tolkningen, inklusive det att ’huseth och gardhin’ 

egentligen skulle stått i dativ, får dock betraktas som en relativt fri tolkning och 

därför utesluts dessa två ord ur analysen. 

  Den sista raden i brevet är skriven på latin och utesluts därför ur analysen. 
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2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som varit aktuell för uppsatsen berör dels de medeltida di-

plomen, dels fyrkasussystemets upplösning. Det kan påpekas att begreppet diplom i 

senare forskning kommit att ersättas av brev (Johnson 2003:11). I den här uppsatsen 

använder jag mig omväxlande av båda begreppen. 

2.1 Skriftbruk och de medeltida breven 

De medeltida breven har framför allt ägnats uppmärksamhet inom den s.k. skriftbruks-

forskningen.4 Vad man där inriktar sig på är, som benämningen antyder, skriftspråket 

och dess särskilda förutsättningar (Larsson 2003:8). Två forskare på området är Inger 

Larsson och Rakel Johnson. 

Larsson (2003) genomför en klassifikation av breven utifrån deras funktion. Hon disku-

terar även skrivarna bakom breven, de latinska s.k. formelsamlingar som användes som 

förlagor till breven m.m. Ett övergripande tema är den under medeltiden stärkta 

centralmakten och de helt nya krav på skriftbruk som denna förde med sig. Detta kom 

bl.a. till uttryck i Magnus Erikssons lands- och stadslagar,5 där brevens språk och ut-

formning reglerades. 

Johnson (2003) intresserar sig i stället för kasusbruket och ändelsevokalerna i breven. 

Hennes undersökning omfattar de äldre fornsvenska diplomen, d.v.s. de från 1330–1374 

(Johnson 2003:34). 6 De relativt snabba förändringar hon kan konstatera under denna 

period förklarar hon i första hand med skrivarnas utbildning och alltså inte med föränd-

ringar i språksystemet (ibid:266).  

2.2 Fornsvensk morfologi 

Utförliga beskrivningar av den fornsvenska morfologin finner man i Adolf Noreens 

Altschwedische grammatik (1904) och Elias Wesséns Svensk språkhistoria del 1 (1968). 

Här delas substantiven och adjektiven in i en stark och en svag deklination vilka i sin tur 

indelas i deklinationer utifrån de stamvokaler orden haft i urnordiskan. Därmed talar 

man om maskulina och neutrala a-stammar, feminina i-stammar o.s.v. För substantiven 

                                                 
4 I linje med Johnson (2003) använder jag begreppet skriftbruk för denna forskningsinriktning. Larsson 

(2003) föredrar istället den engelska beteckningen literacy. 
5 Magnus Eriksson (1316–1374) var kung över Sverige 1319–1365 och även över Norge 1319–1343 

(Larsson 2003:49). Hans landslag utarbetades omkring 1350 och var tänkt som en för landsbygden 

gemensam lag. Den några år yngre stadslagen skulle istället gälla städerna. (Pettersson 2005:81). 
6 Det äldsta bevarade brevet på svenska är ett pantbrev från 1330 (Larsson 2003:11).  
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är den svaga deklinationen relativt enkel och består i singular av nominativ och oblikt 

kasus,7 medan böjningen av de starka substantiven inbegriper fler former. En svårighet, 

som spelat en stor roll i den här uppsatsen, är att ett och samma suffix kan återkomma i 

flera kasus. Det leder till tvetydiga ordformer vars kasus, eller ibland numerus, inte går 

att fastställa morfologiskt.  

2.2.1 Forskning kring fyrkasussystemets upplösning 

Fyrkasussystemets upplösning är en komplicerad process. Wessén (1968:136–150) ger 

en översikt dess kronologi. Delsing (2014:29–37) visar i sin tur hur skeendet är koncen-

trerat till två perioder: den första inföll omkring 1300 och innebar att vissa ändelser 

sammanföll och att t.ex. användningen av genitiv inskränktes. Den andra inföll i mitten 

av 1400-talet och förde med sig att kasusböjningen i stort sett försvann, åtminstone i 

Mälardalsområdet. Delsings slutsats är att det lågtyska inflytandet i städer som Stock-

holm är en avgörande faktor för förändringarna i 1400-talets mitt.  

Mer detaljerade studier av förändringarna av genitiven görs av Delsing (1991) och 

Norde (1997). Förändringarna av genitiven är omfattande. Det handlar exempelvis om 

hur genitiven slutade användas efter prepositioner, hur s-ändelsen kom att bli allena-

rådande genitivändelse och inte minst hur genitiven gick från att markeras på 

nominalfrasens alla ingående led, till att, som idag, gälla nominalfrasen i dess helhet. I 

den här uppsatsen har jag framför allt fått användning av de diakroniska korpusunder-

sökningar som dessa författare redovisar.  

En studie av förändringarna av dativanvändningen redovisas av Skrzypek (2005). Hen-

nes undersökning är inte lika omfattande som t.ex. Nordes undersökning av genitiven, 

men inte desto mindre av stort intresse för den här uppsatsen då hon redovisar resultat 

från dativbruket i diplomen separat. De diplom hon undersökt tillhör perioden 1401–

1420 och är således något yngre än de Johnson (2003) intresserat sig för. I sin studie 

redovisar Skrzypek också en detaljerad genomgång av dativens användning i forn-

svenskan.  

 

   

                                                 
7 De kasus som inte är nominativ kallas oblika (SAG I:204). De oblika kasusen i fornsvenskan är därmed 

genitiv, dativ och ackusativ. 
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3 Material och metod 

3.1 Val av material 

Huvuddelen av de ca 40 000 bevarade svenska diplomen återfinns i Riksarkivets sam-

ling Svenskt diplomatarium (Larsson 2003:10). Diplomatariets register är sökbart på 

internet (http://sok.riksarkivet.se/SDHK) med uppgifter om utfärdare, utfärdandeort 

m.m. Även inskannade bilder av diplomen finns tillgängliga liksom i många fall också 

transkriptioner av diplomen. Transkribering av diplomen är ett pågående projekt och i 

skrivande stund är diplom från åren 1330–1379 och 1401–1420 transkriberade.  

Då tanken har varit att transkription ska ingå i uppsatsarbetet har valet av diplom be-

gränsats till att gälla de perioder vars diplom ännu inte blivit transkriberade. Utöver 

denna tidsmässiga avgränsning har jag också tagit hänsyn till skador på breven och tex-

tens läsbarhet. En oskadad, fullständig text har varit ett kriterium vid valet av diplom. 

Vad som har varit att anse som en lämplig längd på brevtexten har jag avgjort i samråd 

med min handledare.  

3.2 Metod för kasusanalysen 

Huvudsyftet med kasusanalysen är att undersöka brevskrivarens kasusbruk och hur det 

förhåller sig till de förändringar fyrkasussystemet genomgick under den yngre forn-

svenska perioden. För varje ord har förutom syntaktisk funktion även numerus, genus, 

deklination och kasus fastställts. När kasus, eller för vissa ord numerus, inte gått att 

fastställa morfologiskt har jag istället utgått från ett antal kriterier som redovisas nedan.  

Jag har också försökt sätta in kasusbruket i dess tidsmässiga sammanhang. För det har 

jag utgått från den bild av kasussystemets upplösning som ges i litteraturen. När så är 

möjligt har jag jämfört kasusbruket för enskilda ord i brevtexten med närliggande ex-

empel i litteraturen. 

3.2.1 Fastställande av syntaktisk funktion 

Den syntaktiska analysen har bestått i att avgöra vilken funktion respektive nominalfras 

fyller i satsen, d.v.s. om den utgör en primär satsdel och i sådana fall vilken. Alternativt, 

i de fall nominalfrasen har utgjort ett led i en annan fras, vilken funktion nominalfrasen 

fyller i denna. Som ramverk för den syntaktiska analysen har Svenska Akademiens 

grammatik använts. Jag har även tagit hänsyn till redogörelsen för fornsvenskt kasus-

bruk i Wessén (1965:10–28). 
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I fråga om satsdelar har jag utgått från de primära satsdelarna:  

1. Subjekt  

Subjektet bildar tillsammans med en finit verbfras en finit sats (SAG I:227). För 

fornsvenskans del gäller att subjektet vanligen står i nominativ (Wessén 

1965:10). 

2. Direkt och indirekt objekt 

Noga räknat utgör objekten delar av verbfrasen – det är ju inte alla verb som kan 

förekomma med objekt (intransitiva verb) och förekomsten av objekt är bero-

ende av verbet (SAG III:253). Verb som konstrueras med ett objekt kallas 

monotransitiva (SAG I:199) och objektet betraktas då som direkt (Skrzypek 

2005:35). Verb som konstrueras med två objekt kallas bitransitiva (SAG I:158) 

och förutom det direkta objektet förekommer då även ett indirekt objekt. I forn-

svenskan stod vanligen det indirekta objektet före det direkta (Skrzypek 

2005:35), något som för övrigt också gäller i nusvenskan (SAG III:298). I 

fyrkasussystemet stod det direkta objektet vanligen i ackusativ (Wessén 

1965:11) och det indirekta objekt i dativ (Pettersson 2005:113). Undantag kunde 

dock förekomma vid verb som styrde andra kasus. 

3. Predikativ 

Ett predikativ är en bestämning till verbet och säger något om subjektet eller det 

direkta objektet (SAG I:210f.). I fyrkasussystemet stod subjektivt predikativ i 

nominativ medan objektiv predikativ stod i ackusativ (Pettersson 2005:113).  

4. Adverbial 

Adverbial är bestämningar till verb, adjektiv eller adverb (SAG I:150). Det finns 

också satsadverbial som rör hela satsen (ibid:221). I nusvenskan utgörs ofta ad-

verbialet av en prepositionsfras (ibid:150) och så är fallet redan i diplomen 

(Johnson 2003:124). I fornsvenskan kunde adverbialet också utgöras av en 

nominalfras i ett visst kasus, t.ex. ackusativ och dativ (Wessén 1965:13, 21).  

