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Sammanfattning 
Föremålet för denna uppsats är det fornsvenska verket Tungulus, sådant det föreligger i 
handskriften Cod. Holm. D 4a, daterad till 1457. Dess troliga tillkomstplats är Strängnäs.  

Vid tiden för denna handskrifts tillblivelse var det fornsvenska fyrkasussystemet i 
upplösning. Uppsatsen beskriver i vilken grad och hur kasussystemet används i Tungulus och 
jämför resultatet med vad forskningen säger om systemets status vid 1400-talets mitt.  

Analysen visar att texten bär tydligt vittnesbörd om bortfallsprocessen – att skrivaren 
var en del av den språkgemenskap som var på väg att lämna kasusbruket. Dock finns en viss 
konservativ tendens; delar av kasussystemet är alltjämt i bruk, om än vacklande, och enstaka 
exempel kan uppfattas som arkaiserande. Det vacklande bruket omfattar bl.a. maskulina 
nominativändelsen -er (eeldher, swarter), bestämda feminina ackusativändelsen -a (siälinä) 
och adjektivens ackusativändelse -an (diupan). Utjämningen mellan nominativ och ackusativ 
är långt framskriden men inte undantagslös; här finns flera exempel på former som inte 
skulle komma att överleva kasusbortfallet.  
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1 Introduktion 
Att läsa en medeltida svensk text kan vara en säregen upplevelse för en modern svensk. En 
del av orden, morfologin, syntaxen och stilen känns igen, men tillräckligt är okänt för att det 
ska bli svårt att få flyt i läsandet. Anledningen är naturligtvis att det gått några hundra år 
sedan texten skrevs. Språk förändras gradvis – somligt försvinner, somligt blir kvar och 
somligt kommer till. 

Under medeltiden ägde en av de mer genomgripande språkförändringarna i svensk 
språkhistoria rum – kasusbortfallet. Kasusböjningen försvann nästan helt och dess funktio-
ner togs över av bland annat prepositionsfraser och striktare ordföljd.  

Det som finns kvar av kasussystemet idag är böjningen av vissa personliga pronomen 
(jag/mig etc.) och vissa arkaiskt klingande fasta fraser (till sjöss, till buds, av ondo, i syne, 
högan sky, man ur huse, sinom tid etc.). Även vårt nutida s-genitiv (uppsatsens introduk-
tion) har räknats till levande kasusbruk, men den uppfattningen har starkt ifrågasatts av 
senare decenniers grammatiker (vi ska få anledning att återkomma till det).  

Mycken forskarmöda har lagts på att utröna hur det gamla kasussystemet användes, 
vad som var startskottet för dess bortfall samt exakt hur bortfallet gick till. Föreliggande 
arbete är ett, ehuru diminutivt, bidrag till denna forskning.  
 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kasusbruket i texten Tungulus, som den föreligger 
i handskriften Cod. Holm. D 4a (hädanefter D 4a), även kallad Codex Verelianus och Fru 
Märtas bok. Den har daterats till 1457 på grundval av vattenmärkena. Texten finns utgiven i 
Svenska fornskriftssällskapets serie (Stephens 1844 s. 27–48); här har dock en transkribering 
av Lasse Mårtensson vid Högskolan i Gävle använts. 

De specifika frågeställningarna är:  
 Vilka tecken på kasusets bortfall respektive upprätthållande finns i materialet? 
 Hur förhåller sig detta till tidigare forskning på området?  

När det gäller genitiven, vars utveckling på flera vis skiljer sig från övriga kasus, till-
kommer dessa frågor: i hur hög grad 

 har s-genitiv spridits till positioner där det tidigare inte förekom? 
 förekommer intern genitivböjning? 
 förekommer kongruensböjning? 
 förekommer gruppgenitiv? 

 

3 Bakgrund 
3.1 Det fornsvenska kasussystemet 
Språk har olika grad av böjning – av flektion. Det som på ett språk uttrycks med flera ord 
sägs på ett annat med ett enda böjt. Svenskan hade fram till och med medeltiden en betydligt 
mer omfattande böjning av nominala ord än vad som är fallet i modern svenska, närmare 
bestämt i form av ett fyrkasussystem med kasus nominativ, genitiv, dativ och ackusativ. 
Dessa kasus markerades av nominalens böjningsformer, här ett exempel med ett starkt böjt 
maskulint substantiv i singular – 'häst': häster (nominativ), hästs (genitiv), häst (ackusativ), 
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hästi (dativ). Till detta kommer böjning i numerus och species. Ett enda ord kunde i sig 
innehålla morfologisk information om alla dessa tre kategorier, vilket innebar att ett ord 
kunde ha 16 former (det gällde dock i praktiken inte alla ord, eftersom former ofta samman-
föll). Substantiven delades dessutom upp i tre genus: maskulinum, femininum och neutrum, 
vart och ett med sina former. (Pettersson 2005 s. 98–112, Haugen 2015 s. 56–128, Wessén 
1968 s. 94–123) 

Kasus kunde ha lite olikartade funktioner och jag ansluter mig här till den uppdelning 
av dessa funktioner som förts fram av Cecilia Falk (1997 s. 44–50). Kasus uppträder enligt 
detta synsätt i tre skepnader: strukturellt, lexikalt och semantiskt kasus.  

Strukturellt kasus betyder att kasusformen uttrycker vilket primärt satsled frasen utgör. 
Subjektet står normalt i nominativ, det direkta objektet i ackusativ. Är ovan nämnda riddjur 
subjekt är det en häster (nominativ), är det objekt heter det häst (ackusativ). Om en häst såg 
en annan häst hette det således häster sagh häst.1 Predikativen följer sina respektive satsled: 
subjektivt predikativ står i nominativ; objektivt predikativ står i ackusativ. 

Lexikalt kasus innebär att ett verb, en preposition eller (mer sällan) ett adjektiv styr 
frasens kasus. Att följa hästen heter fylghia hästi, eftersom verbet fylghia styr dativ. Den 
som rider till skogen rider til skogs. eftersom prepostionen til styr genitiv (uttrycket lever 
som bekant än i dag som fast fras). 

Semantiskt kasus, slutligen, kan delas i två: För det första de fall där kasusböjningen 
signalerar en semantisk roll. Exempel på detta är måttsgenitiv - hästens manke kan ha varit 
fem fota högher (där fota är genitiv av foter). För det andra de fasta fraser som måste läras in 
var för sig; ett exempel ur Tungulus på detta är den fasta frasen allä wegnä, där wegnä alltid 
förväntas stå i plural genitiv oavsett all övrig kontext.  

I litteraturen framträder inget vedertaget och säkert sätt att avgöra var gränsen mellan 
semantiskt och lexikalt kasus går. Slår vi exempelvis upp verbet riþa i Norrøn ordbok får vi 
veta att det konstrueras med dativ på objektet: riþa hästi, vilket jag tolkar som lexikal 
styrning. Falk (1997 s. 45) argumenterar tvärtom att objektsledet i konstruktioner som denna 
har semantisk dativ "eftersom ledet inte ingår i verbets obligatoriska argumentstruktur". 
Delsing (2014 s. 30) förefaller dela denna uppfattning, då han använder just riþa hästi som 
exempel på instrumental dativ. Skrzypek (2005 s. 95) talar om non-governed context, där 
hon placerar "examples of dative uses anchored in semantics rather than syntax". I denna 
uppsats använder jag i linje med Skrzypek beteckningen semantiskt kasus endast på de 
förekomster av möjligt semantiskt kasus som rimligen inte kan tolkas som lexikalt.  

En konstruktion som är svårplacerad i denna tredelade indelning är genitiv som fram-
förställt possessivattribut. I denna uppsats tillåts dessa utgöra en egen fjärde grupp. 
Argument för detta redovisas under 5.2.2.4 nedan.  
 

3.2 Det fornsvenska kasussystemets upplösning 
Som nämnts ovan föll större delen av kasussystemet bort redan under medeltiden. Det 
skedde i en komplicerad process över drygt tvåhundra år med försiktig början kring 1300 och 
ett accelererande förlopp under andra halvan av 1400-talet. När Nya Testamentet gavs ut på 
svenska 1526 anses kasussystemet ha upphört vara produktivt.2  

                                                        
1 Ofta inkluderas i strukturellt kasus även dat., vars huvudfuntion då blir att markera indirekt objekt. Så t.ex. 
Wessén (1965 s. 10), Pettersson (2005 s. 113). Jag har dock sällat mig till den av Falk presenterade modellen (1997 
s. 44-50), där endast nominativ och ackusativ anses markera satsled, medan dativ är uteslutande lexikal (eller 
semantisk).  
2 NT 1526 är i sig starkt arkaiserande och innehåller, tvärtemot det ovan sagda, många exempel på bevarat 
kasusbruk. Denna motsägelse förklaras förtjänstfullt av Pettersson (2005 s. 168-171) 
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Lars-Olov Delsing (2014) genomförde en undersökning av kasussystemets samman-
brott i svenskan. Han pekar på två särskilt viktiga skeden, daterar dem till ca 1300 respektive 
1450 och kallar dem pedagogiskt för lilla respektive stora katastrofen (Delsing 2014 s. 27–
29). Den tidigare av dessa båda katastrofer innebär för det första att några saker i böjnings-
paradigmen förändras – de pronominella dativformerna mær, þær och sær ersätts av de för 
oss mer bekanta ackusativerna mik, þik och sik samtidigt som finala -u, -ar, -a och 
mediala -r- försvinner i vissa positioner (solu -> sol, konungren -> konungen). För det andra 
slutar genitiv vara produktivt i en stor mängd konstruktioner och övergår till att främst 
fungera som framförställt possessivattribut. Efter vissa prepositioner överlever genitiven 
dock som tidigare nämnts. För det tredje och sista inskränks användningen av dativ något – 
det är närmare bestämt instrumental dativ (riþandi hästi) och dativ vid verb med innehålls-
objekt (döia braþum döþi, 'dö en bråd död') som försvinner. Dativen tenderar också att få 
hårdare ordföljdsregler. Sammantaget gör dessa förändringar i princip att kasus blir redun-
dant. (Delsing 2014 s. 29-32) 

Den senare katastrofen, den stora, leder till ett närmast totalt kasusbortfall med början 
i Mälardalsområdet. Otvetydiga markörer för nominativ och ackusativ försvinner helt. Dativ 
reduceras kraftigt men är aningen mer seglivat, främst i sin roll som markör för den seman-
tiska rollen upplevare. Genitiven utraderas inte, men förändras kraftigt; den försvinner på 
personligt pronomen efter preposition (genitiv til sin blir ackusativ til sik), den mister sin 
kongruensböjning (ens gammals manz hæstr -> en gammal mans häst) och gruppgenitiv 
utvecklas (mannen på gatans åsikt). Det sistnämnda kan tolkas som att genitiv-s upphört att 
vara kasusändelse och istället reanalyserats som frasmarkör. (Delsing 1991 s. 12; Delsing 
2014 s. 37–38) 
 
Vår text är daterad 1457 och är därmed producerad under slutfasen av processen, då det 
vacklande bruket var omfattande. Den är således intressant i studiet av förändringsprocessen. 
 

3.3 Genren och texten 
Den bevarade litteraturen på svenska från tiden före år 1300 är begränsad. Den består 
primärt av runinskrifter samt fr.o.m. 1200-talet lagtexter skrivna med det latinska alfabetet. 
Från och med 1300-talet finns texter i fler genrer bevarade – ofta avskrifter av äldre, nu 
förkomna, förlagor: riddarberättelser, krönikor och inte minst religiös litteratur. I denna 
religiösa litteratur återfinns bland annat den sedelärande berättelsen, ofta översatt från latin. 
Den sedan tidigare etablerade hjälten – krigaren – fick här konkurrens av en annan figur: 
den omvände, rättrogne och helige. En sådan moralisk förebild är huvudpersonen i berät-
telsen om Tungulus, den irländske riddaren och skörlevnadsmannen som i en vision såg vad 
som väntade syndaren hinsides och därför omvändes. “T.s vision är tidigast känd på lat. och 
föreligger i en mängd hdskr. av vilka de äldsta är från 1100-talet. Av den lat. textens prolog 
kan man utläsa att visionen ägde rum 1149 och att den trol. kort därefter översattes från ett 
främmande språk (iriska?) till lat. (de barbarico in latinum) av en irisk munk Marcus, 
verksam i Regensburg” (Ronge 1975 s. 54). 

Studieobjekt för denna uppsats är den äldsta kända versionen av Tungulus på svenska. 
Den återfinns i D 4a och finns återutgiven i Svenska Fornskriftssällskapets serie, andra häftet 
(Stephens 1844 s. 28–44). Denna äldsta version kallas för a-redaktionen för att skilja den 
från en längre version daterad några decennier senare (b-redaktionen).  

Texten är en översättning från latinet och i Kulturhistoriskt lexikon anges att “språket 
är i a-red. klart och koncist och inte så lat. påverkat som i följande redaktion. Trol. återgår a-
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red på en annan och kortare text än b-red., men det är också tänkbart att övers. själv uteslutit 
el. kortat ner vissa partier i sin lat. förlaga” (Ronge 1975 s. 54).  

Skrivaren antas vara den Sigtunabaserade Sigge Ulfsson, utbildad i Leipzig på 1420-
talet. Han var ärkedjäkne i Strängnäs 1429–1449 och biskop från 1449 till 1463 då han avled. 
(Wiktorsson 2015 s. 142).  
 

4 Tidigare forskning 
4.1 Forskning om kasussystemet 
Fornsvenskans kasus har intresserat forskare i århundraden. Adolf Noreens (1854–1925) 
Altschwedische grammatik mit einschluss des Altgutnischen (1904) har i över hundra år 
varit standardverket för den som söker detaljerade uppgifter om fornsvenskans fonologi och 
morfologi. I Noreens anda verkade Elias Wessén (1889–1981) som på 1940-talet skrev 
Svensk språkhistoria i tre volymer. Centralt är framställningen av nominalböjningen (1968 s. 
97–123). Utöver flektionsdelen har avsnittet om kasusfunktioner (1965 s. 10–119) använts 
flitigt i denna uppsats. 

Framställningen i Noreens och Wesséns respektive böcker är färgade av det s.k. jung-
grammatiska synsättet, vilket senare ifrågasatts av flera forskare, bl.a. Rakel Johnson 
(1999:96; 2003:12-15), vilka anser att det idealiserar äldre språkstadier. Nya beskrivnings-
modeller för det fornsvenska språket växer i våra dagar fram, modeller som eventuellt är 
bättre anpassade till verkligheten (texterna) än de gamla. Inom ramen för en C-uppsats ryms 
dock inte att beskriva dem - än mindre ta dem i bruk - och jag håller mig primärt till Noreen 
och Wessén som teoretiskt fundament.3 I sammanhanget kan nämnas Anders Holmberg, 
som behandlar kasussystemet utifrån den generativa grammatiken i sin Word order and 
synthactic features in the Scandinavian languages and English (1986) och Rakel Johnson 
som i avhandlingen Skrivaren och språket : skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltids-
brev på svenska (2003) utifrån poststrukturalistisk teori tar upp kasusböjningen hos 
substantiv samt vokaler i ordfinala stavelser. 
 

4.2 Forskning om kasussystemets upplösning 
Wessén intresserade sig även för hur kasussystemet avvecklades; i hans avsnitt Formsyste-
mets utveckling i fornsvensk tid (1968 s. 136–148) presenteras en översikt över förloppet. I 
Delsings tidigare nämnda (3.2 ovan) uppsats Stora katastrofen – med för- och efterskalv : 
Om kasussammanfallet i fornsvenska (2014) redogörs för förloppets viktigaste moment. I 
texten redogör Delsing även för sin syn på sambandet mellan kasusbortfallet och semantiska 
roller (s. 33-37) Dessa roller, som även har kallats djupkasus, tillskrivs de olika argumenten 
(subjekt och objekt) i en sats (Sigurd & Håkansson 2007 s. 103-105; Jörgensen & Svensson 
1987 s. 87-90). Ett exempel är att det argument som gör något har den semantiska rollen 
aktor, oavsett grammatisk roll (X är aktor både i X köper mat och maten köps av X); ett 
annat är att den som utsätts för något är upplevare, oavsett grammatisk roll (Y är upplevare 
både i Y får mat och X ger Y mat). Vilken roll ett argument har anses hänga tätt samman 
med predikatsverbet – subjektet till verbet titta är aktor medan subjektet till se är upplevare. 
Rollerna har delats upp olika och givits olika namn av olika forskare. Vi ska få anledning att 
återkomma till semantiska roller i samband med materialets dativförekomster (se 7.3).  

