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Exempel på svårtolkade bokstäver
1796

1771

1762

P

Per Perssons

Pastor

1603

1683

Protocoll
1603

p

R

pänningär

Rättann

praejudicerligh

1659
S

1603

1614

sochn

swarade

1655

s

Sudermanlandh

skamlös

Formen för det inledande <s> i ordet ”skamlös” förekommer som
regel i början av ett ord och då i kombination med <k>, alltså <sk>.
Undantag finns dock.

1650

1762
T

1603

1659

retten

till

t

Timelig

16. Tr Tjära

(Se texten 4.5)

(16. Tunnor Tjära)
1603
Å

U/W

när Uaro, när Waro

1648

1599

1614

ss

sk

Åhr

Larsson

skiutt

I formen för <U> i ordet ”Uaro” finns en ring (diakritiskt tecken) över bokstaven. Vid den här tiden kan bokstaven
lika gärna vara <W>.
Kombinationen <sk> i ordet ”skiutt” påminner om bokstaven <A> beroende på att bokstaven <s> ansluter till toppen av
<k>, vilket är ovanligt för denna kombination.

Ligaturer
Redan under den romerska kursivstilen användes så kallade ligaturer där två eller flera bokstäver
skrevs ihop. Skälet till detta var hastigheten. Det skulle gå fort att skriva. Exempel på ligaturer är:

Den ligatur som är vanligast i svenska texter är <ae>. Nedan följer några exempel på ligaturer.

forklae

praejudicerligh

praesentera

oeconomin

Praesidentenh
3

raenten

Waerby

2
2.1

Siffror och ordningstal

Exempel
från boken

Siffror

Fram till och med medeltiden var det vanligast att tecknet för ett tal skrevs med romerska siffror,
även kallade latinska siffror. De romerska siffrorna utgörs av bokstäver. Det var enbart bokstäverna i,
v, x, l, c, d och m som användes. Oftast ser man dem skrivna med versaler. Varje bokstav har ett visst
talvärde enligt följande;
I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 och M = 1000.
Vi återkommer till reglerna för hur man räknar med dessa tal.
Under slutet av högmedeltiden (900 – 1200) började man alltmer använda de arabiska siffrorna. Bruket
tilltog under 1400-talet. Nedan ser vi exempel på dessa siffror.

Siffrorna 4, 5 och 7 har en form som helt avviker från den nutida. Dessa former användes långt in på
1400-talet och till och med ännu senare.
I nedanstående tabell ser vi siffrorna som de kunde se ut från 1500-talet och framåt. Årtalen över
kolumnerna visar det år som just dessa exempel är hämtade ifrån. Man kan konstatera att alla siffror
utom 2,3 och 7 har samma form över tiden. Siffrorna 2,3 och 7 kunde dock ha en något mer svårtolkad
form under 1500-talet och början av 1600-talet. Siffran 1 kan i vissa former under 1600-talet vara
svårtolkad och siffran 4 kan ibland ha en oansenlig nedåtgående stapel.
1577

2.2

1614

1629

1766

1718

1655

1820

Exempel
från boken

Ordningstal

Ordningstal är en underkategori till räkneorden och avser ord som anger en ordningsbeskrivning, till
exempel första, andra och tredje. Orden första och andra saknar samband med grundtalen ett och två,
men övriga ordningstal i svenskan bildas med ett suffix efter motsvarande siffra. I nedanstående tabell
visas såväl arabiska siffror som romerska (latinska) samt tillhörande ordningstal.

Arabiskt
tal

Ordningstal

Romerskt
tal

Talets namn

Ordningstal

1

1:a, Första

I

Unus, una, unum

Primus, prima,
primum

2

2:a, Andra

II

Duo, duae, duo

Secundus, secunda,
secundum

3

3:e, Tredje

III

Tres, tria

Tertius

4

4:e, Fjärde

IV

Quattuor

Quartus

5

5:e, Femte

V

Quinque

Quintus

6

6:e, Sjätte

VI

Sex

Sextus

7

7:e, Sjunde

VII

Septem

Septimus

8

8:e, Åttonde

VIII

Octo

Octavus
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Latinska ordet
discernera

Tolkning/betydelse

Exempel
från bokensärskilja (skilja mellan
ont och gott)

disposition

förfogande

duplicando

fördubbla

E
eiusdem

samma (i tidsräkning)

Episcopi

Biskop

Examinerat

Förhört, prövat

Exeption

Undantag

Exciperade

Invände

Expliceradt

Förklarat, tolkat

F
Fatalia juris

Lagfart

Foliant

Bok i folioformat,
stor bok

formalier

formaliteter,
formsaker

I
Important

Viktig

Importunitet

Hänsynslöshet,
oförskämdhet

in Actis

i Handlingarna

Incommoderer

Besvärar, stör

5

Exempel från källorna

4.17 Ytterligare en notering i en kyrkobok från Barva år 1659.
Källa I AD: Barva (D) Oia:2 1659. AID:v251085.b60, SVAR bildid: C0005690_00009.

Exempel från
boken

Tolkning:
I denna text skall vi särskilt lägga märke till
de mycket speciella formerna för bokstäverna
<G> och <S> i orden ”Gudz” och ”Sudermanlandh”.
Blå ram.

Den gunstige och Christelige Läsaren, så
Högre som lägre, altt gott aff dhen Högste
Gudh önskandess!
Emädhan Barffwa Församblingh, beläghen Här på
Östre Rekarna i Sudermanlandh, hahr till Gudhz
Nampns Ähra sampt Körkioprydnadt, så wäl som
heela dhen Församblingens allgemena stora gangn
och nytta, i Herranss H. Nampn, funnit för gott
och nodigt i dhenne Sommar, för redha Penningar
affbetala een ny Klåcka ifrå Stockholm, och hwar=
ken Körkiones fattige medell ; eller dhen ringa …

Lägg också märke till formen för <F> i ordet ”Försambling”. Den kan påminna om bokstaven <H>. Röd ram.
Lägg märke till den märkliga formen för <t>. Grön ring.
I texten förekommer två olika former av bokstaven <a>.
En form ser vi i ordet ”Emädhan” (röd ring) och en
annan i ordet ”Sudermanlandh” (blå ring).
I texten förekommer två olika former för <h>. En form
ser vi i ordet ”Beläghen”, där den utmärkande nedåtgående
öglan saknas. En annan form (vanligare) i ordet ”och”.
Grön ram.
Notera också att alla stora <H> står på baslinjen.

4.15 En kommentar i ett brev år 1563.
Herranss H. Nampn = Herrans Heliga Nampn.

Digital källa saknas

Erik XIV
1560 -1568

Tolkning:
In junis, kom heem frå Dantzich på her
Carls skep, her Jören Geras salt 16 tyn[n]er,
En seech humle, och th[e]r til hamp och lijn ,
löper udi frachth otta m[ar]k ört[ugor], som her Jören
er her Carl skyllig.
6

En speciell förkortning av mark. Man kan urskilja ett <m>
och ett <k> (om än slarvigt skrivet). Röd ring.
Strecket över <r> i ordet ”thr” innebär en förkortning där
bokstaven <e> uteslutits. Bokstaven <e> kallas nasaltecken
och förkortningstecknet kallas nasalstreck. Blå ring.
Strecket över ordet ”ort” skall symbolisera en förkortning
av ”örtugor”, ett gammalt myntslag. Grön ring.