Om nominalfrasen inte utgör en primär satsdel, utgör den istället ett led i en annan fras. 

En fras består av ett huvudord och eventuella bestämningar. Bestämningarna i 

prepositionsfraser kallas rektioner, medan bestämningarna i nominalfraser kallas attri-

but.  
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Nominalfraser har ett substantiv, egennamn eller ett substantiviskt pronomen som hu-

vudord (SAG I:202). Detta kriterium har använts för att avgöra vad i brevtexten som ska 

räknas som nominalfraser. Nominalfrasens attribut kan vara framförställda eller efter-

ställda (SAG III:13). Attributen kan vara av en mängd slag, t.ex. adjektivfraser, parti-

cipfraser, bisatser, prepositionsfraser, andra nominalfraser o.s.v. (ibid:71, 86).  

En speciell typ av efterställt attribut i nominalfrasen är appositionen: en efterställd 

nominalfras (SAG I:154). Appositionen var ett viktigt stilmedel i fornnordisk dikt 

(Wessén 1965:10f.), men även i den brevtext som analyseras här är appositioner fre-

kventa. Om appositionens kasus heter det: ”Appositionen rättar sig, efter en välkänd 

grammatisk regel, till kasus efter det substantiv, som det bestämmer” (Wessén 

1965:102). I fornsvenskan förekommer dock även appositioner i nominativ, oavsett hu-

vudordets kasus (loc. cit.). För appositioner gäller därmed att de antingen kongruerar 

med huvudordet eller står i nominativ. 

3.2.2 Metod för morfologisk analys 

Den morfologiska analysen har handlat om att fastställa ordens deklination, genus, nu-

merus och kasus. Ordens genus och deras böjning i nominativ plural anges i Söderwalls 

ordböcker (Söderwall 1884–1918; Söderwall 1925–1973) och detta är vanligen tillräck-

ligt för att också fastställa ordens deklination. Vissa stammar omfattar dock ett så be-

gränsat antal ord att de finns fullständigt förtecknade i Wessén (1968:97–103). Detta 

gäller rotnomina och r-stammar i maskulinum, feminina r-stammar samt neutrala ja- 

och ia-stammar. Även i fråga om böjningen av pronomen har jag utgått från Wessén 

(ibid:116–123). 

Egennamn tas inte upp av Söderwall. Förnamnen i brevtexten har jag därför kontrollerat 

mot Sveriges medeltida personnamn (1967). Detta uppslagsverk är dock inte färdigställt 

och i några fall har jag därför utgått från andra källor. Dessa redovisas i Bilaga 2 till-

sammans med de aktuella namnen.  

Ändelserna i bestämd form har utgjort ett särskilt problem i analysen. Informationen 

kring dessa är begränsad i litteraturen. Wessén (1968:119f.) ger visserligen exempel på 

substantivens böjning i bestämd form, men att dessa inte går att använda som mall stod 

klart under analysen. Exempelvis skulle ett ord som ’domkirkene’ (rad 11) i sådana fall 

ha klassificerats som dativ, i analogi med Wesséns exempel ”viku-nni” (ibid:120). En 
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sökning i Korps fornsvenska korpus8 visar dock att den bestämda ne-ändelsen också kan 

förekomma i genitiv: ”ok andra kirkenne sacramenta”. Jag har därför aldrig låtit be-

stämd ändelse avgöra ordens kasus. 

3.2.3 Hantering av tvetydiga fall 

Det avgörande i analysen har varit att fastställa ordens kasus. Ord för vilka detta inte har 

låtit sig göras har betecknats som ”oklara”. I vissa fall är det enbart numerus eller dekli-

nation som inte kunnat avgöras, men sådana ord har ändå kunnat sorteras in under ett 

kasus. När kasus inte gått att bestämma morfologiskt har jag utgått från följande: 

1. Jag har förutsatt kongruens inom nominalfrasen. Om kasus/numerus har kunnat 

fastställas morfologiskt för något ord som ingår i nominalfrasen, har detta fått 

fälla avgörandet och tvetydiga ord i samma nominalfras har tilldelats detta 

kasus/numerus. Detta gäller dock inte appositioner som istället antas stå i nomi-

nativ om de inte kongruerar med sitt huvudord.  

2. När kongruens inte har varit tillräckligt har jag istället utgått från satsdel. Om 

valet står mellan nominativ och ett annat kasus för ett subjekt eller ett subjektivt 

predikativ, har nominalfrasen klassificerats som nominativ. På samma sätt har 

ackusativ prioriterats framför andra kasus när det handlar om direkta objekt och 

dativ när det handlar om indirekta objekt. 

3. I de fall nominalfrasen utgör rektion i en prepositionsfras har jag tagit hänsyn till 

vad litteraturen haft att säga om den aktuella prepositionens kasusstyrning. Om 

endast ett av de kasus som den tvetydiga ordformen används för associeras med 

aktuell preposition har jag förutsatt att det är detta kasus som gäller. 

4. Genitiven kan användas som framförställt possessivt attribut. I de fall en tve-

tydig ordform föregår nominalfrasens huvudord har den bedömts som genitiv 

om detta har varit ett av de kasus den aktuella ordformen kan användas för. 

5. Om inget av det ovanstående har gått att tillämpa har nominalfrasen räknats som 

oklar. 

  

                                                 
8 http://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=old_swedish#?%2Flang=sv&cqp=%5B%5D 
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4 Transkription och översättning 

I detta avsnitt presenterar och diskuterar jag transkriptionen och översättningen av di-

plomet. En bild av diplomet finns i Bilaga 1.  

4.1 Skriften i diplomet 

Skrifttypen i Bengta Eriksdotters brev är Cursiva Recentior, vilket också är den mest 

utbredda medeltida skrifttypen (Derolez 2003:142). Utmärkande kännetecken för denna 

är följande (loc. cit.): 

a) <a> är enrummigt. Som exempel på detta kan man ta vilket <a> som helst i bre-

vet, såsom det i ’allom’ (rad 1). Med tvårummigt ’a’ menas t.ex. sådant som an-

vänds i det typsnitt den här uppsatsen är skriven med (Derolez 2003:133f.).  

b) <b>, <h>, <k> och <l> skrivs med ögla längst upp på höger sida, se t.ex. <b> i 

’bencta’, <h> i ’høra’, <k> i erikxdotther och <l> i ’allom’ (samtliga rad 1). 

c) <f> och <s> går under linjen, se t.ex. ’breff’ och ’see’ (rad 1). I brevet före-

kommer också en annan variant av <s>, nämligen slutet runt ’s’ (Derolez 

2003:151) i slutet av ord. Att slutet runt ’s’ förekommer i slutet av ord och högt 

’s’ inititalt eller inuti ord är det normala inom Cursiva Recentior (ibid:150).  

Brevet inleds med en majuskel.9 Majuskler förekommer också på rad 12, ’T’, och på 

sista raden, ’D’. Även om vanligen enbart förstabokstaven är utsmyckad i de medeltida 

breven (Jansson 1954:92), är samtliga majuskler utsmyckade här. Diplomens utsmyck-

ning anses generellt vara ”skäligen enkel” (loc. cit.) och det omdömet förefaller giltigt 

även i detta fall. 

I brevet förekommer ett snedstreck på rad 5 och en punkt på rad 17. Snedstrecket funge-

rar som skiljetecken i medeltida skrifter (Svensson 1974:45). 

4.2 Utgivningsprinciper 

Transkriptionen har i stort sett genomförts i enlighet med de riktlinjer som Svenskt di-

plomatarium följer i sin utgivning av diplomen (Svenskt diplomatarium 2006:V–VI). 

Till skillnad från Svenskt diplomatarium har jag dock inte närmat transkriptionen nu-

svenskan genom att utöka kommateringen och skriva namn med versal (jmfr. Svenskt 

diplomatarium ibid:VI). Detta då jag tagit med sådant i översättningen. 

                                                 
9 Majuskel är ett annat ord för det som på boktryckarspråk kallas versal, d.v.s. en stor bokstav (Svensson 

1974:27). 
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I enlighet med Svenskt diplomatariums utgivningsprinciper har jag inte markerat allo-

grafer. De redan nämnda varianterna av <s>, slutet runt ’s’ och högt ’s’, tecknas alltså 

på samma sätt i transkriptionen. Inte heller runt ’r’ (se t.ex. ’foordhom’ rad 1) har mar-

kerats. Undantagen är ’u’, ’v’ och ’w’, som alla kan beteckna ’u’ men ändå skiljs åt i 

transkriptionen. 

Förkortningarna i brevet är upplösta, d.v.s. de bokstäver förkortningarna står för skrivs 

ut och markeras i kursiv stil. I den fornsvenska delen av brevet förekommer följande 

förkortningar: 

 Det vanligaste förkortningstecknet är det s.k. allmänna förkortningstecknet, be-

stående av ett streck över en bokstav (Svensson 1974:44f.). I brevet markerar 

det, när det förekommer över vokal, att ett efterföljande <m> eller <n> har ute-

lämnats. När det i stället förekommer över en konsonant markerar det att ett 

föregående eller efterföljande <e> eller <i> har utelämnats.  

 På rad 18 förekommer ett tecken som står för -us i ’magnus’. Detta är en latinsk 

ändelse (Norde 1997:45) och att döma av de skriftprover som analyseras i 

Jansson (1954:98;101), är detta den vanliga förkortningen just för -us i latinsk 

skrift.  

 Slutligen förekommer också tre suspensioner (se även avgränsningar, s. 2) i 

orden ’borgamæstara’ (rad 17), ’andres’ (sista ordet, rad 17) och ’birgerson’ (rad 

18).  