                                                        
3 En översikt över diskussionen om junggrammatik kontra de nyare synsätten ges i Johnson 2003 s. 12-15. 
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Genitivens egenartade förändring (se 3.2) behandlas i Delsings uppsats Om genitivens 
utveckling i fornsvenskan 1991 respektive Nordes avhandling The History of the Genitive in 
Swedish 1997.  

Dominika Skrzypek gör i sin avhandling. The Decline of Nominal Inflection in Old 
Swedish : The Loss of Dative Case från 2005 en undersökning av texter från 1225 och till 
1450-talet. Hon visar att dativens bortfall är en komplicerad och utdragen process och redo-
gör för hur dativens funktioner ersattes av andra konstruktioner. 

Falks Fornsvenska upplevarverb från 1997 handlar inte primärt om kasusflektion, 
utan är en undersökning av bruket av upplevarverb. Här återfinns emellertid den framställ-
ning av tredelningen strukturellt, lexikalt och semantiskt kasus som ligger till grund för 
indelningen i denna uppsats (se 3.1).  

5 Material och metod 
5.1 Urval 
Texten består av drygt 2900 ord, av vilka 526 har analyserats, fördelat på 385 fraser –  374 
nominalfraser och 11 adjektivfraser. För att få en uppfattning om ifall skrivaren förändrat sitt 
bruk under arbetets gång har ett avsnitt valts i textens början, ett i mitten och ett i slutet (se 
6.4). Avsnittet Tungulus A (fras A1–A133) börjar där texten börjar (originalets sid 4744). 
Tungulus B (fras B1–B133) börjar på originalets sida 482. Tungulus C (fras C1–C119), slutli-
gen, börjar på originalets sida 488 och löper till textens slut på sida 490.  

De ord som analyserats är främst de nominaler som ingår i nominalfraser (med eller 
utan substantiviskt huvudord), alltså substantiv, adjektiv, pronomen (inklusive bestämd 
artikel), räkneord (inklusive obestämd artikel) samt participer. Även det fåtal adjektivfraser 
som inte ingår i nominalfraserna, utan ensamma utgör predikativ eller adverbial, har 
analyserats.  

I de undersökta textavsnitten finns ett fåtal ord som inte tagits med i analysen, men 
förtjänar få sitt diskvalificerande motiverat. Dessa återfinns i Bilaga B. 

 

5.2 Kasusanalys 
Analysen består av fyra steg, vilka beskrivs närmare i avsnitten 5.2.1–5.2.4 nedan: 

 Fastställande av syntaktisk funktion 
 Fastställande av förväntat kasus i äldre fornsvenska (hädanefter ä.fsv.) 
 Morfologisk analys av frasens nominala ord. 
 Fastställande av status för frasens kasus 

 

  

                                                        
4 Texten i originaldokumentet består av 17 sidor med början på Codex Verelianus sida 474 och slut på sida 490.  
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5.2.1 Fastställande av syntaktisk funktion 
Som teoretiskt ramverk för syntaktisk analys har Svenska Akademiens Grammatik (SAG 
1999) använts. Även Svenska akademiens ordboks förklaringar, etymologiavsnitt och text-
exempel har vid några tillfällen använts (SAOB). De aktuella syntaktiska funktionerna är: 
 

 De primära satsleden: 
– subjekt (SAG, kap. 29 Subjekt) 
– objekt (SAG, kap. 17 Verbfraser: objekt) 
– predikativ (SAG, kap. 18 Verbfraser: predikativ) 
– adverbial  (SAG, kap. 20 Verbfraser: adverbial)  

 Rektion i prepositionsfras (SAG, kap. 25 Prepositionsfraser : § 2–9) 
 Annex (SAG, kap. 36 Annex) 
 Apposition (SAG, kap. 14 Nominalfraser § 65–70) 
 Appositionell nexusfras (SAG, kap. 27, Flerledade fraser § 3) 

 
I ett fåtal fall har en påträffad nominalfras visat sig vara en vokativfras (SAG, kap. 39 Icke 
satsformade meningar : § 9–25), även kallad tilltalsfras (Hultman 2003 20.4.5.2). En sådan 
utgör en egen (grafisk) mening utan att vara satsformad, och utan att utgöra en syntaktisk 
funktion i en sats. För den enhetliga framställningens skull är det trots detta under rubriken 
syntaktisk funktion som termen vokativfras redovisas i resultaten i avsnitt 6.3 samt Bilaga A. 
 

5.2.1.1 Hantering av över‐/underordnade nominalfraser  

Nominalfraser kan i sin tur vara bestämningar i nominalfraser, som i sin tur kan vara 
bestämningar etc. Detta har kallats nästlade nominalfraser (eng. nested NP:s) (Gutirrez-
Rexach 2003 s. 76). 

I Tungulus finner vi t.ex. denna sats: hwar är nw thin myklä ärä thu haffde olofflikä j 
werldine. I satsen utgörs subjektet av den långa nominalfrasen thin myklä ärä thu haffde 
olofflikä j werldine, vilken i sin tur innehåller de kortare nominalfraserna thu och werldine. 
Vi har således att göra med tre nominalfraser: 
 

1) thin myklä ärä thu haffde olofflikä j werldine 
2) thu 
3) werldine 

 

För att förenkla framställningen analyseras den överordnade frasens huvudord (ärä) för sig 
tillsammans med de bestämningar som inte i sig ingår i underordnade nominalfraser. De ord 
som inte analyseras tillsammans med ärä sätts inom parentes (thu haffde olofflikä j 
werldine). De tre orden thin myklä ära får således representera hela den överordnade nomi-
nalfrasen. De underordnade nominalfraserna (thu och werldine) redovisas därefter för sig: 
 

1) thin myklä ärä (thu haffde olofflikä j werldine) 
2) thu 
3) werldine 

 

Uppdelningen ger bättre översikt, utan att påverka kasusanalysen. I ett litet fåtal fall leder 
metoden till att kongruens sträcker sig över gränserna för uppdelningen. Det gäller vid 
apposition: iach (vsla creatur) och nästlade possessivattribut: ([hans] ondha gerninga) 
skuldh. Sådan kongruens påtalats i kommentarer vid respektive analys. 
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Ett specialfall uppstår i samband med framförställda possessivattribut. SAG menar att 
huvudordet kan vara “ett substantiv, ett egennamn eller ett substantiviskt pronomen [...]” 
(SAG 14, Nominalfraser § 2). I enlighet med detta är liusens owen två nominalfraser 
([substantiv] substantiv), liksom hans likamma ([substantiviskt pronomen] substantiv). 
Dock är mina owini bara en enda nominalfras ([adjektiviskt pronomen] substantiv). 
 

5.2.1.2 Hantering av samordningar  

För att tydliggöra samordnade fraser används i flera fall hakparenteser på detta vis: 
 

1) gudh fader [och son och then helgä ande] 
2) [gudh fader och] son [och then helgä ande] 
3) [gudh fader och son och] then helgä ande 

 

Det som är utanför hakparentes är det som för stunden analyseras, vill säga: 
 

1) gudh fader 
2) son 
3) then helgä ande 

 

Detta vore för otympligt att använda vid mer komplexa samordningar, då istället sambanden 
klargörs i kommentarer vid repektive fras. 

5.2.2 Fastställande av förväntat kasus i äldre fornsvenska (ä.fsv.) 
För att avgöra om kasus är upprätthållet eller inte måste först fastställas vilket kasus som 
hade varit förväntat i det äldre systemet. I det arbetet har den av Falk presenterade tre-
delningen använts: strukturellt, lexikalt och semantiskt kasus (se 3.1 ovan). 
 

5.2.2.1 Strukturellt kasus 

Resultatet av den syntaktiska analysen (se ovan) ger vilka fraser som utgör primära satsled 
eller predikativ. För dessa finns var sitt förväntat kasus: subjekt/subjektivt predikativ förvän-
tas stå i nominativ, objekt/objektivt predikativ i ackusativ. 
 

5.2.2.2 Lexikalt kasus 

För nominalfraser i objektsfunktion har uppgift om satsens finita verbs eventuella kasus-
styrning tagits fram. För de nominalfraser som utgör rektion i prepositionsfraser eller har ett 
framförställt adjektiv kontrollerades på samma vis prepositionens respektive adjektivets 
eventuella kasusstyrning. 

För detta ändamål har primärt Norrøn ordboks femte upplaga (Heggestad m.fl. 2015) 
använts. Även Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltids-språket inklusive dess supple-
ment (hädanefter Sdw) har ibland konsulterats men bara som sekundär källa om inte 
uppgifterna i Norrøn ordbok varit tillfyllest. Anledningen till att en fornvästnordisk ordbok 
använts, snarare än en fornsvensk, redogörs för i det följande. 

Fram till cirka 1300 var fornsvenska och fornvästnordiska väldigt likartade. “De olika 
nationalspråken börjar inte etablera sig förrän långt in på medeltiden, då en skriftspråks-
norm så sakta börjar ta form” (Pettersson 2005 s. 75).  

Det är också så att majoriteten av den bevarade medeltida nordiska litteraturen är forn-
västnordisk, inte fornsvensk. Fornvästnordiskan, vilken inkluderar fornnorska och forn-
isländska, har en flora av poesi, sagalitteratur och krönikor medan fornsvenskan före år 1300 
i princip bara har Äldre västgötalagen. 
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Varieteterna i det äldre stadierna hade således mycket stor morfologisk överensstäm-
melse samtidigt som fornvästnordiskan har det överlägset bästa källäget. Detta gör att en 
ordbok som Norrøn ordbok – vars lexem daterar från tiden före 1350 – är utmärkt som 
“facit”, som likare, för vad som kunde förväntas enligt det gamla systemet – även i en 
fornsvensk text. Söderwalls ordbok grundar sig på betydligt färre källor från det tidigare 
stadiet och tar till skillnad från Norrøn ordbok upp former och lexikal styrning från 
senmedeltiden, då kasussystemet var instabilt och under avveckling.  

 

5.2.2.3 Semantiskt kasus 

Att avgöra när semantiskt kasus, så som det avgränsas i denna uppsats (se 3.1), är förväntat 
är vanskligt. När det gäller strukturellt kasus finns ett facit: subjekt = nominativ, objekt = 
ackusativ När det gäller lexikalt kasus är facit istället de historiska ordböckernas uppgifterna 
om styrning. Den ställda frågan blir i dessa fall en enkel ja-/nej-fråga: används det 
förväntade kasuset? I fråga om denna sorts semantiskt kasus finns ingen okomplicerad fråga 
av det slaget att ställa, än mindre ett facit att slå upp något svar i. De exempel på semantiskt 
kasus som förekommer i texten har ju kategoriserats som sådana för att de upprätthåller ett 
visst – semantiskt betingat – kasus. En undersökning av förändringar i denna typ av kasus 
skulle istället förutsätta att blicken vändes mot fraser som inte konstruerats med semantiskt 
kasus men skulle kunna ha gjort det. Det går såklart att resonera t.ex. kring huruvida en viss 
prepositionsfras i äldre tid kunde hade uttryckts med ett visst semantiskt kasus. Det faller 
dock utanför denna uppsats ämne, som är morfologiska förändringar. Skrzypek (2005 s. 95) 
belyser denna skillnad mellan dels strukturellt/lexikalt och dels semantiskt kasus, och de 
metodiska konsekvenser det får i samband med vetenskaplig undersökning. 

Det är heller knappast meningsfullt att märka alla dessa fraser upprätthållet kasus och 
jämföra resultatet med strukturellt och lexikalt kasus. Där det i denna uppsats normalt står 
upprätthållet/ej upprätthållet (5.2.4.4) står i dessa fall istället bara semantiskt kasus.  
 

5.2.2.4 Framförställt possessivattribut 

Genitiv som framförställt possessivattribut (gudz ordh) förefaller passa illa i den tredelade 
uppdelningen ovan. Enligt uppgift (Delsing 2017) har ingen forskare ännu uttömmande 
behandlat detta och frågan hur genitiv som framförställt possessivattribut skall betraktas i 
detta avseende är öppen. Jag väljer att låta genitiv som framförställt possessivattribut utgöra 
en egen fjärde grupp, vilket jag argumenterar för i det följande. 

Det vi har att välja på är att hänföra genitiv som framförställt possessivattribut till en 
av de tre nämnda grupperna eller låta den bilda en egen fjärde. Lexikalt kasus är utom all 
fråga, då ju ingen styrning är inblandad i just denna konstruktion. Undersöker vi möjligheten 
att hänföra genitiv som possessivattribut till strukturellt kasus (se 3.1 ovan) verkar 
skillnaderna alltför stora: nominativ och ackusativ som strukturella kasus anger vilket 
primärt satsled nominalfrasen utgör, och (därmed) vilken relation den har till övriga primära 
satsled. Genitiv som framförställt possessivattribut visar något helt annat och på en helt 
annan (lägre) nivå i hierarkin, nämligen att nominalfrasen har en possessiv relation till en 
efterställd nominalfras vilken som helst. Delsing argumenterar emellertid i sin uppsats Om 
genitivens utveckling i fornsvenskan (Delsing 1991) för just denna kategorisering. Han gör 
det med stöd i government and binding-teorin (GB), en teori där man förutsätter att 
nominalfraserna först får s.k. abstrakt kasus, vilket sedan kan (men inte måste) realiseras 
morfologiskt. Abstrakt lexikalt kasus antas delas ut i den s.k. djupstrukturen medan abstrakt 
strukturellt kasus skapas i ytstrukturen. Delsing menar att genitiven under loppet av 
medeltiden förlorade förmågan att ta lexikalt kasus enligt denna definition men överlevde i 
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förändrad gestalt genom att istället ta strukturellt kasus. Denna uppsats räckvidd är dock 
begränsad och kan varken rymma en mer uttömmande redogörelse för GB-teorins/Delsings 
syn på saken eller ett kategoriserande med utgångspunkt i detta synsätt. Semantiskt kasus 
kan se ut som ett bättre alternativ. Där återfinns t.ex. ackusativ som uttryck för tid eller 
riktning och dativ som uttryck för position eller instrument – kasusfunktioner som har det 
gemensamt med framförställt genitivattribut att de preciserar frasens betydelse och/eller 
dess relation till annan fras.  

Det som får fälla avgörandet är emellertid detta: flera omständigheter pekar på att 
ändelsen -s i denna konstruktion inte längre är en kasusböjning, utan har reanalyserats som 
frasmarkör. En av dessa omständigheter är att konstruktionen har utvecklat förmågan att 
bilda gruppgenitiv: en gammal mans häst snarare än ens gammals manz hæstr (Delsing 
1991 s. 12). En annan är att ändelsen -s inte längre är kumulativ – den bär aldrig någon 
annan information än possessiv relation till följande nominalfras, till skillnad från t.ex. de 
äldre genitivsuffixen i maskulina a-stammar, där -s betydde singular och genitiv medan -a 
betydde plural och genitiv (Norde 1997 s. 2–9).  

Det förefaller, utifrån denna uppsats utgångspunkter, som att genitiv som framförställt 
possessivsuffix får anses stå med ena benet utanför kasussystemet och att konstruktionen 
därför är svår att placera i någon av de tre grupperna. Den får istället utgöra sin egen grupp, 
helt enkelt kallad framförställt possessivattribut. Denna grupp skiljer sig alltså från de 
övriga tre i det att den innehåller fraser vars böjningsform kanske inte (längre) har med 
kasus att göra. Precis som i fallet med semantiskt kasus är det därför inte meningsfullt att 
kategorisera dessa fraser i termer av upprätthållet respektive ej upprätthållet – alla 
respektive inga av fraserna har upprätthållet kasus, beroende på vilken ståndpunkt man intar. 
Där det för andra förekomster står upprätthållet/ej upprätthållet (se 5.2.4.4) står i dessa fall 
istället framförställt possessivattribut. 

Däremot är det av intresse att se hur stor spridning genitiv-s fått, om det förekommer 
intern böjning, kongruensböjning och gruppgenitiv (6.3.3, 6.3.8) 
 

5.2.3 Morfologisk analys av frasens nominala ord 
Den morfologiska analysen berör de nominala orden i fraserna. Deklination, genus, numerus, 
och kasus har fastställts, för substantiv och adjektiv även species. 

