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1.5 Seklernas särdrag
Varje period har sina för- och nackdelar. Tiden efter romarriket och fram till medeltiden är
texterna ofta välskrivna och varje bokstav är väl synlig och lätt att identifiera. Däremot finns det
periodvis ett mycket stort antal förkortningar av skilda slag. Dessa minskar kraftigt i omfattning
under medeltidens senare del i Sverige.
De historiska tidsperioderna kan redovisas på en tidslinje enligt följande:
Medeltidens stånd: adel, präster, borgare och bönder

Medeltiden
Äldre medeltiden

400

600

Merovingiska
stilen

1000
Karolingiska
stilen

Absolutismen/
upplysningen
Revolutionens tid

Senmedeltiden

Högmedeltiden

800

Renässansen

1200

1400

1600

1800

2000

Gotiska stilen
Kursiv gotisk stil

Nygotisk stil

Romerska stilarna

~ 400 – 1400-talet
Skrifternas bokstäver är ganska tydliga. Många förkortningar förekommer men avtar markant under
senmedeltiden.
1500-talet
Några förkortningar kvarstår t.ex. strecket över m i stället för mm (dubbelt m). Ibland har
strecket ersatts av en ring. De flesta förkortningar försvinner under 1500-talet.
1500 – 1700-talet
I mitten av 1500-talet kommer den kursiva gotiska stilen som ofta medförde att bokstäverna inte
är lika tydliga längre. Det skulle ju gå snabbt att skriva. Under hela 1600-talet och långt in på 1700talet finns grovt sett två stilar, där den ena är relativt välskriven och lättläst medan den andra är
slarvigare och med mindre åtskillnad mellan en del av bokstäverna.
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Exempel på hur bokstäverna presenteras.

o

1707

1613

1672

Dom

Kyrkio

1789

1841

bottn

Erichsdotter

oduglige

Lilla <o> kan ofta vara slarvigt skriven så att bokstaven inte bildar en tydlig ring utan är öppen upptill såsom
i orden ”Kyrkio” och ”Erichsdotter”. Ringen kan ibland vara så smal att det ser ut som ett streck.

1651

1680

1817

1742

O

Oluf

Olofsson

October

Och

Den stora bokstaven <O> vållar som regel inget bekymmer, dock kan bokstaven vara tilltryckt i vänsterkant
såsom i ordet ”Oluf”. Detta är framför allt vanligt under 1600-talet.

1650

1670

1713

1792

uppå

plåges

1817

p

predijkan

Torpare

spörjas

Lägg märke till formen av <p> i ordet ”predijkan”. Den börjar med en krumelur till vänster om den
nedåt gående stapeln. Det vanliga vid den här tiden och senare är det motsatta, vilket klart framgår
ovan. Dock har formen av <p> i ordet ”plåges” en speciell form som påminner om den i ”predijkan”.

1682

1742

Praestera

Pastor

1651

1802

1831

P

Per

Pär

Petter

Den speciella formen av stora <P> som i ordet ”Per” kan, om krumeluren till vänster är kort eller otydlig
påminna om dubbel s, <ss>, i den tyska varianten.

q

1604

1716

quinnan

qwicht

1748

1736

beqwemlighet

qwällen

1817

qvaft

Vissa former av bokstäverna <q> och <g> påminner om varandra, men sammanhanget avgör som regel vilken
bokstav som avses.

1690

1670

1789

1817

Qwarnkulla

Qvaft

Q

Qwiselhult

Qwisten

Stora <Q> kan vara lite svår att känna igen. Vissa former av bokstaven såsom i orden ”Qwisten” och
”Qwarnkulla” är dock förvillande lik de stora bokstäverna <L> och <K>.
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Inledning till avsnittet om förkortningar.
6 Förkortningar
Vi börjar med bokstaven <z>, som fram till början eller mitten av 1700-talet hade en speciell funktion.
Då den förekommer som slutbokstav används den ofta som ersättning för bokstavskombinationerna
<ed>, <edh>, <et> eller <eth>.
Några exempel där <z> används som förkortning.
Allmänt 1400 – 1600-talet

mz ; z ersätter här <edh>
Alltså mz = medh

Helgesta 1687

Östergötland 1604

Östergötland 1603

streck

dhz ; z ersätter här <et>
Alltså dhz = dhet

thz ; z ersätter här <et>
Alltså thz = thet

lägenhz ; z ersätter <et>
Alltså lägenhz = lägenhet

I ordet ”dhz” har bokstäverna <d> och <h> skrivits ihop - <d> går direkt över i <h>. I ordet ”thz” har
bokstaven <t> ett tydligt streck över sig som fortsätter över till <h>. Strecket markerar att det rör
sig om <t>. På den här tiden var det betydligt vanligare att man använde ordet ”thet” i stället för
”dhet”. Orden betyder samma sak, nämligen ”det”. Eftersom <t> var vanligare än <d> kan man också
tänka sig att första bokstaven i ”dhz” inte är ett <d>. Det skulle kunna vara ett <t>. Det förekommer
att bokstaven <t> i kombination med <h> ofta skrivs med en oansenlig stapel utan streck.
En förkortning innebär att hela ordet inte skrivs ut. Det markeras ibland med en nedåtgående högersläng ofta följt av en punkt eller kolon eller enbart en punkt och en bokstav. I den mån ett sådant
förkortningstecken finns i källtexten anges det med en parentes, (, i tolkningen. Ofta markeras förkortningar med bokstäver, som är upphöjda och med en punkt, ett kolontecken eller ett streck under sig.
Exempel på övriga förkortningar:
Östergötland 1604

Swenss( = Swensson

Östergötland 1604

Urshult 1647

Östergötland 1604

Joenss( i Egby =Joensson i Egby Wälbe:te = Wälbenempte
eller Wälbemälte

bd = benämnd

Lägg märke till att den nedåtgående högerslängen i slutet av namnen ”Swensson” och ”Joensson” inte är en bokstav
utan ett förkortningstecken, (, som kommer direkt efter det tyska ”dubbel s” . Ordet ”Wälbenempte” har förkortats
så att efter bokstaven <e> följer ett upphöjt <te> med ett kolontecken under. Ordet ”benämnd” förkortas med <b>
följt av ett upphöjt <d> med ett litet streck under.