Vid upplösningen av förkortningarna har jag utgått från uppslagsorden som anges i 

Söderwall (1884–1918). Prepositionen eptir förekommer såväl förkortad (rad 11, 14) 

som utskriven i sin helhet (rad 2). I det senare fallet överensstämmer ordets stavning i 

brevet med den i Söderwalls ordbok (1884–1918, uppslagsord eptir). 

Förutom förkortningarna förekommer det också en ligatur, d.v.s. en sammanskrivning 

av två bokstäver (Svensson 1974:166). I det här fallet handlar det om ’de’ i slutet på 

’fornæmpde’, rad 14. Även ligaturen har skrivits ut och markerats i kursiv stil i 

transkriptionen. 



  

 

12 

 

4.3 Transkription 

1. For allom them thetta10 breff høra eller see kænnis jak bencta erikxdotther 

foordhom erikx 

2. than radhman j stokholm husfrw gudh hans siæl nadhe mik hafua eptir mina ra 

3. dhe gifuit och wnt domkirkene j vpsala mith stenhws liggiandhe j stokholm 

wæstan 

4. mwr næst sunnan widher mællan husit som nisse praall11 nw inne boor och ga 

5. thune som kallas skomakaraporter / och min trægardh ther nidher fra j staffans 

gry 

6. thagiwthara grændh trætighi alna langhan och wæstan mwr liggiande j swa 

matto 

7. ath vpsala domkirkia skall mik arlika j min liiffs thima ena læst koorn mik till 

8. fodho gifua och hwadh huseth och gardhin kunno bætra wara om min liiffs 

thime 

9. swa længhe wara kunne æn miin vpbyrdh waare tha gifuir jak thæth 

fornæmpdhe  

10. vpsala domkirkio for mina ælskelika bønder frændra och forældra siælar theth 

11. huset och gardhen till domkirkene nyttho oc bæzsta sælia oc skipa epthir stadh 

12. sens wilkor gudhi till æro och mina forældra siælagagn Ty affhendir jac mik 

13. och minom arfuom fornæmpda stenhws och gardh och hemolar oc tileghnar for 

14. næmpde vpsala domkirkio epthir thy som forscrifuat staar Till hwilkis mere 

15. wisso och skææll bidher jak hedherlika mæn herra johan mynther 

borghamæstara 

16. j stokholm ath han henghe sith incigle ffor thetta breff a mina wægna mædhan 

17. jak ey siælff incigle hafuer. hanes bismark borgamæstare ther sama stadz andres  

18. wikhoff magnus birgerson nisse praal æwert thorn haness hopnær radmæn 

19. ther sama stadz at the henghe thera incigle til witnisbyrdh for thetta breff 

20. Datum stokholmis anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo secundo 

die beati luce ewangeliste 

                                                 
10 I ordet thetta på rad 1, är det tredje tecknet svårtytt. Vid transkriptionen har jag jämfört det med samma 

ord på rad 16 och 19. 
11 Förstabokstaven i praal på rad 4 är svårtydd. Här har jag jämfört med samma namn, där det 

förekommer på rad 18. 
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4.4 Översättning 

1. För alla dem som hör eller ser detta brev tillkännager jag, Bengta Eriksdotter, tidigare 

Erik,  

2. rådmannen i Stockholms hustru, Gud förbarme hans själ, mig har efter min vilja, 

3. gett och unnat domkyrkan i Uppsala mitt stenhus, liggande i Stockholm, väster om 

4. muren, i söder vid, mellan huset som Nisse Praal nu innebor och gat- 

5. an som kallas Skomakarporten, och min trädgård nedanför i Staffan Gryt- 

6. gjutares gränd, trettio alnar lång och liggande väster om muren, i så måtto 

7. att Uppsala domkyrka ska mig årligen, under min livstid, en läst12 korn mig till 

8. föda ge och vad huset och gården kan bättre behöva, om min livstid  

9. så länge vara ännu kan. Om min förmån varar då ger jag det ovannämnda  

10. Uppsala domkyrka för mina kära bönders13 fränders14 och föräldrars15 själar, det  

11. huset och gården till domkyrkans nytta och bästa, att sälja och inrätta efter stad- 

12. ens villkor, Gud till ära och mina föräldrars själagagn. Därför avhänder jag mig 

13. och mina arvingar ovannämnda stenhus och gård och överlåter och tillägnar för- 

14. nämnda Uppsala domkyrka efter det som ovannämnt står. Till vilkens mera 

15. visso och skäl ber jag hederliga män, herr Johan Mynther, borgmästare  

16. i Stockholm, att han hänger sitt sigill vid detta brev å mina vägnar, emedan  

17. jag ej själv något sigill har. Hannes Bismarck, borgmästare sammanstädes, Andres 

18. Wikhoff, Magnus Birgerson, Nisse Praal, Evert Thorn, Hannes Hopner, rådmän 

19. sammanstädes, att de hänger sina sigill till vittnesbörd för detta brev.  

20. Datum, Stockholm, Herrens år 1432, Lukas evangelistens dag. 16  

 

                                                 
12 Ordet läst (læst) är ett måttsord (Söderwall 1884–1918, uppslagsord läst). 
13 Ordet bönder kan också betyda bofasta (Söderwall 1884–1918, uppslagsord bonde). 
14 Ordet fränder kan även betyda släktingar (Söderwall 1884–1918, uppslagsord frände). 
15 Ordet föräldrar kan även betyda förfäder (Söderwall 1884–1918, uppslagsord foräldrar). 
16 I sista raden anges utfärdandeort och datum. Lukas evangelistens dag, det utfärdandedatum som nämns, 

infaller den 18 oktober (Engelhart 1995:304). 
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5 Analys av kasusbruket 

Brevet består totalt av 249 löpord fördelade på 20 rader. Den svenska delen innehåller 

av 237 löpord och av dessa ingår 121 st. i kasusanalysen. Samtliga ord vars kasus gått 

att fastställa, antingen morfologiskt eller genom kriterierna på s. 9, tas upp i det här av-

snittet. Fokus ligger dock på de fall där kasus gått att fastställa morfologiskt. De ord 

vars kasus inte gått att fastställa finns med i Bilaga 2. 

5.1 Nominativ 

I brevet finns totalt 23 belägg på nominativ (se ex. 1–19, nedan). Många av dessa utgörs 

av pronomen (1–7, 11, 15, 18), eller egennamn (12–14). I nästan samtliga fall har böj-

ningsformen varit tillräcklig för att fastställa kasus. Undantagen utgörs av sex ord: 

’gudh’ (8); ’hwad’ (10); ’husfrw’ (16); ’min’ (11) samt ’miin vpbyrdh’ (18). De första 

tre bedöms som nominativ då de fungerar som subjekt. Pronomenet ’min’ (11) räknas 

som nominativ utifrån huvudordets kasus, medan ’miin vpbyrdh’ (18) fungerar som 

apposition och därför bedöms som nominativ.  

1) kænnis jak (rad 1) 

2) tha gifuir jak thæth fornæmpdhe (rad 9) 

3) Ty affhendir jac mik och minom arfuom fornæmpda stenhws och gardh (rad 12–

13) 

4) mædhan jak ey siælff incigle hafuer (rad 16–17) 

5) bidher jak hedherlika mæn (15) 

6) ath han henghe sith incigle ffor thetta breff (rad 16) 

7) at the henge thera incigle til witnisbyrdh for thetta breff (rad 19) 

8) gudh hans siæl nadhe (rad 2) 

9) vpsala domkirkia skall mik arlika /…/ ena læst koorn mik till fodho gifua (rad 

7–8)  

10) hwadh huseth och gardhin kunno bætra wara (rad 7)  

11) om min liiffs thime swa længhe wara kunne (rad 8–9) 

12) husit som nisse praall nw inne boor (rad 4)  

13) jak bencta erikxdotther (rad 1) 

14) hedherlika mæn /…/ nisse praal (rad 15–18) 

15) foordhom erikx than radhman (rad 1–2) 

16) jak bencta erikxdotther foordhom erikx /…/ husfrw (rad 1–2) 
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17) gathune som kallas skomakaraporter (rad 4–5)  

18) miin vbyrdh waare (rad 9) 

19) epthir thy som forscrifuat staar (rad 14) 

5.1.1 Nominativ som subjekt 

Exemplen där nominativ används som subjekt (1–12) domineras av pronomen: sju per-

sonliga (1–7) och ett indefinit (10). Det vanligaste personliga pronomenet är ’jak’/’jac’ 

(1–5), vilket kanske inte är förvånande med tanke på att brevet är utfärdat av en privat-

person. De pronomen som används i brevtexten säger oss däremot inget om kasus-

förändringen då deras ursprungliga fornsvenska former har bevarats till våra dagar.  

Också egennamnet, ’nisse’ (12), känner vi igen idag. Namnet är en hypokorism, d.v.s. 

ett kort- eller smeknamn (Modéer 1967:7f.). Sådana böjdes vanligen som an-stammar 

(ibid:56), d.v.s. som svaga substantiv, och i oblika kasus skulle det då heta Nissa.  

Inte heller appellativerna i subjektsfunktion tycks kunna belysa kasussystemets upplös-

ning alternativt bevarande. Det svaga feminina substantivet ’domkirkia’ i (9) är bevarat 

i sin nominativform och detsamma gäller den starka maskulinen ’gudh’ i (8). Det sist-

nämnda ordet var ursprungligen en stark neutrum (Wessén 1968:97f.) och saknar därför 

den starka maskulina er-ändelsen i nominativ. I fråga om svaga maskuliner såsom 

’thime’ i (11) har, med dialektala skillnader, den oblika formen med a-ändelse bevarats 

om ordet inte betecknar en levande varelse (Wessén 1968:138). I just det här fallet före-

faller dock den oblika formen en timme kunna användas lika väl som nominativformen 

en timma i nusvenskan. I brevet förekommer därmed inga subjekt som kan visa på 

kasusförändring i brevet. 