Från Sdw har uppgift om ordklass och, i fråga om substantiven, genus inhämtats. När 
det gäller en viss grupp ord i gränstrakten mellan adjektiv och pronomen har inte Söderwall 
fått avgöra, utan en klassifikation har gjorts som ansluter till SAG. Det gäller adjektiviskt 
böjda ord som alder, mykil, halver, manger, flere, engä vilka här klassas som kvantitativa 
pronomen – ibland i strid med en eller flera av handböckerna (NO, Sdw, Noreen 1904 och 
Wessén 1968). Följden har blivit att dessa ord presenteras som pronomen varefter referens 
anges till deras böjning under rubriken adjektiv i Wessén/Noreen. (SAG, kap 5 Pronomen: § 
120–195,; Noreen 1904 § 448, 458; Wessén 1968 § 101, 102) 

För pronomen redovisas utöver ordklass även pronomentyp enligt följande uppdelning: 
personliga, possesiva, reflexiva, demonstrativa, determinativa, relativa, interrogativa, kvanti-
tativa, relationella. Demonstrativa pronomenet þen (þe, þet) anses vara bestämd artikel när 
det inleder en nominalfras och är omedelbart följt av ett adjektiv, adjektiviskt pronomen eller 
ett räkneord (SAG, kap. 5 Pronomen § 57; Hultman 2003, 6.2.3.1).  

Det finns i materialet några förekomster av demonstrativa pronomenet þen (þe, þet) 
omedelbart före substantiv som saknar bestämd slutartikel – the pino.5 Det finns även före-

                                                        
5 utan den typiska restriktiva rel. bisatsen - Det vapen man sätter in (SAG, kap. 14, Nominalfraser § 4, s. 17) 
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komster som dessutom har ett adjektivattribut mellan de båda orden – the arma siäll.6 Det 
är inte självklart om de skall anses vara demonstrativa pronomen eller bestämda artiklar. 
Wessen skriver att demonstrativa pronomen “används även adjektiviskt (förenat): þän man, 
þät barn. I den äldsta fsv. förekommer dylika former stundom på ett sätt som närmar sig 
best. artikel. Jfr ty. der Mann, das Kind” (Wessén 1968, § 111). Enligt Petterssons genomgång 
av Larms (1936) och Hirvonens (1997) forskning är det fråga om bestämd artikel i både þen 
mann och þen gamli man men att bruket främst förekom i de äldre fornsvenska texterna 
(Pettersson 2005, s. 115–116). Då flera av förekomsterna i Tungulus verkar vara fasta fraser 
och då inget annat i kontexten pekar på annan tolkning betraktas þen (þe, þet) som bestämda 
artiklar i ovan beskrivna konstruktioner.  

Räkneordet en (eller dess böjningar ens, enum, ennar, enni, ena, et, enu) anses vara 
obestämd artikel om inte kontexten visar annorlunda. 

Deklination har avgjorts med hjälp av tabellerna och artiklarna i Noreen (1904). När ett 
ords deklinationstillhörighet, trots det varit oklar har böjningsformerna i de av Söderwall 
redovisade textexemplen studerats samt i några fall slagningar i Språkbankens konkordans-
verktyg Korp (hädanefter Korp) gjorts. 

Genus framgår av den aktuella deklinationen.  
Numerus är oftast lätt att utläsa av tabellerna när väl deklinationen är fastställd. I 

tvetydiga fall har kontexten och/eller kongruent böjda ord i samma fras oftast gett tydliga 
indikationer. När inte heller det räckt har klargörande exempel eftersökts i Sdw respektive 
Korp. 

Species: En uppfattning om hur de aktuella substantiven bör se ut i bestämd form har 
erhållits från exemplen i Wessén (1968 § 112) och Pettersson (2005 s. 100).  

Även kasus, slutligen, utläses ur paradigmtabellerna i Noreen (1904). Eftersom genus, 
numerus och species i de flesta fall redan har konstaterats enligt ovan återstår i de flesta fall 
fyra möjliga böjningsalternativ. Transparens i analysen har eftersträvats och därför har i 
detta skede av analysen endast strikt morfologiska kriterier använts; vid sammanfall har 
således alla kasus vars böjningsformer är homonyma angetts som alternativ för ett ord – 
oavsett annan rimlighetsbedömning. Alternativ som bedömts orimliga har satts inom paren-
tes och sedan inte tillåtits påverka den slutliga analysen. Vid behov har klargöranden gjorts i 
anmärkning vid respektive nominalfras. 

 

5.2.4 Fastställande av status för frasens kasus 
Även när alla ovan redovisade steg följts återstår ofta homonyma former. Bilden kompliceras 
ytterligare av de förhållanden som nedan presenteras, nämligen paradigmatiska försvag-
ningar, den aktuella skrivarens tendens till vokalförsvagning samt upplösta förkortningar.  
 

5.2.4.1 Paradigmatiska försvagningar 

I analysen tas hänsyn till två komplicerande processer, vilka bidrog till att antalet sammanfall 
ökade och kasussystemet försvagades: 
 

 Bortfall av finalt (eller medialt) -r (-r-), i denna uppsats markerat † 
 Övergång till annan nyare alternativ form, i denna uppsats markerat †† 

 
När bortfall av finalt (eller medialt) -r (-r-) är en förutsättning för att den aktuella formen 
ska kunna tolkas som ett visst kasus markeras detta kasus med †. Ex.: formen fiska markeras 

                                                        
6 utan att vara absolut superlativ - den största försiktighet (SAG, kap. 14 Nominalfraser § 4, s. 17) 
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pl. nom.†/gen./ack. vilket betyder att fiska kan ha något av de tre kasusen, men nominativ 
bara om det förutsätts att det förväntade finala -r (fiskar) fallit bort (se vidare 5.2.4.4). 

Med annan nyare alternativ form avses här de alternativa former som redovisas i 
Wessén (1968 s. 97–123) och Noreen (1904 s. 280–426). När en sådan nyare form är en 
förutsättning för att den den aktuella formen ska kunna tolkas som ett visst kasus markeras 
detta kasus med††. Ex.: formen skip markeras sing. nom./dat.††/ack., vilket betyder att 
skip kan ha något av de tre kasusen, men dativ bara om det förutsätts att den nyare formen 
skip ersatt den förväntade skipi (se vidare 5.2.4.4). 

Två specifika alternativa former bör nämnas: substantivet man och det reflexiva prono-
menet sik: I de äldsta texterna hade substantivet man nominativändelsen -er (maþer). 
Denna ändelse tappades dock (och nominativ blev man analogt med ackusativ) långt innan 
de förändringar denna undersökning avser ägde rum (Delsing 2014 s. 28). I de tidigaste 
texterna var reflexiva pron. i tredje person dativ sær. Redan på runsvensk tid förekom dock 
att sær ersattes av ackusativformen sik. Efter runsvensk tid, i äldre fornsvenskan, fanns sær 
kvar, men redan då betydligt mer sällan än sik. I yngre fornsvenskan finns endast en handfull 
belägg för sær (Noreen 1904 s. 388 § 501, anm 3). Pronomina mær och þær genomgick 
liknande utveckling och ersattes av mik respektive þik (Delsing 2014 s. 29). Därmed hade de 
pronominella objektsformer bildats som vi använder än idag (mig, dig, sig). För att uppnå 
konsekvens markeras därför man så: nom.††/ack. och sik så: dat.††/ack., och kasus anges 
normalt vara ej upprätthållet.  
 

5.2.4.2 Skrivarens tendens till vokalförsvagning 

Under fornsvensk tid fanns ingen normerad stavning av det slag vi är vana vid idag och 
stavningsvariationen är därför omfattande. Tungulus är inget undantag; här växlar skrivaren 
till synes regellöst mellan <t/d>, <i/e> etc., och här finner vi t.ex. stavningarna hoffwd 
respektive hoffwdh i en och samma samma mening (B116, B117). 

När friheten i stavning ger svårtolkade böjningsformer försvårar det naturligtvis 
analysen, och ett antal sådana former finns i de analyserade avsnitten. Det rör sig främst om 
ett ovanligt användande av vokalen <æ> i final position, samt vid några tillfällen även <e> 
respektive <a> i samma position. Där så skilda former som t.ex. aller, vslu, henni, näglir, 
halfu och fatigu är förväntade har istället ändelsen -ä, och i de två sista orden -a resp -e, 
angivits vilket ger oss formerna allä, uslä, hennä, näglä, halffua7 och fatige. 

Förklaringen kan vara en av skrivarens dialekt avhängig tendens till vokalförsvagning. 
Det är känt att de ursprungliga ändelsevokalerna <a>, <i> och <u> emellanåt växlades mot 
<æ>, <e> respektive <o>, “varmed avses ett mindre energiskt, slappare uttal. Fördelningen a, 
i, u : ä, e, o är mycket olika i olika handskrifter och beror tydligen på dialektala olikheter” 
(Wessén 1968 s. 61). Detta ger en vink om hur dialekt kan ge vokalförsvagning, men förklarar 
inte den föreliggande användningen av <æ> även där annat än <a> är förväntat. 
Handskrifterna kan dock även utöver nämnda växlingar ha ganska skiftande bruk av ändelse-
vokaler, beroende på såväl ortografisk praxis som skrivarens dialekt: “a får vara tecken för 
starkt skiftande ljud. Därjämte förekommer [...] ej sällan æ i ändelserna. Detta k a n bero på 
främmande inflytande (danskt och lågtyskt) men även på skiftningar i uttalet” (Wessén 1968 
s. 62). Den aktuella skrivaren förefaller ha en sådan tendens: att återge väntat obetonade 
ändelser -a, -i/-e och -u/-o med grafemet <æ>. Ändelsevokalerna <a> respektive <e> för 
förväntad ändelse -u kan förklaras av att skrivaren sannolikt i sitt talspråk även här använt -ä, 
men p.g.a. sin oklara gräns mellan vokalerna stavat <a/e>. 

                                                        
7 I halffua är vokalen u en del av konsonantfonemet [v], stavat ffu. Tolkningen stöds av t.ex. stavningen liffuet 
('livet') och gaffuo ('gavo') på andra ställen i texten. 
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I de fall då ändelsemorfemen -ä, -a eller -e inte kan förklaras vare sig av kasussystemet 
eller av välkända förlopp i bortfallsprocessen antas ovan beskrivna tendens till vokalförsvag-
ning vara orsaken. Som möjligt kasus anges då – markerat med ††† – det kasus med ändelse 
-i(r)/-e(r), -a eller -u/-o som bedöms vara förväntat av syntaktisk struktur eller lexikal 
styrning. Ex. när formen fatigä markeras sing. dat.††† betyder det att skrivarens kasus-
försvagning antas ha förändrat förväntad dativändelse -u till -ä. Dessa †††-märkta former 
betraktas som osäkra och används inte i sig själva som bevis för att frasens kasus är upprätt-
hållet. Ett undantag har gjorts från denna princip i fallet med fras A35, som bedömts vara 
semantiskt kasus (se 3.1 och 5.2.2.3). 

Det finns även många exempel där förväntat -a ersatts av -ä. Detta bedöms emellertid 
vara inom normal vokalvariation (Wessén 1968 s. 61–62, Johnson 2003 s. 200 ff) och tillåts 
passera okommenterat.  

 

5.2.4.3 Upplösta förkortningar 

I handskrifter från den aktuella epoken ser vi ofta förkortningstecken (Åström 2010 s. 7–8; 
Haugen 2004 s. 207–210). Vid nutida utgivning i forskningssyfte brukar dessa förkortningar 
upplösas så att hela det avsedda ordet framgår i klartext. De ur förkortningen upplösta 
bokstäverna brukar anges med kursiv stil: Her  effter  läsis  aff  en man. I egentlig mening är 
dessa upplösningar redigeringar av utgivaren – inte en del av originaldokumentet – och ord 
med upplösta förkortningar exkluderas ofta vid morfologisk analys. I denna uppsats inklu-
deras dessa ord i analysen, men markeras med ° respektive (°). Båda tecknen betyder att 
ordet är upplöst ur en förkortning. Det första tecknet anger att förkortningen bedöms ha 
försvårat säkert bestämmande av böjningsändelse, medan det andra tecknet betyder att 
förkortningen berör andra delar av ordet och inte bedöms ha försvårat säkert bestämmande 
av böjningsändelsen. Exempel: nöduger markeras nöduger° medan  skriptemall  markeras 
skriptemall(°). 
 

5.2.4.4 Rubriker för kasusens status 

Status för frasens kasus – upprätthållet, ej upprätthållet eller oklart är således svårbedömt. 
Då fastställandet av denna status är själva kärnan i undersökningen har viss möda lagts på 
att etablera en någorlunda konsekvent metod som ger ett användbart resultat. Fraserna 
grupperas i upprätthållet respektive ej upprätthållet, båda med undergrupper A, B och C, 
förklarade nedan. De som faller utanför dessa grupper hamnar i gruppen oklart. Vidare finns 
en grupp exklusivt för semantiskt kasus (5.2.2.3) en för framförställt possessivattribut 
(5.2.2) samt en med namnet latinskt egennamn, där det intressanta att utröna är om 
namnen böjs med latinsk morfologi eller fornsvensk. Dessa rubriker presenteras som avslut-
ning på den morfologiska analysen om varje fras och är lätt igenkännbara på att understreck 
används (6.2). Det fåtal ord som inte alls ingår i den slutgiltiga analysen har ingen sådan 
rubrik, utan markeras med “(ingår ej)”. Såhär definieras rubrikerna: 
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– Kasus upprätthållet A 
 

Huvudordet har otvetydigt den förväntade kasusformen.8 
 
 

– Kasus upprätthållet B9 
Huvudordet har en tvetydig form som kan vara förväntat kasus, och är inte märkt †, †† eller ††† (se 
ovan). Minst en av bestämningarna har otvetydigt den förväntade kasusformen.10 
- - ELLER - - 
Huvudordet har en tvetydigt form som kan vara förväntat kasus, och är inte märkt †, †† eller ††† (se 
ovan). Minst en med den aktuella frasen samordnad fras har upprätthållet kasus. 
- - ELLER - - 
Frasen är en apposition där huvudordet har en tvetydig kasusform som kan vara nominativ, och som 
inte är märkt †, †† eller ††† (se ovan). Det ord som appositionen bestämmer är nominativ 
 
 

– Kasus upprätthållet C 
Huvudordet har en form som är märkt †, †† eller ††† (se ovan) men trots det otvetydigt markerar det 
förväntade kasuset. 
 
 

– Kasus ej upprätthållet A 
Huvudordet har otvetydigt kasusbortfall. 
 
 

– Kasus ej upprätthållet B 
Huvudordet har en tvetydig kasusform som kan vara det förväntade kasuset och som inte är märkt †, 
†† eller ††† (se ovan). Minst en bestämning har otvetydigt kasusbortfall. 
 
 

– Kasus ej upprätthållet C 
Huvudordet har en tvetydig form och förväntat kasus är märkt †, †† eller ††† (se ovan).  
- - UNDANTAG - - 
Huvudordet bedöms vara ett substantiv i plural nominativ med förväntad ändelse -er/-ir, men där -r 
fallit bort. Frasen sorteras i sådana fall under oklart.   
 
 

– Oklart om kasus upprätthållits 
Huvudordet har en tvetydig kasusform som kan vara det förväntade kasuset och som inte är märkt †, 
†† eller ††† (se ovan). Ingen av eventuella bestämningar har otvetydigt kasus. 
- - ELLER - -  
Huvudordet är ett substantiv i plural nominativ med förväntad ändelse -er/-ir, där -r fallit bort.  
 
 

– Semantiskt kasus 
Se 5.2.2.3 
 
 

– Framförställt possessivattribut 
Se 5.2.2. 
 