Östergötland 1663

Björsäter 1670

Ål socken 1671

ofwan be.te (benämte) H. Maritz

Nämb(. = Nämbligen

Maij:tt = Maijestätt

Karlskoga 1676

Gm Sörmlands regemente 1686

Helgesta 1687

Wälb.de = wälbenämde

Kong(: = Konglige

H:r = Herr Leut.

Gm Östgöta regemente 1687

Åhr(:n = åhrligen

Törnevalla 1696

R( = Replikerades (svarades)

Förkortningen ”R(” för Replikerades är ovanlig.
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Exempel på en tolkad text, som är enkel att förstå innebörden av.
Adolf Fredrik försökte stärka sin makt, men efter ett misslyckat statskuppförsök 1756 blev hans befogenheter ännu mindre. Det var Adolf Fredrik som saknade insikter och åsikter och avslutade sin sista
måltid med semla och varm mjölk.

År 1758 kunde man bevittna hur vattnet i sjön Tåkern steg upp och vattnade de torra åkrarna.
Källa: AD Svanshals (E) KI:1 (1674-1729) Bild 137 / sid 263

(3)

Adolf Fredrik
1751 - 1771

Tolkning:
Ao 1758. d 29. Maii war uti Siön Tåkern et besynnerligit som hände a. m.
at watnet steg up i skyn, så at hwarken Siön e( landet på någon sida kunde
synas, utan watnet likasom yrade öfwer Siön et par timar och begyntes
emot Hofs landet, och sedan Siön alt in til wästra ändan, at man kunde
se watnet aldeles stiga up, med en kyhla i wädret; hwar på en Nord Wäst blåst fölg:
de, som skingrade watnet i luften, och watnade med thet samma wåra torra åkrar
på Wästra giärdet, som utstodo et grufwelig torka och hetta thenna som:
maren öfwer, som war mycket warm och torr, at säden blef ganska rin:
ga och tunner thetta år.
Thetta år blef på många orter i Riket
inga Ärter, i synnerhet Öster på; så at på Wikbolandet och omkring
Lin Kiöping blefwo inga ärtor. Här i Sochnen blef dock något: men
ohyran giorde likwäl ock här någon skada; som war dels löss; men i
synnerhet woro the så kallade Jungru Maria gullhöner, som i hela lan:
det giordt största skadan, af hwilka sådan myckenhet fans at the skyl:
te åkren, och kunde icke finnas någon fläck på åkren, som icke war full=
satt af thesse Kräken; så at mångastädes afbettes ärtlyckorna, utan at
få någon ärt.

Lägg märke till förkortningen av ”eller” (inringat).
Lägg också märke till
kombinationen <st> i
orden ”steg” och ”mångastädes”. Orden är inramade (röd ram).
Lägg märke till kombinationen <sk> i orden
”skingrade” och ”skada”.
Orden är inramade (blå
ram).
Inledande <u> med ögla
som i ordet ”utstodo”
(grön inramning).
Notera också stavningen i
orden ”watnet (vattnet)”,
”alt (allt)” samt ”aldeles
(alldeles)”.

Jungfru Maria gullhöner är inget annat än nyckelpigor, som fick skulden för skadan på ärtorna. På den här tiden
visste man inte ( i alla fall inte den här prästen) att nyckelpigorna fanns i mängder för att äta upp alla lössen. Det var
lössen och inte nyckelpigorna som var problemet.
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Exempel på en tolkad text med förtydligande.
Anno 1680 dhen 3 Januarij i Vadstena Rådstugu.
Källa: AD Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län (E) EVIIBAA:5652 (1680-1692) Bild 30

Tolkning:

Rådman Lorens Nilszon medh sin
Son Gulldsmedz Gesällen Herman Lorensson, nu icke
mindre än förleden 29 Decemb: .679 sig beswärade
öfwer borgaren Anders Gunnarsszon, och dhessz swågrar
Jöns och Gabriell Erickssöner. Som skulle dhe 3.die
dagh Juhll som war d( 27 Xbris, medellsst dhen skad=
at som dagen tillförenne emellan hans Son och An=
ders Gunnarsson warit, af långa wräckio och medh
wredes mode inkommit i hans huus, öfwerfallit hans
Son, Och dherwijd såwähl honom som hans hustru
håårdragit, Spurnit och Slagit: Dhertill swaranden
höge(.

(4)

En konstnärligt utformad skrift med
snirkliga bokstäver och ett fint anfang
i ordet ”Rådman”.
.679 = 1679

Xbris = Decembris
tillförenne = tidigare
Flertal bokstäver har en mycket speciell
utformning såsom <t>, <f> och <W>.

höge(. = högeligen = kraftigt
Lägg märke till kombinationen <ssz> i
orden ”Gunnarsszon” och ”dhessz”.
Orden är inramade.

Förtydligande:
Rådman L. Nilsson och hans son gesällen H. Lorensson nu, sedan 29 december 1679, anklagade borgaren A. Gunnarsson
som, den 3:e dag jul 1679 som var den 27 dec., skulle genom de trätor som dagen innan mellan hans son och A.
Gunnarsson haft under lång tid, med stor ilska kommit in i hans hus, överfallit hans son och då även både honom och hans
hustru dragit i håret, sparkat och slagit: ….
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