5.1.2 Nominativ som apposition 

Appositionen ’bencta erikxdotther’ i (13), som alltså utgör apposition till subjektet ’jak’, 

illustrerar regeln som säger att appositioner kongruerar med sitt huvudord. Detsamma 

gäller ’husfrw’ i (16), som jag uppfattar som apposition till ’bencta erikxdotther’. I 

nominalfrasen i (15), ’erikx than radhman j stokholm’, finner vi å andra sidan exempel 

på det motsatta. Genitiven i huvudordet ’erikx’ återkommer inte i appositionen ’than 

radhman’ och den senare har därför klassificerats som nominativ. Morfologiskt sett 

skulle ’than radhman’ annars kunna vara såväl nominativ som ackusativ. 
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Egennamnet ’nisse’ förekommer som apposition i (14), men den analysen kräver en 

närmare motivering. Namnet är en del av namnlistan som avslutar brevet på rad 17–18 

(se nedan). Den syntaktiska analysen av sådana listor är problematisk (Johnson 

2003:121). Jag uppfattar de uppräknade namnen som appositioner till ’hedherlika mæn’ 

på rad 15 (se utdrag ur brevtexten nedan). Listan avbryts visserligen av en bisats, inledd 

med ’ath’ (rad 16) och avslutad med punkt (rad 17), efter det första namnet, ’johan 

mynther’. Bisatsen ser jag som ett inskott (markerad med hakparentes i citatet). Man 

kan tycka att en punkt skulle innebära meningens slut och att huvudordet ’hedherlika 

mæn’ därför enbart följs av namnet ’johan mynther’. Samtidigt står ’hedherlika mæn’ i 

plural och en uppräkning av flera namn är därför det förväntade. Vilket kasus ’hedher-

lika mæn’ står i går inte att fastställas morfologiskt, men eftersom det fungerar som di-

rekt objekt betraktas det här som ackusativ. De uppräknade namnen står då antingen i 

ackusativ eller nominativ. Det enda namn vars kasus går att fastställa är dock just 

’nisse’ som markerar nominativ morfologiskt. 

15. /…/ bidher jak hedherlika mæn herra johan mynther borghamæstara 

16. j stokholm [ath han henghe sith incigle ffor thetta breff a mina wægna mædhan 

17. jak ey siælff incigle hafuer.] hanes bismark [borgamæstare] ther sama stadz 

andres  

18.  wikhoff magnus birgerson nisse praal æwert thorn haness hopnær radmæn 

19. ther sama stadz at the henge thera incigle til witnisbyrdh for theta breff 

5.1.3 Nominativ i subjektiv predikativ 

Det enda exemplet i brevet på morfologiskt markerat nominativ i predikativ funktion är 

ordet ’skomakaraporter’ i (17), där alltså er-ändelsen markerar kasus. Johnson 

(2003:152f.) har undersökt förekomsten av er-ändelser i subjektiv predikativ och visar 

att de användes fullt ut i breven under 1340-talet men att deras förekomst minskade till 

ca 60 % i början av 1370-talet. En jämförelse med Johnson försvåras dock av det att hon 

inte inkluderar egennamn i sin undersökning (ibid:128) samtidigt som kasus-

upplösningen överlag kunde skilja sig åt mellan appellativer och egennamn (Enger 

2010:13). Delsing, i sin tur, menar att er-ändelsen ”saknas i texterna på ett till synes 

regellöst sätt” (2014:36) under perioden 1300–1450, men tillägger att den inte för-
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svinner förrän vid mitten av 1400-talet (loc. cit.). 17 Vad man kan konstatera är att också 

Bengta Eriksdotters skrivare använder den. 

De andra två predikativen (18–19) räknas som nominativer just p.g.a. deras funktion i 

satsen. I (19) ingår ordet ’forscrifuat’ i en attributiv relativbisats (SAG IV:487–511) och 

kongruerar med det underförstådda subjektet ’thy’ i fråga om genus. 

5.2 Genitiv 

Sammanlagt 20 ord, redovisade i (20–34) nedan, har kunnat fastställas som genitiver. 

För knappt hälften av dem framgår kasuset morfologiskt. Det handlar då om substantiv 

med s-genitiv (21–25) och ett antal pronomen (24–28). Också appellativen ’alna’ (20) 

går att bestämma morfologiskt, även om den bedömningen blir mindre säker om man 

tar hänsyn till r-bortfall18 i den plurala nominativ- och ackusativformen alnar.  

20) trætighi alna langhan (rad 6)  

21) erikx than radhman j stokholm (rad 1–2) 

22) j staffans grythagiwthara grændh (rad 5–6)  

23) epthir stadhsens wilkor (rad 11–12)  

24) borgamæstare ther sama stadz (rad 17) 

25) radmæn ther sama stadz (rad 18–19) 

26) for mina ælskelika bønder frændra och forældra siælar (rad 10)  

27) mina forældra siælagagn (rad 12)  

28) at the henge thera incigle til witnisbyrdh for thetta breff (rad 19)  

29) gudh hans siæl nadhe (rad 2)  

30) Till hwilkis mere wisso och skææll (rad 14–15) 

31) vpsala domkirkia (rad 7)  

32) vpsala domkirkio (rad 10)  

33) vpsala domkirkio (rad 14)  

34) till domkirkene nyttho oc bæzsta (rad 11)  

Kasus för ’frændra’ (26), ’forældra’ (26, 27), ’vpsala’ (31–33) och ’domkirkene’ (34) 

går inte att fastställa morfologiskt. De fungerar dock som framförställda attribut och 

bedöms därför som genitiver. Ordformerna ’frændra’ och ’forældra’ sammanfaller an-

nars i genitiv och ackusativ, medan kirkia är ett svagt femininum och därför har en 

                                                 
17 Påståendet gäller förekomsten av nominativt -er överlag, oavsett om funktionen är subjektiv predikativ 

eller subjekt. 
18 R-bortfall var vanligt efter a i obetonade ändelser i fornsvenskt skriftspråk (Wessén 1968:114). 
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gemensam form för alla oblika kasus. Nominativformen av ’vpsala’ (31–33) var upsalar 

(Noreen 1904:291) och är således en pluralform på samma sätt som ’frændra’ och 

’forældra’.  

5.2.1 Genitivens ändelser 

Bland substantiven i genitiv förekommer det endast ett exempel på spridning av 

s-genitiv och det är i ordet stadhs (23-25). Detta får dock betraktas som normalt för sin 

tid då s-spridningen till i- och u-stammar av den här typen hör till den äldre fornsvenska 

perioden (Wessén 1965:136). 

Bland de övriga orden i genitiv finns däremot inga riktigt goda kandidater för spridning 

av s-genitiv. Av de appellativer som inte redan har ursprungligt genitiv-s är tre stycken 

svaga: ’grythagiwthara’ i (22); ’frændra’ i (26); ’domkirkene’ i (34). Det förekommer 

även en stark appellativ i plural: ’forældra’ i (24–25) och ett pronomen, ’thera’ i (28), 

som idag används med genitiv-s. De äldsta exempel Norde (1997:125f.) hittar på 

s-ändelse med den här typen av ord är från mitten av 1400-talet och av hennes 

diskussion förefaller det som om den utvecklingen inleds då. Bengta Eriksdotters 

skrivare har ännu inte tagit det steget.  

I brevtexten förekommer två belägg på intern böjning. Med intern böjning menas att 

såväl substantivets stam som dess bestämda ändelse kasusböjs. De aktuella orden är 

’stadhsens’ (23) och ’domkirkene’ (34). Att döma av Norde (1997:113) var detta dock 

det normala för starka maskuliner under 1400-talet. 

Exempel (21), ’erikx than radhman j stokholm’, illustrerar skillnaden mellan forn-

svenskans genitiv, som var en kasusändelse och alltså lades till ord, nusvenskans geni-

tiv, som är en ändelse som läggs till nominalfrasen (Norde 1997:5ff.). När denna över-

gång har skett framgår inte av den litteratur jag använt mig av.  

5.2.2 Genitivens funktion 

Det vanliga i brevtexten är att genitiv används som framförställt attribut på samma sätt 

som idag. I fornsvenskan kunde genitiv också förekomma i adverbiella bestämningar, 

ofta bestående av genitivformen annars (av pronomenet annar) och ett substantiv, t.ex. 

annars stads, annars dags (Wessén 1965:27). I brevtexten förekommer det liknande 

uttrycket ’ther sama stadz’ (24-25), som dock inleds av adverbet ther. Här används 

alltså genitiv i bestämningen till en adverbfras.  



  

 

19 

 

Genitiven ’alna’ (20) är inte heller det ett framförställt attribut. Här handlar det om s.k. 

måttsgenitiv. Vid adjektiv som betecknar mått, t.ex. det här aktuella langhan, användes i 

fornsvenskan genitiv (Wessén 1965:26). I den yngre fornsvenskan kan såväl genitiv 

som ändelselösa ordformer förekomma i sådana konstruktioner (Norde 1997:175).  

Ordet ’koorn’ i ’ena læst koorn’ (rad 7) är istället ett exempel på utebliven genitiv. Or-

dets kasus är oklart, antingen nominativ eller ackusativ. I äldre fornsvenska hade istället 

genitiv varit det förväntade (Wessén 1965:25f.). Sådan s.k. partitiv genitiv försvann 

omkring år 1300 (Delsing 2014:30) och exemplet från brevtexten bekräftar alltså denna 

inskränkning av genitivens användning.  