 

– Latinskt egennamn 
Frasen består av ett latinskt namn 

                                                        
8 Om huvudordets form kan vara den förväntade kasusformen och är homonym endast med form(er) som är 
orimlig(a) i sammanhanget eller är märkt(a) med †, †† respektive ††† (se ovan) räknas huvudordets form ändå 
som otvetydigt. Detta skulle kunna skapa problem om förväntat kasus = x., huvudordet = y.†††/x. och alla 
bestämningar = y. Någon strategi för ett sådant scenario har ej utarbetats, då det torde ha mycket låg sannolikhet. 
9 Detta kongruens- och samordningskriterie har använts av bl.a. Skrzypek (2005 s. 18-19). Bestämningar som 
utgör egna nominalfraser eller hela satser kan dock inte användas, då de inte kongruerar med huvudordet. Ang. 
kongruens för appositioner se Wessén (1965 s. 102). 
10 Om bestämningens form kan vara den förväntade kasusformen och är homonym endast med form(er) som är 
orimlig(a) i sammanhanget eller är märkt(a) med †, †† respektive ††† (se ovan) räknas ordets form ändå som 
otvetydigt. 
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6 Resultat av Kasusanalysen 
6.1 Exkluderade fraser 
 
Samtliga nominal- och adjektivfraser har analyserats morfologiskt men vissa har exkluderats 
i resultatdelen (6.3) och redovisas endast i Bilaga A. De fraser som exkluderas är:  
 

 Fraser som etiketterats oklart om kasus upprätthållits enligt ovan.  
 Fraser som endast består av ett pers. pron. i 1, 2 el. 3 person singular nominativ  

 
Den absoluta majoriteten av de oklara fraserna har bedömts vara just oklara eftersom de 
redan under äldre fornsvensk tid hade sammanfall mellan två eller flera kasusformer (ex. 
feminin singular nominativ sko, som sammanfaller med både dativ och ackusativ). Därmed 
har de inget värde i undersökandet av bortfallet under yngre fornsvenskan, till skillnad från 
de som har sammanfall p.g.a. någon av de processer som redogörs för under 5.2.4.1. och 
5.2.4.2. ovan, vilka här inte anses oklara, utan har etiketterats kasus ej upprätthållet C. 

De personliga pronomen som exkluderas är således iach, thu, han, hon, thet.11 De har 
inget intresse för undersökningen eftersom de är morfologiskt oförändrade ända in i vår tid. 

Sammanlagt 174 fraser (av 385) har på detta vis exkluderats: Oklara: 134. Personliga 
pronomen i 1, 2 el. 3 person singular nominativ: 56. Fraser som tillhör båda grupperna: 16. 
(134+56-16=174) 
 

6.2 Presentationernas anatomi 
 
Under 6.3 nedan återfinns en presentation av samtliga inkluderade fraser. De presenteras 
inte i sin ursprungliga ordning utan har sorterats under rubrikerna Nominativ, Ackusativ, 
Genitiv, Dativ, Semantiskt kasus, Framförställt possessivattribut samt Latinska egennamn. 
Presentationerna har hållits korta för ökad överskådlighet. Samma förekomster presenteras 
utförligare, och i den ordning de förekommer i handskriften, i Bilaga A. Så snart frågor 
uppstår vid läsningen av avsnitten 6.3 rekommenderas att Bilaga A konsulteras. Varje fras 
har ett unikt nummer för att underlätta detta. 

Här följer en förklaring hur de båda varianterna av presentation skall förstås. 
 
  

                                                        
11 then ('den') saknas här eftersom det vid denna tid endast användes som demonstrativt pronomen, aldrig som 
personligt, då det grammatiska genuset utrum inte fanns i fornsvenskan. (Pettersson 2005 s. 107, 172-174). 
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Kort presentation [6.3]: 

 
 
Lång presentation  [Bilaga A]: 

 
 
[1] – # = nominalfras, ◊ = adjektivfras,  följt av frasens nummer och själva frasen 
[2] – °, (°) = upplöst ur förkortning (se 5.2.4.3) 
[3] – frasens syntaktiska funktion (se 5.2.1) 
[4] – frasens enskilda ord 
[5] – ordklass. (utgår i korta presentationen nedan. Se istället uppgift om deklination [10])   
[6] – ordform i Söderwall 
[7] – ordform i Norrøn Ordbok 
[8] – deklination (för substantiv) 
[9] – hänvisning till böjningsparadigm i Wessén 
[10] – hänvisning till böjningsparadigm i Noreen 
[11] – stark/svag böjning, genus, species, numerus, kasus utifrån morfologiska kriterier 
[12] – förväntad kasusform i äldre fornsvenska (se 5.2.2) 
[13] – kasustyp inklusive uppgift om styrande verb/preposition/adjektiv 
[14] – eventuell anmärkning 
[15] – bedömd status för frasens kasus 
[16] – aktuella rektionens preposition (endast i kort presentation) 
Tecknen †, ††, ††† vid kasus [11] betyder att formen är försvagad (se 5.2.4.2) 
 
Förkortningarna vid [3] i korta presentationerna: 
AD = adverbial 
AN = annex 
AP = apposition 
A-led i appositionell nexusfras = se B129 
B-led i appositionell nexusfras = se B129 
DO = direkt objekt 
FP = framförställt possessivattribut 

IO = indirekt objekt 
OfP = objektivt fritt predikativ 
R = rektion i prepositionsfras 
S = subjekt 
SfP = subjektivt fritt predikativ 
SP = subjektivt predikativ 
VF = vokativfras 
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6.3 Förekomsterna 
 
Materialet i sin helhet innehåller 385 fraser, fördelat på 374 nominal- och 11 adjektivfraser. 
174 fraser har exkluderats enligt 6.1. Kvar i undersökningen är därmed 211 fraser, fördelade 
på 204 nominal- och sju adjektivfraser. I nominalfraserna är huvudordet i 151 fall ett 
substantiv, i 46 ett pronomen, i två fall ett adjektiv, i fyra ett egennamn och i ett fall ett 
utelämnat/underförstått substantiv.  
 
Tabell 1. Fördelning av samtliga 211 fraser 

 Str. kasus  Lexikalt kasus semant. 
kasus 
(nom., ack., 
gen., dat.) 

  
förv. 
nom. 
(ej sem.) 

förv. 
ack. 
(ej sem.) 

förv. 
gen. 
(ej sem., ej 
poss.-attr.) 

förv. 
dat. 
(ej sem.) 

framf. 
poss-attr 

latinska 
namn 

 

Uppr. 54 28 2 25    total-
summa Ej uppr. 20 7 17 18    

Summa 74 35 19 43 12 24 4 211 
 
I enlighet med tabellen redovisas förekomsterna nedan under rubrikerna  

6.3.1. Nominativ 
6.3.2 Ackusativ 
6.3.3 Genitiv 
6.3.4 Dativ 

I direkt anslutning till de fyra kasusen redovisas de fraser ännu en gång där ett substantiv är 
huvudord i förväntat nominativ, ackusativ, genitiv och dativ – nu sorterade under dessa båda 
rubriker:  

6.3.5 Lexikalt kasus (substantiv) 
6.3.6 Strukturellt kasus (substantiv) 

Detta sker för att ge en samlad bild av de båda kasustyperna. Därefter fortsätter genom-
gången med de tre rubrikerna 

6.3.7 Semantiskt kasus 
6.3.8 Framförställt possessivattribut 
6.3.9 Latinska egennamn.  

 

6.3.1 Nominativ 
I det analyserade materialet finns 74 belägg på fraser i förväntat nominativ (två fall av 
semantiskt kasus oräknade – de redovisas under 6.3.7). Av de 74 har sju ett adjektiv som 
huvudord, 13 ett pronomen, 53 ett substantiv medan en fras har ett utelämnat/underförstått 
substantiv som huvudord. 
 
Tabell 2. Fraser i förväntad nominativ (74 st.) 

 adj. pron. f. subst. m. subst. n. subst. utel. subst. 
Uppr. 5 4 22 (13 siäl) 21 (10 engel)  1 1 
Ej uppr. 2 9 – 9 (3 man)12 – – 
Summa 7 13 22 30 1 1 

                                                        
12 Ang. substantivet man, se 5.2.4.1 
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6.3.1.1 Adjektiv 

De sju adjektiven i förväntat nominativ är alla utom ett huvudord i adjektivfraser. Fem har 
upprätthållet kasus, medan två har bortfall. 

Skrivaren har valt att behålla nominativändelsen -er i tre av de adjektiva huvudord som 
har förväntat maskulin böjning (A12, A86, B125) (Jämför 6.3.2.1). Övriga två adjektiv med 
upprätthållet nominativ är hungroghe och langh, former som uppvisar likheter med de 
nutida. 

De två som har kasus ej upprätthållet är ett starkt feminint böjt adjektiv – ondhä – 
som mist sitt finala -r (C75) samt bredhä, som här böjts i ackusativ vilket är svårtolkat.  
 
◊A12 nöduger°, SfP, (adj.), st. m., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
◊A86 hugmoder°, SP, (adj.), st. m., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B35 hungroghe, S, (adj.), st. m., pl.,  nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
◊B125 swarter° (som en ram), SfP (adj.), st. m., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A  
◊B131 (x spanna) langh [och x spanna bredhä] 

B-led i appositionell nexusfras (se förklaring i bilaga), samordnad med B132.;  
langh (adj.), st. f., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 

◊B133 [x spanna langh och] (x spanna) bredhä(°) 
B-led i appositionell nexusfras (se förklaring i bilaga), samordnad med B130. 
bredhä (adj.), st. f., s., ack., Fv.: bredh (str. nom.) - ej uppr. A 

◊C75 ondhä, SP, ondhä - (adj.), st. f., ob., pl., nom.†/gen.†/ack.†), Fv.: identisk (str. nom.) - ej uppr. C† 

 

6.3.1.2 Pronomen 

Av 13 pronomen i förväntat nominativ har fyra upprätthållet kasus medan nio bedömts ha 
kasusbortfall. 
 
#A59 allä, SfP, (kvant. pron.), st. m. pl. nom.†††/ack., Fv.: alli(r), (str. nom.) - ej uppr. C†††  
#A60 the, S, (pers. pron.), m., pl., nom.†/ack., Fv.: ther (str. nom.) - ej uppr. C† 
#A99 the, S, (pers. pron.), m., pl., nom.†/ack., Fv.: the(r) (str. nom.) - ej uppr. C† 
#B11 hwo, S, (interr. pron.), m./f., (s.) nom.††, Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. C†† 
#B27 the, S, (pers. pron.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]) m., pl., nom.†/ack.,  

Fv.: ther (str. nom.) - ej uppr. C.† 
#B29 hwo, S, (interr. pron.), m./f., (s.) ††nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B42 the, S, (pers. pron.), m., pl., nom.†/ack., Fv.: ther (str. nom.) - ej uppr. C† 
#B51 allä, SfP, (kvant. pron.), st. m. pl. nom.†††/ack., Fv.: alli(r) (str. nom.) - ej uppr. C††† 
#B82 the, S, (pers. pron.), m., pl., nom.†/ack., Fv.: ther (str. nom.) - ej uppr. C† 
#B85 hwo, S, (interr. pron.), m./f., (sing.) nom.††, Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. C†† 
#B90 the (som swikä sin jämcristin j rättä tro), S, (samordn. m. B88),  

(pers. pron.), m., pl., nom.†/ack., Fv.: the(r) (str. nom.) - ej uppr. C† 
#B108 hwo, S, (interr. pron.), m./f., (sing.) ††nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. C†† 
#B120 allä, SfP, (kvant. pron.), st. m. plur. nom.†††/ack., Fv.: alli(r) (str. nom.) - ej uppr. C†††  

 

6.3.1.3 Substantiv 

Femininer 
Av de 22 feminina förekomsterna i förväntat nominiativ är hela 13 st. ordet siäl i bestämd 
form, med två olika stavningar – siälen respektive siälin. Detta förklaras naturligtvis, precis 
som vid fler fall av överrepresentation nedan, av berättelsens religiösa tema. Samtliga 22 
feminina  förekomster har bedömts ha kasus upprätthållet, ett resultat som förklaras av att 
nästan alla (20 st) är endera o-stammar i bestämd form eller r-stammar, ōn-stammar 
respektive rotnomina i obestämd form, samtliga vilka hade unika nominativformer som ofta 
var den form som överlevde kasusbortfallet. 
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#A45 Siälen, S, (o-st.), st. f., , b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#A74 (dödzens) dotter°, SP (samordnat), (r-st.), st. f., ob., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#A76 (heluites) modher (°), SP (samordnat), (r-st.), st. f. ob., s., nom.,  

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#A82 thin myklä ärä (thu haffde olofflikä j werldine) , S, thin - (poss. pron.), s., f. nom.;  

myklä - (kvant. pron.), sv. f., s., nom./(gen.†); ärä - (ōn-st.), sv. f., ob., s., nom. 
Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A  

#A101 the arma siäll, S, the - (b. art.), f., s., nom./oblik; arma - (adj.), sv. f., s., nom.;  
siäll - (o-st.), st. f., ob., s., nom./(dat.††)/ack., Fv: identisk (str. nom.) - uppr. B 

#A125 Siälin, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B1 siälin°, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A  
#B10 Siälen, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B20 siälen, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B28 Siälen, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B31 then° pinän, S, then° (dem. pron.), m., s., nom./ack.; pinän (ōn-st.), sv. f., b., s., nom. 

Fv.: identiskt/the pinän (str. nom.) - uppr. A 
#B40 mässän°, S, (ōn-st.), sv. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B56 siälen, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B58 the pinä, S, the - (dem. pron.), f., s., nom./oblikt; pinä - (ōn-st.), sv. f., ob., s., nom. 

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B67 siälin, S, (o-stam), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B84 siälin, S, siälin (o-stam), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B102 Siälin, S, (o-stam), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B129 hwar(°) hand(°) (x spanna langh och x spanna bredhä),  

A-led i appositionell nexusfras (se förklaring i bilaga), hwar (kvant. pron.), f., nom.;  
hand (rotn.), st. f., ob., s., nom./ack., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. B 

#C6 siälin, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#C22 siälin°, S, (o-st.), st. f., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#C78 min° hiälp, S, min - (poss. pron.), f., s., nom., hiälp - (i-stam), st. f., ob., s., nom./ack./dat.,  

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. B 
#C84 Siälen, S, (o-stam), st. f., , b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 

 
Maskuliner 
Av de 31 maskulina substantiven med förväntat nominativ har 21 kasus upprätthållet, nio ej 
upprätthålet. Av de 21 med kasus upprätthållet är hela tio ordet ängil i bestämd form – 
stavat ömsom ängelin ömsom engelin (A119, B13, B59, B66, B87, B105, C1, C13, C48, C81). 
Övriga 11 med upprätthållet kasus inkluderar intressant nog singular obestämd a-stam 
eeldher (B55). Tappat kasus har tre fall av substantivet man (A8, B77, C49) (se 5.2.4.1), tre 
andra starka maskuliner och tre svaga (för diskussion se 7.1). 
 
#A2 en riddare°, SP, en - (ob. art.), m. nom./ack.; riddare° (an-st.), sv. m., ob., s., nom. 

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#A5 en riddare°, S, en - (ob. art.), m. nom./ack.; riddare° - (an-st.), sv. m., ob., s., nom. 

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#A8 en fager° wnger° man°, SP, en - (ob. art.), m. nom./ack.; fager° - (adj.), st. m., s., nom.;  

wnger° - (adj.), st. m., s., nom.; man° (rotn.), st. m., ob., s., ack./nom.†† 
Fv.: identisk/(en) fager wnger maþer (str. nom.) - ej uppr. C†† 

#A28 (hans) likamma (°), S, (an-stam), sv. m., ob., s., nom.††/oblik. 
Fv.: likamme (str. nom.) - ej uppr. C†† 

#A78 (mörksens) wen, SP (samordnat), (i-st.), st. m., ob., s., nom./ack.,  
Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. B  

#A80 (liusens) owen, SP (samordnat), (i-st.), st. m., ob., s., nom./ack.,  
Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. B  

#A95 thin blidskap, S, thin - (poss. pron.), s., m., nom./ack.;  
blidskap - (i-st.), st. m., ob., s., ack./(dat.††), Fv.: thin blidskaper (str. nom.) - ej uppr. A  

#A105 then° herrin (°) (ther ey wil syndugh manz dödh tola eller see) , AN, 
then° - (dem. pron.), m., s., nom./ack.; herrin (°) ([lånord] an-st.), sv. m., b., s., nom. 
Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
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#A119 engelin°, S, (a-st.), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B13 Ängelin, S, (a-st.), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom) - uppr. A 
#B15 lekare° [och länzmän], SP, lekare° (an-st.) sv. m., s., nom., Fv.: identiskt (str. nom.) - uppr. A 
#B16 [lekare° och] länzmän (°), SP, länzmän (°) (rotn.), st. m., ob., pl., nom./ack.,  

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. B  
#B24 math [och dryk] , S, (i-st.), st. m., ob., s., ack./(dat.††), Fv.: mater (str. nom.) - ej uppr. A 
#B25 [math och] dryk, S, och (konj.); dryk - (ja-st.), st. m. ob., s., ack./(dat.††),  

Fv.: drykker (str. nom.) - ej uppr. A 
#B55 en rädheliken eeldher°, S, en - (ob. art.), m. nom./ack.;  

rädheliken - (adj.), st. m., s., nom. (el. ack., se anm.); eelder° - (a-st.), st. m., ob., s., nom.,  
Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 

#B59 Ängelin, , S, (a-stam), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B65 (gudz) wiliä, S, (an-stam), sv. m., ob., s., oblikt., Fv.: (gudz) wili (str. nom.) - ej uppr. A 
#B66 engelin°, S, (a-stam), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom) - uppr. A 
#B77 man°, S, (rotnomina), st. m., ob., s., ack./nom.††,  

Fv.: identiskt/maþer (str. nom.) - ej uppr. A se dock anm. om maþer 
#B87 Ängelin°, S, (a-stam), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom) - uppr. A 
#B97 lughen°, S, lughen (subst., lughi, logi), (an-stam), sv. m., b., s., nom.,  

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#B105 Ängelin°, S, (a-stam), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom) - uppr. A 
#C1 engelin°, S, (a-st.), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A  
#C7 Min käre herrä (°), VF, Min - (poss. pron.), m., s., nom./ack.; käre - (adj.), sv. m., s., nom.;  

herrä (°) - (an-st.), sv. m., ob., s., nom./oblik, Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. B  
#C13 Ängelin°, S, (a-st.), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#C48 Ängelin°, S, (a-stam), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#C49 enghen° man° [...] (forwtan then rättelighä liffuer j iorderike), S,  

enghen (kvant. pron.), m., s., nom./ack.; man (rotn.), st. m., ob., s., nom.††/ack.,  
Fv.: identisk/enghen maþer (str. nom.) - ej uppr. C†† - se anm. om maþer 

#C81 engelin°, S, (a-stam), st. m., b., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#C116 gudh fader° [och son och then° helgä ande], VF, gudh (a-stam), st. m., ob., s., nom./ack.;  

fader (r-stam), st. m., ob., s., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
#C119 [for wtan] ändhä, R, (an-stam), sv. m., ob., s., nom.†††/oblikt,  

Fv.: ändhi (str. nom.) - ej uppr. C††† 

 
Neutrer 
Endast ett neutralt substantiv har förväntat nominativ Det är det latinska lånordet creatur 
(C34), som verkar ha anpassats till de neutrala a-stammarna och här uppträder i (förväntat) 
ändelselös form (se vidare om creatur under C34 i Bilaga 1.). 
 
#C34 vsla creatur°, AP, vsla - (adj.), sv. n. nom./oblik; creatur° - ([lånord] a-st.), n., ob., s., nom./ack. 

Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. B 

 

6.3.1.4 Utelämnat/underförstått substantiv 

Nominalfrasen en aff them komppanom (A64) är subjekt i satsen. Den saknar huvudord, 
men ett sådant kan underförstås – en [komppan] aff them komppanom. Att resonera om 
huruvida ett sådant utelämnat/underförstått huvudord i sig har sitt kasus kvar är naturligtvis 
meningslöst. Bestämningen en är dock otvetydigt nominativ och frasen kan i sin helhet anses 
ha upprätthållit sitt förväntade strukturella nominativ. 
 
#A64 en (aff them (°) komppanom°), S, en (räkn.), m., nom., Fv.: identisk (str. nom.) - uppr. A 
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6.3.2 Ackusativ 
I det inkluderade materialet finns 34 belägg på fraser med förväntat ackusativ (fyra fall av 
semantiskt kasus oräknade – de redovisas under 6.3.7) Av dessa 34 är nio pronomen och 25 
substantiv.  
 
Tabell 3. Fraser i förväntad ackusativ (34 st.) 

 pron. f. subst. m. subst. 
Uppr. 9 (6 mik/sik) 6  13 
Ej uppr. – 5 2 
Summa 9 11 15  
 

6.3.2.1 Adjektiviska bestämningar 

Inga av huvudorden i dessa fraser är alltså adjektiv, men värt att notera är två av de adjekti-
viska bestämningarna, närmare bestämt en vndan dödh (A26) och en mörkan mur (B83). 
En tredje förekomst av ändelsen -an (en diupan dall [B96]) återfinns under 6.3.3.2 nedan 
(se vidare 7.1). 
 

6.3.2.2 Pronomen 

Samtliga nio pronomen – sex med strukturellt ackusativ, tre med lexikalt – har kasus 
upprätthållet.  
 
#A128 mik, DO, (pers. pron.), dat.††/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A 
#A132 mik, DO, (pers. pron.), dat.††/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A  
#C8 mik, DO, (pers. pron.), dat.††/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A  
#C30 sik, DO, (pers. pron.), dat.††/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A  
#C42 mik, DO, (pers. pron.), dat.††/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A 
#C52 [forwtan] the (som troligä tiänä gudhi j kirkionä), R, the (dem. pron.), m., pl., nom.†/ack.;  

Fv.: identisk el. them (lex. ack.) - uppr. A 
#C55 [forwtan] the (som gernä hördhe gudz ordh), R (samordn. m. flera nom.fr.),  

(dem. pron.), m., pl., nom.†/ack., Fv.: identisk el. them (lex. ack.) -uppr. A 
#C58 [forwtan] the (som latha sigiä mässo j gudz hedher och psaltarä), R (samord. m. flera nom.fr.), 

(dem. pron.), m., pl., nom.†/ack., Fv.: identisk el. them (lex. ack.) - uppr. A 
#C89 sik, DO, (pers. pron.), dat.††/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A 

 

6.3.2.3 Substantiv 

Av 26 substantiv med förväntat ackusativ har 19 upprätthållet kasus och sju ej upprätthållet. 
Av de upprätthållna är fem rektioner i prepositionsfraser (B83, B92, A48, B7, B41) och 

14 direkta objekt (A15, A41, A118, B34, B45, A26, A40, A107, A50, A131, B46, A34, A61, C82).   
Av de med ej upprätthållet kasus är tre rektioner i prepositionsfraser (B9, B98, C16) 

och fyra direkta objekt (A109, A115, C26, C88) 
 
Se även strukturellt kasus (6.3.5) och lexikalt kasus (6.3.6).  
 
Femininer 
#A34 myklä pino, DO, myklä (kvant. pron.), st. f., s., (gen.†)/ack.; pino (ōn-st.), sv. f., ob., s., oblikt 

Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. B 
#A41 [allan sin ondskap och] synd, DO, (i-st.) st. f., ob., s., nom./(dat.)/ack.,  

Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. B 
#A61 the uslä siälinä, DO, the (b. art.), f., s., nom./oblik; uslä (adj.), sv. f. s., nom./oblik†††; 

 siälinä (o-st.), st. f., b. s. ack., Fv.: the uslu siälinä (str. ack.) - uppr. A 



 

 26

#A109 the vsla siäll, DO, the - (b. art.), f., s., nom./oblik; vsla - (adj.), sv. f., s., nom.; 
siäll - (subst., siäl, sál), (o-st.), st. f., ob., s., nom./(dat.††)/ack. Fv.: the vslu siäll (str. ack.) - ej uppr. B 

#A115 enä liusä stiärnä, DO, enä - (ob. art.), f., s., ack.; liusä - (adj.), st. f., s., ack./(gen.†);  
stiärnä - (ōn-st.), sv. f., ob., s., nom., Fv.: (enä) liusä stiärnu (str. ack.) - ej uppr. C††† 

#A118 enä storä glädhi, DO, enä - (ob. art.), f., s., ack.; storä - (adj.), st. f., s., ack.;  
glädhi - (īn-st.), sv. f., ob., s., nom./oblik.., Fv.: identiska (str. ack.) - uppr. B 

#B9 [j] kylden (°), R, (i-st.), st. f., best, s., nom., Fv.: kyldena (lex. ack.) - ej uppr. A 
#B92 [j] rättä tro, R, rättä - (adj.), st. f., s., ack.; tro - (ōn-stam), sv. f., ob., s., nom./oblik.,  

Fv.: identisk/rätta tro (lex. ack.) - uppr. B 
#B98 [j] skyn, R, (o-stam), st. f., b., s., nom., Fv.: skyna (lex. ack.) - ej uppr. A 
#C26 swa myklo rädzlä, DO, swa - (adv.), myklo (kvant. pron.), ?;  

rädzlä, (ōn-st.), sv. f., ob., s., nom./ack.†††; Fv.: myklä rädzlu (str. ack.) - ej uppr. C††† 
#C82 siäline, DO, (o-stam), st. f., b., s., ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A 
 

Maskuliner  
#A15 fatighä män, DO, fathigä - (adj.), st. m., pl. ack.; män (rotn.), st. m., ob., pl., nom./ack. 

Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. B 
#A26 en vndan° dödh, DO, en (ob. art.), m. nom./ack.; vndan° (adj.), st. m., s., ack.;  

dödh (i-st.) st. m., ob., s., (dat.††)/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. B 
#A40 allan sin ondskap [och synd] , DO, allan (kvant. pron.), st. m., s. ack.;  

sin (poss. pron.), m., s., nom./ack.; ondskap (a-st.), st. m., ob., s., ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A 
#A48 [j] kroppen, R, (a-st.), st. m., b., s., ack., Fv.: identisk (lex. ack.) - uppr. A 
#A50 mykyn reddugha°, DO, mykyn° (kvant. pron.), st. m., s., nom./ack.;  

reddugha (an-st.), sv. m., s., nom.††/oblikt, Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. B 
#A107 (syndugh manz) dödh, DO, (i-st.), st. m., ob., s., (dat.††)/ack., Fv. identisk (str. ack.) - uppr. A 
#A131 mangha (°) mina (°) owinj, DO, mangha - (kvant. pron.), sv. m., pl., oblik;  

mina - (poss. pron.), m., pl., ack.; owinj - (i-st.), st. m., ob., pl., nom./ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. B 
#B7 [j] eelden°, R, (a-st.), st. m., best, s., ack., Fv.: identisk (lex. ack.) - uppr. A 
#B34 math, DO, (i-st.), st. m., ob., s., ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A 
#B41 [om] sonnedaghen (°), R, (a-st.), st. m., b., s., ack., Fv.: identisk (lex. ack.) - uppr. A 
#B45 ij föther (°) [och ij wingha], DO, ij (räkn.), siffror - kan ej fastställas; 

 föther (°) - (rotn.), st. m., ob., pl., nom./ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. B  
#B46 [ij föther (°) och] ij wingha, DO, ij (räkn.), siffror - kan ej fastställas;  

wingha (an-st.), sv. m., ob., pl., nom.†/(gen.)/ack., Fv.: identisk (str. ack.) - uppr. A 
#B83 [wti] en mörkan° mur, R, en - (obest. art.), m. nom./ack.; mörkan - (adj.), st. m., s., ack.;  

mur - (u-stam), st. m., ob., s., nom./dat.††/ack.,  
Fv.: identisk (lex. ack., styrt av prep. wti [i, í]) - uppr. B 

#C16 [j] likamen°, R, (an-st.), sv. m., b., s., nom., Fv.: likaman (lex. ack.) - ej uppr. A 
#C88 (gudz) likamme (°), DO, (an-stam), sv. m., ob., s., nom., Fv.: likamma (str. ack.) - ej uppr. A 

 

6.3.3 Genitiv 
I det inkluderade materialet finns 19 belägg på fraser med förväntat genitiv (tre fall av 
semantiskt kasus och 23 fall av framförställt possessivattribut oräknade – de redovisas under 
6.3.7 respektive 6.3.8). Av dessa 19 är tre pronomen och 16 substantiv.  
 
Tabell 4. Fraser i förväntad nominativ (19 st.) 

 pron. f. subst. m. subst. n. subst. 
Uppr. 2 – – – 
Ej uppr. 1 (se 6.3.3.1) 7 5 4 
Summa 3 7 5 4 
 

6.3.3.1 Pronomen 

Det finns endast tre pronomenförekomster med förväntat genitiv, men de är alla intressanta 
(för diskussion se 7.2 [A116, A133] respektive 7.4 [C2]).  
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#A116 [til] siin, R, (o-st.), st. f., ob., s., nom./ack., Fv.: siina(r) (lex. gen.) - uppr. A 
#A133 [mellan] sin, R, (pers. pron.), gen., Fv.: identisk (lex. gen.) - uppr. A 
#C2 [til] henna° (som hennä haffde fölgth) , R, (pers. pron.), gen.†, Fv.: hennar (lex. gen.) - ej uppr. C† 

 

6.3.3.2 Substantiv 

Inget av de 16 substantiven med förväntat genitiv har upprätthållet kasus (semantiskt kasus 
och framförställt possessivattribut oräknat, se 6.3.7 och 6.3.8). 

Av dessa är 13 rektioner i prepositionsfraser med til (A66, A112, A121, B43, B73, B96, 
B112, C24, C37, C38, C47, C72, C85), två är rektioner till prepositionerna innan (A4) 
respektive owan (A29) medan det 17:e och sista substantivet med kasusbortfall (A104) hade 
förväntad styrning av verbet wenthe (A104).  

Noteras kan frasen en diupan dall (B96), som inte har genitiv, utan ackusativ (se vidare 
7.1. Två ytterligare förkomster av ackusativändelsen -an återfinns under 6.3.2.1. ovan). 
 
Femininer 
#A29 [owan] jordhen (°), R, (i-st.), st. f., b. s., nom., Fv.: jordhenna(r) (lex. gen.) - ej uppr. A 
#A66 [til] siälinä, R, (o-st.), st. f., b., s., ack., Fv.: siälinnä(r) (lex. gen.) - ej uppr. A 
#A104 engä hiälp, DO, engä (kvant. pron. [indef.]), f., s., ack./gen.;  

hiälp (i-st.), st. f., ob., s., nom./ack./dat., Fv.: engä hiälpar (lex. gen.) - ej uppr. A 
#A112 [til] hiälp, R, (i-st.), st. f., ob., s., nom./dat./ack., Fv.: hiälpa(r) (lex. gen.) - ej uppr. A 
#A121 [til] siälinnä (°), R, (o-st.), st. f., b., s., gen.†, Fv.: identisk (lex. gen.†/ack.) - ej uppr. C† 
#B73 [til] enä smidhio, R, enä - (obest. art.), f., s., ack.; smidhio - (ōn-stam), sv. f., ob., s., oblikt, 

Fv.: enna(r) smidhio (lex. gen.) - ej uppr. A 
#B112 [til] (heluites) port, R, (o-stam), st. f., ob., s., nom./ack., Fv.: porta(r) (lex. gen.) - ej uppr. A 
 

Maskuliner 
#B96 [til] en diupan dall, R, en - (obest. art.), m. nom./ack.; diupan - (adj.), st. m., s., ack.;  

dall - (a-stam), st. m., ob., s., nom., Fv.: ens diups dals (lex. gen.) - ej uppr. A 
#C24 [til] likamen°, R, (an-st.), sv. m., b., s., nom., Fv.: likaman (lex. gen.) - ej uppr. A 
#C38 [til] then° dödhä likamen°, R, then° - (b. art.), m., s., nom./ack.;  

dödhä - (adj.), sv. m., s., nom.†††/oblik†††; likamen° - (an-st.), sv. m., b., s., nom.,  
Fv.: then dödhä likaman (lex. gen.) - ej uppr. A 

#C72 [til] likamen°, R, (an-stam), sv. m., b., s., nom./ack., Fv.: likamens (lex. gen.) - ej uppr. A 
#C85 [til] likamen°, R, (an-stam), sv. m., b., s., nom./ack., Fv.: likamens (lex. gen.) - ej uppr. A 
 

Neutrer 
#A4 [Innan] ybernia landh, R, ybernia landh (a-st.) n., s., nom./ack. 

Fv.: ybernia lands (lex. gen.) - ej uppr. A 
#B43 [til] eth myket° rädhelikit diwr, R, eth - (ob. art.), n., nom./ack.;  

myket° - (kvant. pron.), st. n., s., nom./ack.; rädhelikit - (adj.), st. n., s., nom./ack.;  
diwr (a-st.), st. n., ob., s., nom./ack., Fv.: (ens) mykils rädhelikis diwrs (lex. gen.) - ej uppr. 