5.3 Dativ 

I brevtexten finns 11 belägg på dativ (35–42). Av dessa går det att fastställa kasus mor-

fologiskt för ’allom them’ (35), ’radhe’ (36), ’thy’ (37) och ’minom arfuom’ (41). I 

fråga om de övriga, ’domkirkene’ (38), ’domkirikio’ (39), ’mik’ (40–41), bedöms de 

som dativer då de fungerar som indirekt objekt i sina respektive satser. Ordformen mik, 

av det personliga pronomenet jak, användes ursprungligen enbart i ackusativ, men kom 

också att ersätta den äldre dativformen mär (Wessén 1968:116). 

35) For allom them thetta breff høra eller see (rad 1)  

36) eptir mina radhe (rad 2–3)  

37) epthir thy (rad 14)  

38) gifuit och wnt domkirkene (rad 3)  

39) tha gifuir jak thæth fornæmpdhe vpsala domkirkio (rad 9–10) 

40) ena læst koorn mik till fodho gifua (rad 7–8) 

41) affhendir jac mik och minom arfuom (rad 12–13)  

42) gudhi till æro (rad 12) 

Dativändelserna började försvinna redan i den äldre fornsvenskan. Detta gällde i vissa 

feminina ordformer och dessutom i-ändelsen i maskulin singular (Wessén 1968:136). 

Inte desto mindre förekommer i (42) ett maskulint ord med i-suffix. Just dativformen 

gudhi fungerade dock ofta som ett arkaiserande drag (Norde 1997:27) och levde kvar 

länge. Den är inte ovanlig i Gustav Vasas Bibel och utgör exempel på hur i-ändelsen 

kunde bevaras i enskilda ord (Wessén 1968:142).  
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Formuleringen i (41), ’affhendir jac mik och minom arfuom’, är typisk för diplomen och 

direkt hämtad från föreskrifterna i Magnus Erikssons stadslag om de s.k. fastebrevens19 

utformande (Johnson 2003:45). Visserligen levde dativändelserna i plural kvar långt in 

på 1500-talet (Wessén 1968:142) och förekomsten av dem i nominalfrasen minom ar-

fuom behöver därför inte vara något uppseendeväckande, men samtidigt är formu-

leringen just i det här fallet också förankrad i brevtraditionen. Exemplet är också det 

enda fallet av indirekt objekt vars kasus går att fastställa morfologiskt. 

Som framgår av (35–37) förekommer dativ efter prepositionerna for och eptir i brev-

texten. Formuleringen ’For allom them’ (35) är en variant på ”Allom mannum” som är 

den typiska inledningsfrasen för diplomen (Johnson 2003:36). Ett sådant s.k. inscriptio, 

ett angivande av adressaten, ingick i schemat för de latinska brevens utformande och har 

hämtats därifrån till de svenska breven (ibid:44f.). Dativen i inscriptio kom i allt högre 

grad att ersättas av ackusativ men i ca 60 % av breven från åren 1370–74 förekom ännu 

markerad dativ (ibid:168f, 319).  

Själva användandet av en prepositionsfras i inscriptio skulle kunna tolkas som ett tecken 

på kasussystemets upplösning, då just prepositionsfraser ofta ersatte sådant som tidigare 

uttryckts med kasus (Wessén 1965:84). Samtidigt är det inte svårt att hitta ”For allom 

them” som inledning i äldre brev än detta, t.ex. i SDHK-nr 15655 (utfärdat 1401), 

15770 och 15814 (båda utfärdade 1402). Om en övergång från nominalfras till pre-

positionsfras är en del av utvecklingen i brevens inscriptio har denna i sådana fall inletts 

minst tre decennier före utfärdandet av Bengta Eriksdotters brev. 

Frasen ’gudhi til æro’ (42) är ett exempel på s.k. possessiv dativ, d.v.s. dativ används 

här i stället för genitiv (Skrzypek 2005:98). Fenomenet behandlas sparsamt i den littera-

tur jag använt mig av och förefaller överlag sällsynt även i den fornsvenskan, med un-

dantag för de äldsta landskapslagarna (loc. cit.).  

5.4 Ackusativ 

Med sina totalt 41 belägg är ackusativ det vanligaste kasuset i brevtexten. I de flesta fall 

handlar det dock om tvetydiga ordformer vars kasus har fastställts utifrån kriterierna på 

s. 9. Dessa bedöms då som ackusativ antingen för att de fungerar som rektion till en 

preposition som styr ackusativ (44–52), eller för att de fungerar som direkt objekt i sat-

                                                 
19 Fastebrevet, efter faste (nusvenska: vittne), var ett brev som fastställde egendomsöverlåtelser och 

utfärdades av rättsväsendet. (Larsson 2003:128). 
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sen (53–66). Enbart sju ord har ackusativ markerat morfologiskt: ’stokholm’ (43–45); 

’trægardh’ (55); ’ena’ (56); ’gardhen’ (57); ’bæzsta’ (58); ’langhan’ (60); ’gardh’ (61). 

Ordformen ’stokholm’ har bedömts som morfologisk ackusativ då jag har utgått från att 

det i nominativ heter stokholmber (jmfr. Söderwall 1884–1918, uppslagsord holmber).  

43) than radhman j stokholm (rad 2) 

44) mith stenhws liggiandhe j stokholm (rad 3)  

45) borghamæstara j stokholm (rad 15–16) 

46) domkirkene j vpsala (rad 3) 

47) j min liiffs thima (rad 7)  

48) ffor thetta breff (rad 16)  

49) for thetta breff (rad 19) 

50) for mina ælskelika bønder frændra och forældra siælar (rad 10)  

51) epthir stadhsens wilkor (rad 11–12) 

52) wæstan mwr (rad 3–4)  

53) wæstan mwr (rad 6) 

54) mællan husit /…/ och gathune (rad 4–5) 

55) gifuit och wnt/…/ min trægardh (rad 3–5) 

56) ena læst koorn mik till fodho gifua (rad 7–8) 

57) tha gifuir jak theth huset och gardhen (rad 10–11) 

58) till domkirkene nyttho oc bæzsta (rad 11) 

59) gudhi till æro och mina forældra siælagagn (rad 11–12) 

60) trætighi alna langhan (rad 6) 

61) Ty affhendir jac mik /…/ fornæmpda stenhws och gardh (rad 12–13) 

62) thetta breff høra eller see (rad 1) 

63) Till hwilkis mere wisso och skææll (rad 14–15) 

64) bidher jak hedherlika mæn (rad 15) 

65) herra johan mynther borghamæstara (rad 15) 

66) han henghe sith incigle ffor thetta breff (rad 16) 

67) jak ey siælff incigle hafuer (rad 17) 

68) the henge thera incigle (rad 19) 

I (58) och (60) ovan finns exempel på adjektiv med ändelsemarkerad ackusativ. Super-

lativet ’bæzsta’ (58) fungerar som rektion och kommer diskuteras med prepositions-
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fraserna nedan. I fråga om ’langhan’ (60) hör försvinnandet av an-suffixet till mitten av 

1400-talet (Delsing 2014:37). 

5.4.1 Ackusativ i prepositionsfraser 

Ackusativ är det dominerande kasuset i brevets prepositionsfraser. Med undantag av 

prepositionen wæstan (50–51), som enbart styrde ackusativ (Noreen 1904:337), används 

ackusativ i stället för något annat kasus. 

Prepositionen til förekommer fem gånger i brevtexten (rad 7, 11, 12, 14, 19). Den styrde 

vanligen genitiv i den äldre fornsvenskan men användes normalt med ackusativ i den 

yngre (Norde 1997:147f., 158). Från omkring 1350 används genitiv i stort sett enbart i 

den typ av fasta uttryck som lever kvar än idag, t.ex. till bords, till havs (Delsing 

1991:18f.).20 Superlativen ’bæzsta’ (58) är det enda exempel där kasus efter till gått att 

fastställa. Där används inte helt oväntat ackusativ.  

Prepositionen mællom styrde genitiv, dativ och ackusativ (Noreen 1904:335). I den 

yngre fornsvenskan förekommer den dock nästan uteslutande med ackusativ (Norde 

1997:163). I (54) är det den första rektionen, ’husit’, som står i ackusativ, medan kasus-

et för den andra, ’gathune’, inte gått att fastställa.  

Prepositionen i styrde dativ för att uttrycka befintlighet och ackusativ för riktning, en 

distinktion som gällde fram till mitten av 1400-talet (Delsing 2014:36f.). I brevtexten 

förekommer den dock enbart med ackusativ, även när det är tydligt att man avser befint-

lighet: ’j stokholm’ (43-45). Här framstår det alltså som att skrivarens kasusbruk pekar 

framåt mot kasusupplösningen. Samtidigt är ’j stokholm’ (43–45) det enda fallet av 

morfologiskt markerad ackusativ och att ackusativformen stokholm används i stället för 

dativformen stokholme är inte anmärkningsvärt med tanke på att dativens i-ändelse hade 

börjat försvinna tidigt ur fornsvenskan (se s. 19).  

Egennamnet ’upsala’ (46) hade i dativ hetat upsalom. Ordformen upsala förekommer 

även som genitiv i ’upsala domkirkia/domkirkio’ (31-33), vilket också är den normala 

genitivformen. Det faktum att det enbart förekommer en form av upsala i brevtexten gör 

dock att det inte går att utesluta att det handlar om en stelnad form. Utifrån uttrycket ’i 

upsala’ (46) går det därför inte att dra slutsatsen att prepositionen i har förlorat sin 

kasusstyrning. 

                                                 
20Denna uppfattning styrks av Norde (1997:158ff.). 
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Uttrycket ’j min liiffs thima’ (47) förekommer i flera brev som är äldre än det här aktu-

ella, t.ex. SDHK-nr 16855 och 16944 (utfärdade 1407). Även om prepositionen i, an-

vänd i betydelsen under om tid, kunde förekomma med dativ, vilket Söderwall visar 

med exemplet ”rädhandis gudh i allom sin liifs timom” (Söderwall 1884–1918, upp-

slagsord i), tycks detta dock ha försvunnit ur bruk i diplomen.  