#C37 [til] liffuidh, R, (a-st.), st. n., b., s., nom./ack., Fv.: liffsins (lex. gen.) - ej uppr. A 
#C47 [til] thet° synduga liffuet°, R, thet (best. art.), n., s., nom./ack.;  

synduga (adj.), sv. n., s., nom./oblik; liffuet (a-stam), st. n., b., s., nom./ack.,  
Fv.: thes synduga liffsins (lex. gen.) - ej uppr. A 
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6.3.4 Dativ 
I det inkluderade materialet finns 43 belägg på fraser i förväntat dativ (tre fall av semantiskt 
kasus oräknade – de redovisas under 6.3.7.). Av dessa 43 är ett adjektiv (huvudord i nominal-
fras), 15 pronomen och 27 substantiv.  
 
Tabell 5. Fraser i förväntad dativ (45 st.) 

 adj. pron. f. subst. m. subst. n. subst. 
Uppr. – 9 4 8 4 
Ej uppr. 1 6 (5 thik/sik) 6 3  2 
Summa 1 15 10 11 6 
 

6.3.4.1 Adjektiv 

Frasen med adjektiv som huvudord (A93) har upprätthållet kasus. Den har i sig en form som 
kunde vara dat., men frasen har klassats som ej upprätthållet p.g.a. bestämningen then som 
inte kan vara dativ.  
 
#A93 then° arma, DO, then° - (b. art.), m., s., nom./ack.; arma - (adj.), sv. m., s. oblik el. sv. f. s. nom. 

Fv.: þem arma (lex. dat.) - ej uppr. B 

 

6.3.4.2 Pronomen 

Nio av 15 pronomen med förväntat dativ har kasus upprätthållet, medan sex har kasus ej 
upprätthållet (se vidare 7.3). 
 
#A36 [for] thy, R, (dem. pron.), n., s., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#A44 sik, R, sik (pers. pron.), s. el. pl., ack., Fv.: identiskt/sär (lex. dat.) - ej uppr. C†† 
#A47 [aff] honom°, R, (pers. pron.), dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#A100 thik, DO, (pers. pron.), ack./dat.††, Fv.: identisk/thär (lex. dat.) - ej uppr. C††  
#A103 sik, IO, (pers. pron.), s. el. pl., dat.††/ack., Fv.: identiskt/sär lex. dat.) - ej uppr. C†† 
#A110 henne (°), IO, (pers. pron.), dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#B23 [for] them (°), R, (pers. pron.), pl., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#B26 honom°, DO, (pers. pron.), dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#B32 them (°) (som illä fastä) , DO, (dem. pron.), alla genus, pl. dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#B36 them (°) (som ey wildho til kirkio gaa for läthi skuldh) , DO, (dem. pron.), alla genus, pl., dat. 

Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#B60 them (°) (ther hoor giordä), S, (dem. pron.), alla genus pl., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#C3 hennä°, DO, (pers. pron.), dat.†††, Fv.: henni (lex. dat.) - ej uppr. C ††† 
#C68 [for] thy, R, (dem. pron.), n., s., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#C73 tik, DO, (pers. pron.), dat.††/ack.,  

Fv.: identiskt/thär (lex. dat.) - ej uppr. C†† - se dock anm. om refl. pron. 
#C79 [mädh] tik, R, tik (pers. pron.), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack.,  

Fv.: identisk/tär (lex. dat.) - ej uppr. C†† - se dock anm. om refl. pron. ovan 
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6.3.4.3 Substantiv 

Vi har 27 substantiv med förväntat dativ. Av dessa är sex verbstyrda – ett med kasus ej 
upprätthållet (B5) och fem med upprätthållet (B33, C46, C53, C66 samt A16) (för diskussion, 
se 7.3).  
 
Hela 21 av de 27 substantiven med förväntat dativ utgörs av rektioner i prepositionsfraser, 
här representerade av respektive preposition: 
 
Tabell 6. Fraser i förvätad dativ (med subst. som huvudord) vilka utgör rektion i prepositionsfras 

Kasus upprätthållet  Kasus ej upprätthållet 
aff (A38, A65, C70) aff (A1, B54, C67) 
a (A46) pa13 (A22) 
mädh (A58, B19, B79) mädh (B76, C90) 
j (A84, A98) j (C54, C80) 
fra (C44) fra (C74) 
at (C96) – 
– wthi (B3) 

 
Otvetydigt dativ har de 11 fraserna i vänsterkolumnen, medan de tio i högerkolumnen 
bedöms ha tappat dativ och istället tilldelats ackusativ eller en form med sammanfall 
nominativ/ackusativ Det är slående hur samma preposition ibland delar ut dativ, ibland inte. 
Förklaringen är att alla rektionerna i högerkolumnens fraser, och inga i vänsterkolumnens, 
har ett huvudord med förväntad ändelse -u (feminin) eller -i (maskulin), vilket var de båda 
dativändelser som först tenderade att falla bort – ofta redan i början av 1300-talet (Wessén 
1968 § 133; Pettersson 2005 s. 168).  
 
Femininer 
#A22 [pa] (werldz) rosning°, R, (o-st.), st. f., ob., s., nom./dat.††/ack. 

Fv.: rosningu (lex. dat.) - ej uppr. C†† 
#A84 [j] werldine (°), R, (i-st.), st. f., b., s., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#A98 [j] werldinne (°), AD, (i-st.), st. f., b., s., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#B5 vsla siälä, DO, vsla - (adj.), st. f., pl. (gen.)/nom.†/ack.†;  

siälä - (o-st.), st. f., ob., pl., (gen.)/nom.†/ack.†, Fv.: vslum siälum (lex. dat.) - ej uppr. A 
#B76 [mädh] vsla siälä, R, vsla - (adj.), st. f., pl. (gen.)/nom.†/ack.†;  

siälä - (o-stam), st. f., ob., pl., (gen.)/nom.†/ack.†, Fv.: vslum siälum (lex. dat.) - ej uppr. A 
#C44 [fra] them myklo nadhom (°), R, them - (dem. pron.), f. pl. dat.;  

myklo - (kvant. pron.), sv. f., pl. nom./oblikt; nadhom (°) - (o-st.), st. f., ob., pl., dat. 
Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 

#C54 [j] kirkionä (°), R, (ōn-stam), sv. f., b., s., dat.†††/ack., Fv.: kirkionni(/-e) (lex. dat.) - ej uppr. C††† 
#C70 [aff] godgerninghom°, R, (o-stam), st. f., ob., pl., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#C74 [fra] allä the gerningä (°) (som° ondhä äre°), R, allä - (kvant. pron.), st. f, pl., nom.†/gen./ack.†; 

the - (dem. pron.), f., pl., nom.†/ack†; gerningä - (o-stam), st. f., ob., pl., nom.†/gen./ack.†), 
Fv.: allum them gerningum (lex. dat.) - ej uppr. A 

#C80 [j] samma (°) stundh (°) (engelin taladhe widh siäline j himmerike), R,  
samma - (rel.pron.), sv. f, sing, nom.; stundh - (o-stam), st. f., ob., s., nom./dat.††/ack.,  
Fv.: samu stundhu (lex. dat.) - ej uppr. B 

 

Maskuliner 
#A1 [aff] en man R, en - (ob. art.), m., nom./ack.; man (rotn.), st. m., ob., s., nom.††/ack. 

Fv.: (enum) manni (lex. dat.) - ej uppr. A  

                                                        
13 prep. a och pa betraktas här som samma prep. (Pettersson 2005 s.86) 
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#A16 sinom° wiliä, DO, sinom° (poss. pron.), m., s., dat.; wiliä (an-st.), sv. m., ob., s., oblikt. 
Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. B 

#A38 [aff] kroppenom (°), R, (a-st.), st. m., b., s., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#A46 [a] kroppenom (°), R, (a-st.), st. m., b., s., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#A58 [mädh] diäfflum, R, (a-st.), st. m., ob., pl., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#A65 [aff] them (°) komppanom°, R, them (dem. pron.) m., pl., dat.; 

 komppanom° ([lånord] a-st.), st. m., ob., pl., dat., Fv.: them komppanom (lex. dat.) - uppr. A 
#B3 [wthi] en rädelikin eldh, R, 

en - (ob. art.), m. nom./ack.; rädelikin - (adj.), st. m., s., nom./(ack., se anm.);  
eldh - (a-st.), st. m., ob., s., ack./dat.††, Fv.: (enum) räþelikom eldhi (lex. dat.) - ej uppr. C†† 

#B54 [aff] (thäss) mwn, R, (a-st.), st. m., ob., s., ack./dat.††, Fv.: mwnni (lex. dat.). - ej uppr. C†† 
#B79 [mädh] hambrom(°), R, (a-stam), st. m., ob., pl., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#C46 allom (°) syndughom (°) mannom (°), DO, allom (°) - (kvant. pron.), st. m., pl., dat.;  

syndughom (°) - (adj.), st. m., pl., dat.; mannom (°) - (rotn.), st. m., ob., pl., dat., 
Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 

#C53 gudhi, DO, gudhi (a-stam), st. m., ob., s., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A  
 

Neutrer 
#B19 [mädh] orätthom (°) laghom (°), AD, orättom (°) - (adj.), st. n., pl., dat.; 

 laghom (°) - (a-st.), st. n., pl., dat., Fv.: identisk (lex. dat.) - uppr. A 
#B33 fatigä folke [...] (som hungroghe waro) , IO,  fatigä - (adj.), st. n., s., dat.†††;  

folke - (a-st.), st. n., ob., s., dat., Fv.: identisk/fatigu folke (lex. dat.) - uppr. A 
#C66 fatige folke, IO, fatige (adj.), st. n., s., dat.†††; folke (a-stam), st. n., ob., s., dat.,  

Fv.: identisk/fatigu folke (lex. dat. - uppr. A 
#C67 [aff] sith gotz, R, sith (poss. pron.), n. sing, nom./ack., gotz (a-stam), st. n., ob., s., nom./oblikt,  

Fv.: sino gotz (lex. dat.) - ej uppr. B 
#C90 [mädh] kors, R, (a-stam), st. n., ob., s., nom./dat.††/ack., Fv.: korsi (lex. dat.) - ej uppr. C†† 
#C96 fathige folke, IO, the - (best. art.), n., s., dat.; fathige - (adj.), st. n., s., dat.††;  

folke - (a-stam), st. n., ob., s., dat., Fv.: identisk/the fathigu folke (sem. dat,) - uppr. A 

 

6.3.5 Strukturellt kasus (substantiv) 
För en bättre överblick presenteras här ännu en gång de fraser med substantiv som huvudord 
vars förväntade kasus är strukturellt betingat. De har redan behandlats ovan under  6.3.1 
Nominativ respektive 6.3.2 Ackusativ.  
 
I det undersökta materialet finns 70 förekomster av fraser med substantiv som huvudord och 
förväntat strukturellt kasus. 57 har bedömts ha upprätthållet kasus, 13 ej upprätthållet. I 
tabellen nedan framgår hur många av de föreliggande substantiven som har en form vilken 
kan anses ha överlevt kasusbortfallet och kommit att ingå i den nya grundformen. Det skall 
påpekas att det ofta är en bedömningsfråga om formen i fråga har “överlevt” och att talen i 
tabellen får ses som en fingervisning.  
 
Tabell 7. Fraser med förväntat strukturellt kasus (70 st.) 

 Nominativ  
upprätth. 

Nominativ 
ej uppr. 

Ackusativ 
upprätth. 

Ackusativ 
ej uppr. 

överl. 43 9 9 4 
överl. ej. 1 – 5 – 
Summa 44 9 14 4 
 
Av de 44 med förväntat strukturell nominativ som upprätthållit sitt kasus har 43 former som 
generaliserades och överlevde kasusbortfallet. Undantaget är eeldher (B55) (se 6.3.1.3) 
Samtliga nio som ej upprätthållit sitt kasus har bytt till ackusativformer som överlevde kasus-
bortfallet. 
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Av de 14 med förväntat strukturell ackusativ som upprätthållit sitt kasus har nio former som 
överlevt kasusbortfallet. Fem har former som inte överlevde kasusbortfallet (A34, A61, A131, 
B46, C82). De fyra som ej upprätthållit sitt kasus har samtliga bytt till en generaliserad 
nominativform som överlevde kasusbortfallet. 

 
Tilläggas bör att 13 av de 65 substantivformerna som överlevt in i modern svenska hade 
sammanfall nominativ/ackusativ redan i äldre fornsvensk tid.  
 

6.3.6 Lexikalt kasus (substantiv) 
För en bättre överblick presenteras här ännu en gång de fraser med substantiv som huvudord 
vars förväntade kasus är lexikalt betingat. De har redan behandlats ovan under 6.3.2. 
Ackusativ, 6.3.3 Genitiv respektive 6.3.4 Dativ.  
 
I det undersökta materialet finns 51 förekomster av fraser med substantiv som huvudord och 
förväntat lexikalt kasus; åtta är styrda av verb, 43 av prepositioner. Inga förekomster av 
adjektivstyrning har hittats i materialet. 21 av de 52 har bedömts ha upprätthållet kasus, 30 
ej upprätthållet. I tabellen nedan framgår hur många av de föreliggande substantiven som 
har en form som kan anses ha överlevt kasusbortfallet och kommit att ingå i den nya 
grundformen. Det skall dock påpekas att det ofta är en bedömningsfråga om formen i fråga 
har “överlevt” och att talen i tabellen får ses som en fingervisning. 
 
Tabell 8. Fraser med förväntat lexikalt kasus (52 st.) 

 Ackusativ 
upprätth. 

Ackusativ 
ej uppr. 

Genitiv  
upprätth. 

Genitiv 
ej uppr. 

Dativ  
upprätth. 

Dativ 
ej uppr. 

överl. 5 3 – 13 – 16 
överl. ej. – – – 3 11 – 
Summa 5 3 – 16 11 16 
 
Det finns åtta förekomster med förväntat lexikalt ackusativ, varav fem har upprätthållet och 
tre ej upprätthållet kasus. Samtliga är prepositionsstyrda. Värt att notera är att samtliga med 
upprätthållet ackusativ har former som generaliserats till dagens grundform, två obestämda: 
mur (B83), tro (B92) och tre bestämda: kroppen (A48), eelden (B7), sonnedaghen (B41). 
Även de tre med ej upprätthållet kasus har former vi ännu känner igen – nominativen har 
här generaliserats: förväntat kyldena har bytts mot kylden (B9), skyna mot skyn (B98) och 
likaman mot likamen (C16). 

Det finns 16 förekomster med förväntat lexikalt genitiv, samtliga har bedömts ha ej 
upprätthållet kasus. De har i 13 fall istället tilldelats ackusativ eller en form som kan vara 
ackusativ. I två fall är formen otvetydigt nominativ (A29, C24), i ett fall försvagat av bortfall 
av finalt -r (A121). 14 av de 17 bedöms ha en form som överlevde kasusbortfallet.   

Det finns 27 förekomster med förväntat lexikalt dativ, varav 16 har upprätthållet och 11 
ej upprätthållet kasus. Tendensen är att de som tappat kasus har antagit en form som 
överlevt kasusbortfallet medan de som upprätthållit kasus har en form som snart skulle 
komma att överges. Det finns undantag och bedömningsfall. 
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6.3.7 Semantiskt kasus 
I materialet finns 12 förekomster som bedömts vara semantiskt kasus – sju fall av adverbiell 
kasusanvändning och fem fasta fraser. 

I den två ggr upprepade frasen andra stund (B6, B8) samt i fraserna iij dagha (A30) 
och iij nätter (A31) används ackusativ adverbiellt för att beteckna tid. (Wessén 1965 s. 13, 
Pettersson 2005 s. 114). I materialet finns också adverbiellt genitiv i form av de två snarlika 
fraserna x spanna langh (B130) respektive x spanna bredhä (B132) samt ett enda fall av 
adverbiellt dativ – (B18) som vndho waro vslom spakom mannom.  

De fem fasta fraserna har semantiskt dativ – halffua flere (A35), a gruffuo (B124), 
genitiv – allä wegnä (A63), eller nominativ – for then skuld (A54), ee som thidaste (B4), den 
sistnämnda i superlativ (för diskussion, se 7.4). 

 
#A31 [iij dagha] iij nätter°, AD, iij - (räkn.), siffror - kan ej fastställas;  

nätter° (rotn.), st. f., ob., pl., nom./ack., Fv.: identisk (sem. ack.) - sem. 
#B6 andra° stund (°), AD, andra° - (räkn.), f., s., ack.; stund (°) (i-st.), st. f., ob., s., nom./(dat.)/ack. 

Fv.: identisk (sem. ack.) - sem. 
#B8 andra° stund (°), AD, andra° - (räkn.), f., s., ack.; stund (°) - (i-st.), st. f., ob., s., nom./(dat.)/ack. 

Fv.: identisk (sem. ack.) - sem. 
#A30 iij dagha [och iij nätter], AD, iij - (räkn.), siffror - kan ej fastställas;  

dagha (a-st.), st. m., ob., pl., nom.†/(gen.)/ack., Fv.: identisk (sem. ack.) - sem. 
#A35 halffua flere°, DO, halffua (kvant. pron.), st. n., s. dat.†††;  

flere° (kvant. pron.), sv. n., pl. nom./dat./ack., Fv.: halfu flere (sem. dat. - fast fras) - sem. 
#B124 [a] gruffuo, R, (ōn-stam), sv. f., ob., s., oblikt, Fv.: identisk (sem. dat. - fast fras) - sem. 
#B18 vslom spakom (°) mannom (°), DO, vslom (adj.), st. m., pl., dat.; spakom (°) (adj.), st. m., pl., dat.;  

mannom (°) (rotn.), st. m., ob., pl., dat. , Fv.: identisk (sem. dat.) - uppr. A 
#B130 x spanna(°), AD, x (räkn.), kan ej fastställas; spanna (o-stam), st. f., ob., pl., nom.†/gen./ack.†,  

Fv.: identisk (sem. gen.) - sem. 
#B132 x spanna(°), AD, x (räkn.), kan ej fastställas; spanna - (o-stam), st. f., ob., pl., nom.†/gen./ack.†,  

Fv.: identisk (sem. gen.) - sem. 
#A63 allä wegnä (wtan omkring) , AD, allä (kvant. pron.), st. m., pl. gen.†/ack. 

+wegnä, eg. ob., pl., gen. av st. mask, wegnä, (u-st.), Fv.: identisk (sem. gen. - fast fras) - sem. 
◊B4 ee som thidaste, AD, ee - (adv.); som - (subjunk.); thidaste (adj., [superlativ]), sv. m., nom. 

Fv.: identisk (sem. nom. - fast fras) - sem. 
#A54 [for] then° skuld, R, then° (dem. pron.), m., s., nom./ack.;  

skuld (i-st.), st. f., ob., s., nom./dat./ack., Fv.: identisk/for the skuld (sem. nom. - fast fras) - sem. 

 

6.3.8 Framförställt possessivattribut 
I materialet finns 24 framförställda possessivattribut. I enlighet med tidigare förd diskussion 
(3.1 och 5.2.2.4) har de inte ettiketterats kasus upprätthållet respektive ej upprätthållet, utan 
diskuteras utifrån andra aspekter enligt nedan. Värt att notera är att i det analyserade 
materialet förekommer inga gruppgenitiver.14 
 

6.3.8.1 Suffix 

Ursprungligen fanns för de starka substantiven genitivsuffixen -s och -a(r) i singular samt -a 
i plural. När fornsvenskan övergick i det vi kallar äldre nysvenska i början av 1500-talet hade 
-s spridit sig till alla nominal och de båda andra gett vika. I dialekter bibehölls de gamla 
ändelserna och finns i viss mån kvar än i dag – Davida (Wessén 1965 § 141), hennars (där det 
nya -s lagts till det gamla -ar) (Rietz 1862–1867, s. 259). I det undersökta materialet fördelar 
sig ändelserna så: 

                                                        
14 Genitivändelsen -s kom sedermera att placeras på frasens sista ord, snarare än på huvudordet (kungen av 
Danmarks bröstkarameller). Konstruktionen kallas gruppgenitiv eller frasgenitiv (se Delsing 1991 s. 12–13.) 
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Tabell 9. Possessivattributens suffix 

ursprungligt -s -a/-ar ersatt av -s -a/-ar kvarstår īn-stam 
hans x3 (A17, A32, C39) werldz (A21) gerninga (C40) läthi (B38) 
dödzens (A73)  foräldra (C63) 
heluites (A75)  (henna [C2]) 
mörksens (A77) 
liusens (A79) 
manz (A106) 
thäss x3 (B47, B49, B51) 
gudz x8 (B64, B70, C56, C60, C87, C97, C100, C108) 

 
Det enda huvudord som tappat sitt ursprungliga suffix är werldz. Två ord har bevarad 
ändelse: gerninga – stark feminin o-stam, foräldra – stark maskulin i-stam i plural. 
Förekomsten henna (C2) i samma kolumn är inte ett possessivattribut och behandlas därför 
under 6.3.3.1., men har tagits med i denna tabell för att samlat visa alla förekomster med 
genitivändelse. Den fjärde kolumnen avser specialfallen svaga feminina īn-stammar, med 
adjektivabstrakter såsom gläþi ('glädje'), vreþi ('vrede'), eller som här läthi ('lättja'), vilka har 
samma form i alla kasus. īn-stammarna var ovanliga i fornsvenskan och uppgift om hur deras 
böjning utvecklats är svår att finna, vilket även Norde konstaterat i sin avhandling (Norde 
1997 s. 99). 
 

6.3.8.2 Kongruensböjning 

Ursprungligen kongruensböjdes orden i en genitivböjd fras. I samband med 1400-talets 
förändringar försvann kongruensen och endast substantivet markerades: ens gammals manz 
hæstr blev en gammal mans häst. (Delsing 1991 s. 12.13; 2014 s. 37–38; Norde 1997 s. 1) I 
vårt material finns tre flerordiga fraser med genitiv, varav ett har otvetydigt bevarad kongru-
ensböjning: hans ondha gerninga skuldh (C40), ett fall som är oklart for sinä foräldra 
siälä (C63)15, samt ett där kongruensböjning otvetydigt saknas – syndugh manz dödh 
(A106). 
 

6.3.8.3 Intern böjning 

När ett substantiv står i bestämd form böjdes i den äldre fornsvenskan såväl själva substanti-
vet som dess efterställda bestämda artikel.16 Denna interna böjning gav upphov till genitiv-
former som fisksins (fisk-s + in-s). Vi ser än idag spår av intern böjning i fasta och starkt 
arkaiserande fraser som dagsens sanning och mörksens makter. I materialet finns tre 
förekomster med intern böjning: dödzens (A73, maskulin i-stam), mörksens (A77, neutral a-
stam) och liusens (A79, neutral a-stam). Den sistnämnda är tvetydig, då lius i sig slutar på s 
och blir identisk i genitiv.  
 
#A27 hans (°), FP, (pers. pron.), gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#A32 hans (°), FP, (pers. pron.), gen., Fv.: identisk  (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#B47 thäss, FP, (pers. pron.), gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#B49 thäss, FP, (pers. pron.), gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#B53 thäss, FP, (pers. pron.), gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 

                                                        
15 Förväntad stavning för genitivformen är sinna, alltså med dubbeltecknat n., medan ackusativ använder enkelt n. 
Stavningsvariationen var dock omfattande och skrivaren kan här eventuellt ha avsett genitiv. 
16 Detta har historiska orsaker som inte skall redogörs för här (se Norde 1997 s.107; Pettersson 2005, s.99-100). 
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#C39 hans, FP, (pers. pron.), gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#A21 werldz (°), FP, (i-st.), f., ob., s., gen., Fv.: werldar (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. Attr 
#B38 läthi, FP, (īn-st.), sv. f., ob., s., nom./oblikt, Fv. identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. Attr 
#C40 (hans) ondha gerninga (°), FP, ondha - (adj.), st. f. pl. gen.;  

gerninga - (o-stam), st. f., ob., s., gen.†, Fv.: identisk/ondhu gerningar (fr. poss. attr., - gen.), - fr. poss. attr. 
#A73 dödzens°, FP, (i-st.), st. m., b., pl., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#A106 syndugh manz (°), FP, syndugh - (adj.), ändelselös; manz (°) - (rotn.), st. m., ob., s., gen. 

Fv. identisk/syndughs manz (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. Attr 
#B64 gudz, FP, (a-stam), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#B70 gudz, FP, (a-stam), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#C56 gudz, FP, (a-stam), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#C60 gudz, FP, (a-stam), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#C63 sinä foräldra°, FP, sinä - (poss. pron.), m., pl., gen./ack.; foräldra (i-stam), st. m., ob., pl., gen.,  

Fv.: sinna foräldra (fr. poss. attr. - gen.) - poss 
#C87 gudz, FP, (a-stam), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#C97 gudz, FP, (a-stam), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#C100 gudz, FP, gudz (a-stam), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#C108 gudz, FP, (a-stam, § 83), st. m., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. - gen.) - fr. poss. attr 
#A75 heluites°, FP, (ia-st.), st. n., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#A77 mörksens°, FP, (a-st.), st. n., b., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#A79 liusens, FP, (a-st.), st. n., b., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr, - gen.) - fr. poss. attr, 
#B111 heluites, FP, (ia-stam), st. n., ob., s., gen., Fv.: identisk (fr. poss. attr. -  gen.) - fr. poss. attr 

 

6.3.9 Latinska egennamn 
I materialet finns fyra förekomster av latinska egennamn. Det är huvudpersonens namn – 
tungulus – upprepat tre gånger (A3, A6, A122) samt en gång namnet lucifer (B123). 
 
Tungulus har här fått behålla sitt latinska nominativsuffix -us. I hela handskriften, avsnitten 
utanför det analyserade materialet medräknat, finns detta namn fyra gånger. Den fjärde 
gången har det formen tungulum, vilket är den latinska ackusativformen. Slutsatsen får bli 
att detta namn har behållit sin latinska böjning.  
 
Namnet lucifer (B123) tillhör latinets andra deklination och är satsens subjekt. Därmed 
kunde ändelsen -us (luciferus) ha varit förväntad (National archives; Latin dictionary). Även 
i latinska versionen av texten används dock lucifer, utan ändelse, och namnet kan inte 
ansetts ha anpassats till svensk böjning.  
 
#A3 Tungulus°, SP, (egenn.), latinsk nom. Fv.: (latinsk namnform) - latin 
#A6 Tungulus°, SP, (egenn.), latinsk nom. Fv.: identisk (latinsk namnform) - latin 
#A122 tungulus°, VF, (egenn.), latinsk nom., Fv.: (latinsk namnform) - latin 
#B123 lucifer°, S, lucifer (egennamn), latinsk oböjd, Fv.: (latinsk namnform) - latin  
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6.4 Skillnad mellan avsnitt A, B och C 
För att få en uppfattning om eventuella förändringar i kasusbruket under den tid skrivaren 
arbetade med texten valdes  ett avsnitt i textens början, ett i mitten och ett i slutet. Substan-
tiven utgör den största gruppen huvudord med förväntat strukturellt eller lexikalt kasus (123 
st) och lämpar sig därför bäst för en översiktlig jämförelse mellan avsnitten. I tabellerna 
nedan presenteras hur andelen av dessa substantiv med respektive utan upprätthållet kasus 
fördelar sig. Först för alla 123 substantiven, sedan uppdelat i förväntat strukturellt respektive 
lexikalt kasus.  
 
Tabell 10. Substantiv, redovisade per avsnitt 

 A B C 
Uppr. 30  (70 %) 31  (69 %) 18  (52 %) 
Ej uppr. 13 (30 %) 14  (31 %) 16  (48 %) 
Summa 43 (100 %) 45  (100 %) 34  (100 %) 

 
Tabell 11. Substantiv med förväntat strukturellt kasus, redovisade per avsnitt 

 A B C 
Uppr. 22  (81 %) 24  (86 %) 12  (75 %) 
Ej uppr. 5  (19 %) 4  (14 %) 4  (25 %) 
Summa 27  (100 %) 28  (100 %) 16  (100 %) 

 
Tabell 12. Substantiv med förväntat lexikalt kasus, redovisade per avsnitt 

 A B C 
Uppr. 8  (50 %) 7  (41 %) 6  (33 %) 
Ej uppr. 8 (50 %) 10  (59 %) 12  (67 %) 
Summa 16 (100 %) 17  (100 %) 18  (100 %) 

 
Det enda omedelbart uppenbara resultatet är att andelen med ej upprätthållet kasus ökar i 
avsnitt C, såväl för helheten som de båda undersökta kasustyperna var för sig. Mellan A och B 
finns ingen motsvarande förändring.  

Detta skulle kunna betyda att skrivaren mot slutet av arbetet förändrat sitt bruk i 
enlighet med den språkförändringsprocess som pågick i hans samtid. Materialet är dock för 
litet för att kunna påstå detta med säkerhet; tillfälligheter kan ha spelat in. 

 
Dessa data kan naturligtvis brytas ner ytterligare och studeras noggrannare och utifrån andra 
kriterier än vad som gjorts här. Det faller dock utanför räckvidden för denna uppsats. 
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7 Diskussion och slutsats 
Vid mitten av 1400-talet hade kasusbortfallet fått ordentlig rörelseenergi. Enligt Delsing 
(2014 s. 37–38) var kasusbruket vid denna tid så gott som utraderat i Stockholm och kraftigt 
reducerat även i hansastaden Kalmar. Den text uppsatsen undersöker är skriven mitt i detta 
skeende, närmare bestämt 1457. Vi återvänder här till de inledande frågorna (se avsnitt 2) 
och försöker besvara dem i ljuset av den ovan redovisade undersökningen. 
 

 Vilka tecken på kasusets bortfall respektive upprätthållande finns i materialet?  
 Hur förhåller sig detta till tidigare forskning på området? 

 

7.1 Nominativ/ackusativ 
Av materialets 22 pronomen med förväntat nominativ eller ackusativ har 10 upprätthållet 
kasus medan 12 har ej upprätthållet (6.3.1.2; 6.3.2.2). Samtliga former kan dock med hänsyn 
tagen till ortografisk variation anses ha överlevt in i nysvenskan, oavsett om de tappat sitt 
kasus eller ej. Sex pronomenförekomster som behållit kasus är reflexiva pronomen fördelade 
på mik (4) och sik (2) vilka som bekant överlevt som objektsformer in i våra dagar (se 5.2.4.1). 
Övriga 16 har former som är nominativ eller har sammanfall mellan nominativ och ackusativ. 
Det interrogativa hvo ('vem') har använts i de fyra fraserna B11, B27, B85, B108 istället för 
det äldre hvar/har som hade börjat bli ovanligt redan under 1300-talet (Wessén 1968 § 114, 
Noreen 1905 § 518, 1, anm. 1). Då hvo i likhet med de nämnda föregångarna är exklusivt 
nominativ har kasus bedömts upprätthållet trots bytet av form, en form som för övrigt 
överlevde långt in på 1800-talet, då den så småningom utkonkurrerades av vem (SAOB – 
vem). Det förväntade ther för maskulin plural har i samtliga sex fall (A61, A99, B26, B41, B81, 
B89) bortfall av finalt -r och blir därmed the. Samtliga tre gånger det kvantitativa 
pronomenet alder använts böjt i maskulin plural har det förväntade allir bytts mot allä (A59, 
B51, B120), vilket här bedöms vara kasusbortfall (se 5.2.4.2). Övriga tre förekomsterna är 
demonstrativa pronomenet the som huvudord i tre samordnade rektioner till prepositionen 
forwtan, med kasus upprätthållet. 

Distinktionen mellan substantivens och adjektivens nominativ- och ackusativformer 
upplöstes under senmedeltiden och de båda kasusen smälte samman till den moderna 
svenskans grundform (Wessén 1968 § 134). De nominativ-/ackusativskiljande markörer för 
substantiv och adjektiv som försvann vid mitten av 1400-talet var som tidigare nämnts dessa 
(Delsing 2014 s. 37–38, Pettersson 2005 s.168–169, Wessén 1968 § 144). 
 

 nominativändelsen -er på mask. substantiv i sing. (och deras adjektivbestämningar) 
 ackusativändelsen -a på fem. substantiv i bestämd form singular 
 ackusativändelsen -an på adjektiv böjda i maskulin singular 

 
Av de sju substantiven och adjektiven i materialet med förväntad maskulin ändelse -er17 har 
substantiven blidskaper, mather och drykker tappat ändelsen och blivit blidskap (A95), 
math (B24) respektive dryk (B25), medan substantivet eeldher (B55) och adjektiven swarter 
(B125), nöduger (A12) och hugmoder (A86) har sina ändelser kvar. 