Prepositionerna for och eptir har redan konstaterats kunna styra dativ i brevtexten, men 

här förekommer de istället med ackusativ. Även i litteraturen uppges de kunna styra 

såväl dativ som ackusativ (Noreen 1904:336). Hur denna växling sett ut har jag däremot 

inte kunnat fastställa utifrån litteraturen.  



  

 

24 

 

6 Diskussion 

Endast för en minoritet av de analyserade orden har kasus gått att fastställa morfolo-

giskt. Sammantaget handlar det om 42 ord, eller 35 % av de totalt 121 ord som analyse-

rats. Av de övriga har 17 ord, eller 14 %, klassificerats som oklara, medan 62 ord, mot-

svarande 51 %, har fått kasus fastställt genom kriterierna på s. 9. I de sistnämnda fallen 

har alltså en större kontext, såsom kongruens inom nominalfrasen eller ordens funktion i 

satsen, fått avgöra vilka kasus orden klassificerats som. Om diskussionen som följer 

nedan ger intryck av att kasussystemet är konsekvent och väldefinierat vittnar dessa 

siffror om något annat: Det utmärkande för analysen är det stora sammanfallet mellan 

ordformerna, något som i sig visar på kasussystemets försvagning (Delsing 2014:28).  

Utifrån de ord vars kasus går att fastställa morfologiskt kan kasusbruket i brevet 

sammanfattas på följande sätt: 

 Nominativ används för subjekt, subjektiv predikativ och dessutom i appositioner 

när dessa inte kongruerar med sitt huvudord. Utifrån det material som använts 

går det bara att dra begränsade slutsatser om hur nominativ används i subjekts-

funktion. Vad som framför allt saknas i brevtexten är starka maskuliner som 

hade kunnat illustrera bevarad eller utebliven er-ändelse när de används som 

subjekt. Däremot förekommer det ett exempel på en bevarad er-ändelse i ordet 

’skomakaraporter’ (rad 5), fungerande som subjektiv predikativ.  

 Genitiv används vanligen som framförställt attribut i nominalfrasen. Undantagen 

utgörs av måttsgenitiven i ’trætighi alna langhan’ (rad 6) och adverbfrasen ’ther 

sama stadz’ (rad 17, 19) där genitiv förekommer i bestämningen till huvudordet. 

I brevet har den äldre fornsvenskans partitiva genitiv ersatts av apposition. Även 

tidigare genitivstyrande prepositioner följs i brevet, i de fall det gått att fastställa 

morfologiskt, av andra kasus. Brevtexten innehåller ett exempel på spridning av 

s-ändelsen: ’stadhsens’ (rad 11–12). Detta ord utgör, tillsammans med ’dom-

kirkene’ (rad 11), också exempel på intern böjning.  

 Dativ markerar indirekt objekt och förekommer vid prepositionerna eptir och 

for. Det finns också ett exempel på possessiv dativ i frasen ’gudhi till æro’ (rad 

11). I ett par fall används dativ i formuleringar som också är typiska för brev-

traditionen. Ett sådant exempel är ’affhendir mik och minom arfuom’ (rad 12–

13), som också är det enda exemplet på morfologiskt markerat indirekt objekt. 
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Det andra är inledningsfrasen ’for allom them’ (rad 1), som också utgör det enda 

exemplet på dativ efter prepositionen for i brevtexten.  

 Ackusativ används för direkt objekt och efter prepositioner, däribland de två 

som även förekommer med dativ.  

Kasusbruket i brevet avviker på flera sätt från hur det såg ut i den äldre fornsvenskan. I 

många fall handlar det dock om förändringar som trätt i kraft långt före det 1430-tal då 

brevet är utfärdat. Detta gäller förlusten av partitiv genitiv i ’ ena læst koorn’, frånvaron 

av dativens i-ändelse i nominalfrasen ’j stokholm’ och spridningen av genitiv-s i 

’stadhs’/’stadhsens’.  

Om man istället ser till de fall där den yngre fornsvenskan haft ett vacklande kasusbruk 

har skrivaren valt de äldre formerna. Den possessiva dativen i ’gudhi til æro’, nominati-

vens er-ändelse i ’skomakaraporter’ och måttsgenitiven ’alna’ i ’trætighi alna langhan’ 

visar detta. Ackusativändelsen -an i ’langhan’ försvann i sin tur kring 1450 (Delsing 

2014:37), men används också den av brevets skrivare. 

Ett intryck av analysen är att kasusupplösningen har gått längre i prepositionsfraser. Här 

är ackusativ det dominerande kasuset. Rektioner i dativ förekommer i tre fall, men i 

åtminstone ett av dessa, inscriptiot ’For allom them’ (rad 1), förefaller förekomsten av 

dativ lika gärna kunna förklaras med att frasen utgör en standardformulering typisk för 

breven. Frågan är om inte också uttrycket ’eptir mina radhe’ (rad 2–3) och kanske fram-

för allt ’epthir thy’ (rad 14), som känns igen i nusvenskan, kan betraktas på liknande 

sätt. Huruvida dativanvändningen i dessa prepositionsfraser utgör kasusstyrning eller är 

ett uttryck för att det handlar om fasta fraser ligger utanför den här uppsatsens ramar att 

fastställa. Det senare förefaller däremot inte fullständigt orimligt och det skulle i sådana 

fall stärka intrycket av en övergång till ackusativ i prepositionsfraserna. 

Samtidigt är antalet rektioner med morfologiskt otvetydig ackusativ begränsat till två: ’j 

stokholm’ (rad 2, 3, 15–16) och ’ till /…/ bæzsta’ (rad 11). Båda dessa exemplifierar 

dock förändringar som tillhör en tidigare period av fornsvenskan. Exemplet ’j vpsala’ 

(rad 3) skulle också det kunna ses som tecken på utebliven kasusböjning, men det går 

samtidigt inte att utesluta att det handlar om en stelnad ordform. Så även om det är möj-

ligt att Bengta Eriksdotters skrivare reducerat kasusböjningen i prepositionsfraser, i 

sådana fall det enda exemplet där 1450-talets kasusupplösning framträder, är den här 

uppsatsen inte tillräcklig för en sådan slutsats.  
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Bilaga 1 – Bild på diplomet 

 

Bild på diplom SDHK-nr 21846 hämtad från Svenskt diplomatarium: 

http://sok.riksarkivet.se/dokument?namn=jpg/21846.JPG&serverId=26. Bilden är något beskuren.  
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Bilaga 2 – Analyserade nominalfraser 
 

I denna bilaga redovisas orden som ingått i analysen, rad för rad, i den ordning de före-

kommer i brevet. Ord som sträcker sig över två rader redovisas under den första av 

dessa två rader. Bestämda ändelser redovisas som egna ord. Uppställningen följer föl-

jande format:  

1. Först anges den aktuella ordformen i fetstil.  

2. Inom parentes anges sedan ordklass och, i det fall det är aktuellt, det uppslagsord 

i Söderwalls ordbok som legat till grund för analysen. Har Söderwalls supple-

ment använts anges detta i den avslutande kommentaren till ordet. För böjningen 

av pronomen hänvisas till Wessén 1968:116–123. Vad gäller egennamn redovi-

sas för respektive förekomst vad som legat till grund för analysen. 

3. Sedan redovisas resultatet av den morfologiska analysen. Med vissa skillnader 

beroende på ordklass anges här: genus, deklination, numerus och kasus. Om nå-

gon av dessa egenskaper inte kunnat fastställas anges detta tillsammans med de 

alternativ som är aktuella inom parentes.  

4. För varje ord anges även syntaktisk funktion. Är ordet en bestämning i en fras 

anges detta. Är ordet istället huvudord i en nominalfras anges nominalfrasens 

funktion – antingen som primär satsdel eller som del av en annan fras. 

5. Avslutningsvis följer en kommentar där ytterligare information om vad analysen 

grundar sig på tas upp. Det vanligaste är att ordformen är tvetydig avseende 

kasus/numerus men att detta ändå har kunnat fastställas utifrån något av de krite-

rier som finns angivna på s. 9.  

 

Rad 1 
allom (adj. – alder): Oklart genus. plur. dat. Attribut till ’them’. 

Kommentar: Numerus avgörs av huvudordet.  

 

them (dem. pron.): Oklart genus. plur. dat. Rektion till ’for’. 

 

thetta (dem. pron) neutr. sing. ack. Attribut till ’breff’  

Kommentar: Kasus avgörs utifrån kongruens med huvudordet.  
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breff (subst. – bref): neutr. a-stam. sing. ack. Direkt objekt till ’høra eller see’ .  

Kommentar: Numerus avgörs av attributet. Kasus avgörs av funktion i satsen.  

 

jak (pers. pron.): 1:a pers. sing. nom. Subjekt till verbet ’kænnis’. 

 

bencta (egennamn): fem. nom. Apposition till ’jak’.  

Kommentar: Uppgifter om böjningen hämtade från Sveriges medeltida personnamn 

(1967, uppslagsord Benedicta).  

 

erikxdotther (egennamn – dottir): fem. r-stam sing. nom. Apposition till ’bencta’.  

 

erikx (egennamn): mask. gen. Attribut till ’husfrw’.  

Kommentar: Böjning kontrollerad i Sveriges medeltida personnamn (1967, uppslagsord 

Erik).  

 

Rad 2 

than (dem. pron.): mask. sing. nom. Attribut till ’radhman’.  

Kommentar: Nom. av samma skäl som sitt huvudord. 

 

radhman (subst. – raþman): mask. rotnomina sing. nom. Apposition till ’erikx’ (rad 1). 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i frasen. 

 

stokholm (egennamn – holmber): mask. a-stam sing. ack. Rektion till ’j’.  

 

husfrw (subst. – husfru): fem. on-stam sing. nom. Apposition till ’bencta erikxdotther’ 

(rad 1).  

 

gudh (subst. – guþ): mask. a-stam sing. nom. Subjekt till verbet ’nadhe’.  

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen.  

 

hans (pers. pron.): 3:e pers. sing. gen. Attribut till ’siæl’. 
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siæl (subst. – siäl): fem. o-stam sing. oklart kasus (nom/dat/ack.). Direkt objekt till 

’nadhe’.  

Kommentar: Oklart kasus då verbet nadha kan förekomma med såväl ackusativ som 

dativ (Söderwall 1884–1918, uppslagsord nadhe). 

 

mik (pers. pron.): 1:a pers. sing. oklart kasus (ack./dat.) Oklar syntaktisk funktion.  

Kommentar: Möjligen skulle detta kunna tolkas som ett ”överflödigt reflexivpronomen” 

(Wessén 1965:9) något som i sådana fall skulle göra det till en ackusativ. Då en sådan 

analys inte förefaller helt säker klassificeras ordet istället som ”oklart”.  

 

radhe (subst. – raþ): neutr. a-stam sing. dat. Rektion till ’eptir’ (rad 2).  

 

Rad 3 

domkirke- (subst. – kirkia): fem. on-stam sing. dat. Indirekt objekt till ’gifuit och wnt’. 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen.  

 

-ne (best. ändelse): sing. dat. 

 

upsala (egennamn): mask. a-stam plur. ack. Rektion till ’j’.  

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen j som styr ack. eller dat.  

 

mith (poss. pron.): neutr. sing. ack. Attribut till ’stenhws’.  

Kommentar: Kasus avgörs av huvudordet. 

 

stenhws (subst. – hus): neutr. a-stam sing. ack. Direkt objekt till ’gifuit och wnt’.  

Kommentar: Numerus avgörs av attributet, kasus av funktion i satsen.  

 

stokholm(egennamn – holmber): mask. a-stam sing. ack. Rektion till ’j’.  

 

Rad 4 

mwr (subst. – mur): mask, a-stam sing. ack. Rektion till ’wæstan’ (rad 3).  

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen wæstan som styrde ackusativ. I ordboken 

anger Söderwall (1884–1918) ordet mur som såväl mask. och fem. I supplementet 
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(Söderwall 1925–1973) anges dock enbart mask. och det har legat till grund för att ordet 

klassificeras som mask. här. Plural nominativform är murar vilket borde göra det till en 

a-stam, anmärkningsvärt är dock att den maskulina er-ändelsen saknas i nom. sing.  

 

hus- (subst. – hus): neutr. a-stam, sing. ack. Rektion till ’mællan’.  

Kommentar: Numerus avgörs av ändelsen, kasus av prepositionen.  

 

-it (best. ändelse): sing. ack.  

 

nisse (egennamn): mask. an-stam sing. nom. Subjekt till verbet ’inne boor’. 

 

gathu- (subst. – gata): fem. on-stam sing. oklart kasus (dat./ ack.) Rektion till ’mællan’.  

 

-ne (best. ändelse): sing. oklart kasus (dat./ack.) 

 

Rad 5 

skomakaraporter (egennamn – porter): mask. a-stam sing. nom. Subjektiv predikativ 

till verbet ’kallas’.  

 

min (poss. pron): mask. sing. ack. Attribut till ’trægardh’.  

Kommentar: Kasus och genus avgörs av huvudordet.  

 

trægardh (subst. – trägardher): mask. a-stam sing. ack. Direkt objekt till ’gifuit och 

wnt’ (rad 3).  

 

staffans (egennamn): mask. gen. Attribut till ’grændh’ (rad 6).  

Kommentar: Kasus avgörs av det att s-ändelsen enbart förekommer i genitiv. 

 

grythagiwthara (egennamn. – giutare): mask. an-stam. sing. gen. Apposition till 

’staffans’.  

Kommentar: Ordet är vanligen ett substantiv men fungerar här som tillnamn till 

’staffans’ och klassificeras därför som egennamn. Kasus avgörs av huvudordet. 
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Rad 6 

grændh (subst. – gränd): fem. i-stam sing. oklart kasus (ack./dat.). Rektion till ’j’ 

(rad 5). 

  

alna (subst. – alin): fem. o-stam plur. gen. Attribut till ’langhan’.  

Kommentar: Kasus styrs av adjektivet ’langhan’. 

 

langhan (adj. – langer): mask. sing. ack.  

 

mwr (subst. – mur): mask. a-stam sing. ack. Rektion till prepositionen ’wæstan’.  

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen ’wæstan’ som styr ackusativ. Se även 

kommentar till samma ord, rad 4.  

 

matto (subst. – mata): fem. on-stam sing. oklart kasus (dat./ack.). Rektion till ’j’.  

 

Rad 7 

upsala (egennamn): mask. a-stam. plur. gen. Genitivattribut till ’domkirkia’.  

Kommentar: Skulle även kunna vara ack. men den rimligaste tolkningen förefaller vara 

att ordet fungerar som genitivattribut. Se även kommentar till samma ord, rad 3. 

 

domkirkia (subst. – kirkia): fem. on-stam sing. nom. Subjekt till ’skall /…/ gifua’ 

(rad 7–8). 

 

mik (pers. pron): 1:a pers. sing. dat. Indirekt objekt till ’gifua’.  

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen.  

 

min (poss. pron.): mask. sing. ack. Attribut till ’liiffs thima’.  

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen ’j’. 

 

liiffs thima (subst. – lifs time): mask. an-stam sing. ack. Rektion till prepositionen ’j’.  

Kommentar: Kasus och numerus avgörs av attributet.  

 

ena (räkneord): fem. sing. ack. Attribut till ’læst’.  
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læst (subst. – läst): fem. ir-stam, sing. ack. Direkta objekt till ’gifua’ (rad 8).  

Kommentar: Kasus avgörs av attributet. Nominativ plural uppges vara läster av Söder-

wall (uppslagsord läst) och på detta grundar jag klassifikationen som ir-stam.  

 

koorn (subst. – korn): neutr. a-stam oklart numerus oklart kasus (nom./ack.). Apposit-

ion till ’læst’.  

 

mik (pers. pron): 1:a pers. sing. dat. Indirekt objekt till ’gifua’ (rad 8).  

 

Rad 8 

fodho (subst. – foþa): fem. on-stam sing. oklart kasus (gen./ack.). Rektion till ’till’ 

(rad 7).  

 

hwadh (inter. pron.): neutr. sing. nom. Subjekt till ’kunno’. 

Kommentar: Kan också vara ackusativ, kasus avgörs av syntaktisk funktion. 

 

min (poss. pron.): mask. sing. nom. Attribut till ’liiffs thime’.  

Kommentar: Huvudordet avgör kasus.  

 

liiffs thime (subst. – lifs time): mask. an-stam sing. nom. Subjekt till ’wara’.  

 

Rad 9 

miin (poss. pron.): fem, sing, nom. Attribut till ’vpbyrdh’. 

 

vpbyrdh (subst. – upbyrþ): fem. rotnomina sing. nom. Subjekt till ’waare’ .  

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen. 

 

jak (pers. pron.): 1:a pers. sing. nom. Subjekt till verbet ’gifuir’. 
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thæth (dem. pron.): neutr. sing. dat. Attribut till ’fornæmpdhe’.  

Kommentar: Kasus avgörs av huvudordet. 

 

fornæmpdhe (particip): fem. sing. dat. Attribut till ’domkirkio’. 

Kommentar: Kasus avgörs av huvudordet. 

 

Rad 10 

upsala (egennamn): mask. a-stam. plur. gen. Genitivattribut till ’domkirkio’.  

Kommentar: Se även kommentar för samma ord, rad 3. 

 

domkirkio (subst. – kyrkia): fem. on-stam dat. Indirekt objekt till ’gifuir’ (rad 9).  

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen.  

 

mina (poss. pron.): mask. plur. ack. Attribut till ’bønder’. 

 

ælskelika (adj. – ælskeliker): mask. plur. ack. Attribut till ’bønder’.  

Kommentarer: Kasus avgörs av huvudordet.  

 

bønder (subst. – bonde): mask. nd-stam plur. ack. Rektion till prepositionen ’for’.  

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen.  

 

frændra (subst. – frände): mask. an-stam plur. gen. Fungerar som genitivattribut till 

’siælar’.  

 

forældra (subst. – föräldrar): mask. a-stam/an-stam plur. gen. Attribut till ’siælar’.  

Kommentar: Anges av Söderwall vara ett pluralord och därmed blir det omöjligt att 

avgöra om det är en a-stam eller en an-stam eftersom dessas suffix är identiska i plural. 

Det rimliga vore förstås att klassa det som en a-stam, inte minst med tanke på att det i 

singular i nusvenskan tycks innehålla a-stammens nominativändelse: förälder.  

 

siælar (subst – siäl): fem. o-stam plur ack. Rektion till ’for’.  

Kommentar: Prepositionen bestämmer kasus. 
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thet (dem. pron.): neutr. sing. ack. Attribut till ’huset’ (rad 11). 

Kommentar: Kasus har här avgjorts utifrån huvudordets kasus. 

 

Rad 11 

hus- (subst. – hus): neutr. a-stam sing. ack. Direkt objekt till ’gifuir’ (rad 9). 

Kommentar: Attributet utesluter plural. Utgör huvudord i det direkta objektet till gifuir 

(rad 9) och har därför bedömts som ackusativ. 

 

-et (best. ändelse): sing. ack. 

 

gardh- (subst. – garþer): mask, a-stam, sing, ack. Direkt objekt till ’gifuir’ (rad 9). 

 

-in (best. ändelse): sing, ack.  

 

domkirke- (subst. – kyrkia): fem. on-stam sing. gen. Genitivattribut till ’nyttho oc 

bæzsta’. 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i frasen. 

 

-ne: fem. sing. gen.  

 

nyttho (subst. – nytta): fem. on-stam sing. oklart kasus (gen./ ack.) Rektion till ’till’. 

 

bæzsta (adj. – goþer): neutr. sing. ack. Rektion till ’till’. 

Kommentar: Superlativer böjs som adjektivet langer (Wessén 1968:108).  

 

stadhs- (subst. – stadher): mask. i-stam sing. gen. Attribut till ’wilkor’ (rad 12) 

 

-ens (best. ändelse): sing. gen. 

 

Rad 12 

wilkor (subst. – vilkor): neutr. a-stam Oklart numerus. ack. Rektionen till ’epthir’ 

(rad 11). 

Kommentar: Numerus går här inte att avgöra. Kasus avgörs av prepositionen. 
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gudhi (subst. – gudh): mask. a-stam sing. dat. Possessiv dativ till ’æro’.  

 

æro (subst. – ära): fem. on-stam sing oklart kasus (gen./ ack.) Rektion till ’till’.  

 

mina (poss. pron.): neutr. plur. gen. Attribut till ’forældra’. 

Kommentar: Genus, numerus och kasus avgörs av huvudordet. Formen minna är den-

samma för samtliga genus i genitiv plural.  

 

forældra (subst. – föräldrar): mask. a-stam/an-stam plur. gen. Genitivattribut till 

’siælagagn’.  

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i frasen. Se kommentar för samma ord, rad 10. 

 

siælagagn (subst. – siäla gaghn): neutr. a-stam sing. ack. Rektion till ’till’ (rad 12).  

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen. 

 

jac (pers. pron.): 1:a pers. sing. nom. Subjekt till verbet ’affhendir’. 

 

mik (pers. pron.): sing. dat. Indirekt objekt till ’affhendir’. 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen. 

 

Rad 13 

minom (poss. pron.): mask. plur. dat. Attribut till ’arfuom’  

Kommentar: Numerus avgörs av huvudordet. 

 

arfuom (subst. – arve): mask. an-stam plur. dat. Indirekt objekt till ’affhendir’ (rad 12). 

 

fornæmpda (particip): neutr. sing. ack. Attribut till ’stenhws’. 

Kommentar: Preteritumparticiper har i neutrum sing. a-ändelse i samtliga kasus. Här har 

det klassificerats som ack. utifrån huvudordet. 

 

stenhws (subst. – hus): neutr. sing. a-stam ack. Direkt objekt till ’affhendir’ (rad 12). 

Kommentar: Numerus avgörs av attributet ’fornæmpda’, kasus av funktion i satsen. 

 



  

 

38 

 

gardh (subst. – garþer): mask. a-stam ack. 

 

Rad 14 

upsala (egennamn): mask. a–stam. plur. gen. Attribut till ’domkirkio’.  

Kommentar: Se kommentar för samma ord, rad 3. 

 

domkirkio (subst. – kyrkia): fem. on-stam dat. Indirekt objekt till ’hemolar oc ti-

leghnar’ (rad 13). 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen. 

 

thy (dem. pron.): neutr. sing. dat. Rektion till ’ephtir’ (rad 14). 

 

forscrifuat (particip): neutr. sing. nom. Predikativ till ’thy’. 

 

hwilkis (inter. pron.): mask./neutr. sing. gen. Attribut till ’wisso’ (rad 15).  

Kommentar: Hwilkis är en genitivform av det interrogativa pronomenet hvilikin.  

 

Rad 15 

wisso (subst. – vissa): fem. on-stam sing. Oklart kasus (gen./dat./ack.) Rektion till ’till’ 

(rad 14).  

 

skææll (subst. – skiäl): neutr. a-stam Oklart numerus (sing./plur.) ack. Rektion till ’till’ 

(rad 14). 

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen. 

 

jak (pers. pron.): 1:a pers. sing. nom. Subjekt till verbet ’bidher’. 

 

hedherlika (adj. – heþerliker): mask. plur. ack. Attribut till ’mæn’. 

Kommentar: Kasus avgörs av huvudordet. 

 

mæn (subst. – maþer): mask. rotnomina plur. ack. Direkt objekt till ’bidher’ (rad 15). 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen. 
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herra (subst. – härra): mask. an-stam sing. nom. Apposition till ’johan’. 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i frasen. 

 

johan (egennamn): mask. Oklart kasus (nom./ack.) Apposition till ’mæn’. 

Kommentar: Uppgifter om böjningen hämtad från Sveriges medeltida personnamn 

(2011, uppslagsord Iohan).  

 

borgamæstara (subst. – borghamästare): mask. an-stam sing. ack. Apposition till 

’mynther’. 

 

Rad 16 

stokholm (egennamn – holmber): mask. a-stam sing. ack. Rektion till ’j’. 

 

han: mask. nom. Subjekt till ’henghe’.  

 

sith (poss. pron.): neutr. sing. ack. Attribut till ’incigle’. 

Kommentar: Tilldelas samma kasus som huvudordet. 

 

incigle (subst. – insighle): neutr. a-stam sing. ack. Direkt objekt till ’henghe’. 

Kommentar: Kasus avgörs av funktion i satsen. Numerus avgörs av attributet. 

 

thetta (dem. pron.): neutr. sing. ack. Attribut till ’breff’. 

Kommentar: Kongruens förutsätts och därför bedöms kasus som ackusativ. 

 

breff (subst. – bref): neutr. a-stam sing. ack. Rektion till ’ffor’ (rad 16). 

Kommentar: Kasus avgörs av prepositionen. Numerus framgår av attributet.  

 

mina (poss. pron.): mask. plur. ack. Attribut till wægna .  

Kommentar: Nominalfrasens huvudord, det oböjliga wægna, uppges av Söderwall vara 

en genitiv pluralform av vägher och analysen av mina baseras på detta.  
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Rad 17 

jak (pers. pron.): 1:a pers. sing. nom. Subjekt i satsen. 

 

siælff (dem. pron.): fem. sing. ack.  

Kommentar: Ordet anges som demonstrativt pronomen, böjt som ett adjektiv, med 

grundformen siälver av Wessén (1968:118). 

 

incigle (subst. – insighle): neutr. a-stam Oklart numerus (sing./plur.) ack. Direkt objekt 

till ’hafuer’ (rad 17). 

Kommentar: Numerus går inte att avgöra. Kasus bestäms av funktion i satsen. 

 

hanes (egennamn): mask. oklart kasus (nom./ack.) Apposition till ’mæn’ (rad 15).  

Kommentar: Uppgifter om böjningen hämtad från Medeltida personnamn (1967, upp-

slagsord Hans). 

 

sama (pron. sami) mask. sing. gen. Attribut till ’stadz’.  

Kommentar: Kasus avgörs av huvudordet.  

 

stadz (subst. – stadher): mask. i-stam sing. gen. Bestämning till ’ther’.  

 

Rad 18 

magnus (egennamn): mask. oklart kasus (nom./ack.) Apposition till ’mæn’ (rad 15).  

Kommentar: Magnus kan vara nom. eller ack. (Noreen 1904:305).  

 

nisse (egennamn): mask. nom. Apposition till ’mæn’ (rad 15).  

Kommentar: Se kommentar till samma ord, rad 4. 

 

æwert (egennamn): mask. oklart kasus (nom./ack.) Apposition till ’mæn’ (rad 15).  

Kommentar: Uppgifter om böjningen hämtad från Medeltida personnamn (1967, upp-

slagsord Everhard). 
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haness (egennamn): mask. oklart kasus (nom./ack.) Apposition till ’mæn’ (rad 15).  

Kommentar: Uppgifter om böjningen hämtad från Medeltida personnamn (1967, upp-

slagsord Hans). 

 

radmæn (subst. – radhman): mask. rotnomina sing. oklart kasus (nom./ack.) Appo-

sition till de uppräknade namnen, rad 17-18.  

 

Rad 19 

sama (pron. sami) mask. sing. gen. Attribut till ’stadz’.  

Kommentar: Kasus avgörs av huvudordet.  

 

stadz (subst. – stadher): mask. i-stam sing. gen. Bestämning till ’ther’. 

 

the (dem. pron.): plur. mask. nom. Subjekt till ’henghe’. 

 

thera (dem. pron.): neutr. plur. gen. Attribut till ’incigle’.  

Kommentar: Genus bestäms av huvudordet.  

 

incigle (subst. – insighle): neutr. a-stam plur. ack. Direkt object till ‘henghe’ (rad 19). 

Kommentar: Numerus bestäms av attributet thera och kasus av funktion i satsen. 

 

witnisbyrdh (subst. – vitsbyrþ): fem. io-stam sing. oklart kasus (dat./ack.) Rektion till 

prepositionen ’til’.  

Kommentar: Noreen (1904:303) anger att substantiv på –byrþ som feminina io-

stammar. Prepositionen till kunde förutom genitiv och ack. också styra dat. även om det 

sistnämnda är ovanligt (Noreen 1904:35). Eftersom ’witnisbyrdh’ kan vara såväl ack. 

som dat. har förekomsten här klassificerats som oklar avseende kasus. 

 

thetta (dem. pron.): neutr. sing. ack. Attribut till ’breff’.  

Kommentar: Kongruens förutsätts och därför bedöms kasus som ackusativ. 

 

breff (subst. – bref): neutr. a-stam sing. ack. Rektion till ’for’. 

Kommentar: Numerus framgår av attributet. Kasus av prepositionen. 

 