                                                        
17 tre förekomster av substantivet man (maþer) oräknade (A8, B77, C49, se 5.2.4.1) 
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Av de tre feminina substantiven med förväntad ackusativändelse -a som förekommer 
har siälina (A61) behållit ändelsen (om än försvagad till -ä) medan de andra två tappat den – 
de förväntade kyldena och skyna har här blivit kylden (B9) respektive skyn (B98). 

Båda de adjektiv i materialet som bestämmer ett maskulint huvudord i ackusativ har 
behållit sin traditionella ändelse -an – vndan dödh (A26) och mörkan mur (B83). Bland 
förekomsterna i förväntat genitiv finner vi även frasen en diupan dall (B96) som har tappat 
sitt genitiv och tagit ackusativ istället – med bibehållen ändelse -an.  

 
Vi ser att bruket i Tungulus i detta avseende är vacklande. I pronomena är utjämningen i 
princip genomfört. Flera substantiv och adjektiv med förväntat -er respektive -a och samtliga 
med förväntat -an har dock fått behålla sina traditionella ändelser, vilka inte skulle komma 
att överleva kasussammanfallet. Samtidigt är sammanfallet ändå stort i fråga om substantiv 
och adjektiv eftersom många nominativ- och ackusativformer varit homonyma redan sedan 
äldre tid. Jämför vi substantivförekomster med förväntad strukturell nominativ respektive 
ackusativ ser vi att ca nio procent av förekomsterna (sex av 70) har tillåtits behålla en form 
som inte skulle komma att överleva århundradet, bl.a. ovan nämnda B55 och A61 (6.3.5).  
 
Skrivaren förefaller medverka till nominativens och ackusativens uppgående i en grund-
form så som processen beskrivs av Delsing m.fl., men väljer på några ställen att böja 
substantiv och adjektiv på ett äldre vis. Dessa substantiv och adjektiv förekommer endast 
en gång vardera i materialet; vi kan därmed inte veta om det är vissa ord som alltid böjs 
enligt det äldre systemet eller om detta bruk hos skrivaren har andra orsaker.  
 

7.2 Genitiv 
I de analyserade avsnitten finns endast två förekomster av upprätthållet lexikalt genitiv – i 
båda fallen pronomenet sin, styrt av prepositionerna till (A116) respektive mellan (A133). I 
övriga 16 positioner där lexikalt genitiv är förväntat i ä. fsv. har kasus ej upprätthållits. De 
båda förekomsterna med upprätthållet lexikalt genitiv är intressanta i det att dessa 
prepositioner slutade dela ut genitiv redan kring 1300, med undantag för just personliga 
pronomen, som fortsatte att ta genitiv av till och mellan till ca 1450 då det ska ha upphört 
(Delsing 1991 s. 18–19; 2014 s. 30, s. 38). 
 
Vi kan konstatera att i de undersökta avsnitten av Tungulus har skrivaren valt att använda 
de äldre mellan sin och til sin snarare än novationen mellan sig, men i övrigt följt tidens 
tendens att undvika lexikalt styrd genitiv. 
 
För genitiv som framförställt possessivattribut, respektive semantiskt kasus, se dessa rubri-
ker nedan 
 

7.3 Dativ 
I materialet finns 15 pronomen med förväntat dativ, varav nio har kasus upprätthållet. Bland 
de nio återfinns två gånger pron. thy som rektion till prepositionen for (A36, C68), 
tillsammans bildande den kausalmarkerande subjunktionen for thy (Haskå 1988 s. 88–89) – 
vilken överlevt in i våra dagar som det arkaiskt klingande adverbet förty (SAOB – förty). I 
övrigt har kasus endast upprätthållits i sju prepositions- respektive verbstyrda pronomen, 
vilka alla skulle komma att överleva som objektsform: honom (A47, B26), henne (A110), them 
(B23, B32, B36, B60). Sex av 15 pronomen med förväntat dativ har således kasus ej 
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upprätthållet. Fem av dessa består dock av reflexiverna sik och thik (A44, A100, A103, C73, 
C79), vars gamla dativformer sær och thær hade slutat användas över hundra år tidigare 
(Delsing 2014 s. 29, se även 5.2.4.1). Användande av sær och thær i denna text hade varit 
högst oväntat. I linje med hur man/maþer hanterats har kasus trots detta angetts vara ej 
upprätthållet. Det sjätte och sista pronomenet med icke upprätthållet kasus är hennä i stället 
för det förväntade henni (C3), vilket har tillskrivits skrivarens tendens till vokalförsvagning 
(5.2.4.2) och även det kan anses ha överlevt kasussammanfallet. 

Den enda frasen med adjektiv som huvudord har upprätthållet kasus och har en form 
som skulle komma att överleva kasusbortfallet. 

Vi har 27 substantiv med förväntat dativ. Av dessa är sex verbstyrda. För endast ett av 
dessa sex har kasus bedömts ej upprätthållet: verbet wendho har inte delat ut dativ i satsen 
diäfflä [...] wendho [...] vsla siälä [...] j eeldhen (B5). Delsing (2014, s. 33–35) har visat hur 
bortfallet av dativ hänger ihop med de semantiska rollerna AKTOR, UPPLEVARE och TEMA 
som styrs olikartat av olika verbtyper (se även 4.2).18 Redan runt 1300 skall verbstyrt dativ 
vid andra roller än UPPLEVARE ha försvunnit. De usla själarna i B5 ovan är snarare TEMA 
än UPPLEVARE och bortfallet är därmed inte överraskande.19 Helt i enlighet med Delsings 
intryck är också att dativ upprätthållits i de fyra fall där substantivet är just UPPLEVARE, 
styrda av verb typ 1, giva och typ 2, hjälpa (B33, C46, C53, C66). Mer förvånande är att dativ 
är upprätthållet i satsen han forsmadde fatighä män och fölgde myket sinom wiliä (A16). 
Verbet fölgde verkar snarast vara av typ 3, kasta och objektet sinom wiliä borde vara TEMA. 
Dativ i denna konstruktion ska alltså ha försvunnit halvtannat århundrade tidigare. 

Återstående 21 substantiv är rektioner i prepositionsfraser där 11 har kasus upprätt-
hållet och 10 ej upprätthållet. Vi har alltså ett ungefärligt femtioprocentigt (52 %) upprätthål-
lande av kasus i dessa prepositionsfraser. Tittar vi i Delsings undersökning från 1991 ser vi i 
att i hans material från 1425–1449 föreligger dativ i 64 % av rektionerna med förväntat dativ. 
Eftersom denna uppsats är av liten omfattning och har en relativt snäv definition av kasus 
upprätthållet (se 5.2.4) bör nog inte skillnaden mellan Delsing och mitt resultat tillmätas 
någon betydelse. 

De ord i materialet som tappat dativ har tagit ackusativ eller en form med sammanfall 
nominativ/ackusativ. Tendensen är att de som tappat dativ har en form som överlever 
kasusbortfallet medan de som upprätthållit kasus har en form som snart skulle komma att 
överges. Det finns dock undantag och bedömningsfall. 
 
Dativen uppträder ungefär på det sätt Delsing beskriver (2014, s. 33–38), med undantag 
för nominalfrasen A16, som förefaller vara en arkaism. 
 
För dativ som semantiskt kasus, se egen rubrik nedan. 
 

7.4 Semantiskt kasus 
I materialet finns 12 förekomster som bedömts vara semantiskt kasus – sju fall av adverbiell 
kasusanvändning och fem fasta fraser.  

Två fasta fraser står i nominativ – for then skuld (A54), ee som thidaste (B4), den sist-
nämnda i superlativ. For then skuld har ju överlevt till våra dagar, medan spår av ee som 
thidaste kan anas i 'allt som oftast' (SAOB – e). 

                                                        
18 Ingen utförlig redogörelse görs här för verbtyperna (se Delsing 2014 s. 33-35). 
19 Det är dock inte självklart att dativ är förväntat för wendho i denna sats (se fras B5 i Bilaga A för diskussion). 
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I den två ggr upprepade konstruktionen andra stund (B6, B8) samt iij dagha (A30) och 
iij nätter (A31) används ackusativ adverbiellt för att beteckna tid. (Wessén 1965 s. 13, 
Pettersson 2005 s. 114). Jag hittar ingen uppgift i litteraturen om när denna ackusativ-
användning ska ha slutat vara produktiv. I Tungulus används den, som synes.  

Skrzypek (2005 s. 105) skriver att adverbiell dativ försvinner relativt tidigt och är bäst 
representerad i Äldre västgötalagen och religiös prosa. Hon tillägger dock att siffrorna för 
den religiösa prosan kan vara missvisande eftersom ett litet antal fasta fraser med adverbiellt 
dativ (t.ex. fordom, stundom) där tenderar att återkomma och utgöra alla eller nästan alla 
förekomster. I vårt material finns endast ett fall av icke lexikaliserat adverbiellt dativ – (B18) 
som vndho waro vslom spakom mannom, där dativen uttrycker naturen av det förhål-
lande som råder mellan subjektet (representerat av som) och objektet (vslom spakom 
mannom) – vilket vanligen i modern svenska uttrycks med preposition (ung. 'som var onda 
MOT usla, spaka män'). Jmfr Skrzypek 2005 s. 49–51, 95–96. Adverbiell dativ ska enligt 
Delsing (2014 s. 31) och Skrzypek (2005 s. 95–96) ha försvunnit redan runt 1300 utom i fall 
som kan tolkas som lexikaliserade adverb. Vi finner också två sådana fasta fraser med dativ i 
vårt material – halffua flere (A35), a gruffuo (B124). 

Även adverbiellt genitiv ska i princip ska ha upphört helt runt 1300 (Delsing 2014 s. 
30). I materialet finns de två snarlika fraserna x spanna langh (B130) och x spanna bredhä 
(B132) med kvantitativt genitiv, s.k. måttsgenitiv. Delsing gör i och för sig undantag för just 
måttsgenitiv – som ska ha fortsatt användas efter 1300, men tillägger att de endast är 
“belagda med några få kvantitativa uttryck: ara, alna och fota” (Delsing 2014, fotnot s. 30) 
vilket får ställas mot att det här är fråga om spanna. En fast fras med genitiv återfinns också i 
materialet – allä wegnä (A63), vilken vi känner igen i nutida uttrycket 'å någons vägnar'.  
 
Materialet har få förekomster av semantiskt kasus (12, varav fem fasta fraser) relativt 
antalet prepositionsfraser (53). Vissa av prepositionsfraserna skulle eventuellt ha varit 
semantiskt kasus i en äldre text. Det faller dock utanför uppsatsens ramar att undersöka 
detta närmare (se 5.2.2.3). Det som trots allt kan konstateras är att de analyserade 
avsnitten rymmer en förekomst av adverbiell dativ (B18) och två av måttsgenitiv (B130, 
B131), samtliga vilka torde ha uppfattats som ålderdomliga vid tiden för textens tillkomst.   

 

7.5 Framförställt possessivattribut 
När det gäller genitivets speciella utveckling som markör för framförställt possessivattribut 
ställdes i avsnitt 2 dessa fyra frågor (6 Syfte och frågeställningar). 
 

 har s-genitiv spridits till positioner där det tidigare inte förekom? 
 förekommer intern genitivböjning? 
 förekommer kongruensböjning? 
 förekommer gruppgenitiv? 

 
Vi ser att s-genitiv i de analyserade avsnitten inte spridits till nya ord förutom werldz, vilket 
är väntat eftersom werld är det ord som tidigast belagts med byte av -ar (werldar) mot -s 
(werlds/werldz) över huvud taget – det förekom redan i Pentateukparafrasen20 (Wessén 
1968 § 133). Övriga tre framförställda possessivattribut med ursprunglig ändelse annan än -s 
har behållit de gamla ändelserna: gerninga (C40), läthi (B38), foräldra (C63). Här bör även 

                                                        
20 Pentateukparafrasen har rötter i 1300-talet, dock endast bevarad i senare avskrifter (Pettersson 2005 s. 81-82) 
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henna (C2) nämnas, trots att det inte är ett possessivattribut; ordet har i och för sig tappat 
sitt -r (hennar), men inte fått -s i stället, trots att det var vanligt vid denna tid (Wessén 1968 s. 
144) (för en samlad framställning av genitivändelser se 6.3.8.1).  

I materialet finns tre förekomster av possessivattribut i bestämd form, samtliga med 
intern böjning upprätthållen: dödzens (A73, maskulin i-stam), mörksens (A77, neutral a-
stam) och liusens (A79, neutral a-stam). Norde (1997 s. 109) skriver att “the loss of internal 
inflection was a slow and irregular process. It started in the OSw period [äldre fornsvenska 
förf. anm.] [...] and went on for many centuries”. Enligt Norde (1997 s. 109–115) verkar 
användandet av intern böjning ha minskat vid den tid då denna version av Tungulus skrevs, 
dock inte på ett tydligt regelmässigt vis – det skilde sig mycket åt från text till text. Vi kan hur 
som helst konstatera att skrivaren här valt att använda intern böjning, trots att den var på 
väg ur bruk. Det kan möjligen vara ett stilgrepp – de nämnda orden förekommer i en uppräk-
ning med starka poetiska och religiösa kvaliteter och språket kan eventuellt vara medvetet 
arkaiserande. 

Kongruensböjning förutsätter att huvudordet har bestämningar, och i vårt material 
finns tre flerordiga fraser med genitiv. Som redovisats under 6.3.8.2 har en av dem otvetydigt 
bevarad kongruensböjning: hans ondha gerninga skuldh (C40), en är oklar: for sinä 
foräldra siälä (C63), medan den tredje och sista saknar kongruensböjning – syndugh 
manz dödh (A106). Bruket är således även i fråga om kongruensböjning vacklande.  

Den fjärde och sista frågan är den lättaste att besvara då inga gruppgenitiver alls 
förekommer i materialet. Där finns heller inga positioner där det självklart kunde varit ett 
alternativ, vilket gör det vanskligt att alls dra slutsatser kring avsaknaden av gruppgenitiv. 

 
Som vi sett ovan använder skrivaren de äldre genitivändelserna (utom i ett fall) och intern 
böjning (i samtliga fall), båda vilka får anses vara konservativa drag. Han har ett 
vacklande bruk när det gäller genitivens kongruensböjning och använder inte gruppgenitiv. 
Sammantaget ger detta en bild av en skrivare som med avseende på genitiv som framför-
ställt possessivattribut inte står i främsta ledet för förändring, snarare tvärtom. 
 

7.6 Slutord 
Genomgången ovan ger vid handen att i fråga om strukturellt och lexikalt betingat kasus bär 
de analyserade avsnitten av Tungulus tydliga spår av kasusupplösningen, dock med intres-
santa undantag av arkaiserande karaktär. När det gäller genitiv som markör för framförställt 
possessivattribut är bruket än tydligare konservativt – här är det inte enstaka undantag utan 
hela bruket som har drag av äldre tider snarare än av samtidens novationer. Semantiskt 
kasus, slutligen, är p.g.a. sin karaktär svårare att dra slutsatser om, men konstateras kan att 
även här finns några förekomster som förefaller ålderdomliga.  

Skrivaren (som tros vara den sigtunabaserade Sigge Ulfsson – se 3.3) var verksam mitt 
under avvecklandet av kasus i svenskan och förefaller ha varit en del av den processen, men 
kan knappast ha gått i dess främsta led. Skrivaren var inte verksam i kasusbortfallets 
epicentrum Stockholm, utan i Strängnäs vilket kanske är en del av förklaringen.  
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Bilaga A – förekomsterna 
Tungulus A (1–133) 
 
|474 Her effter läsis aff en man  
 
#A1 en man 
Rektion i prep. frasen aff en man (som är adverbial) 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+man (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., sing., nom.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (enum) manni (lexikal dat., styrt av prep. aff [af, af]) 
ANM.: I äldre fornsvenskan användes vanligen inte obestämd artikel – därav parentesen kring enum. 
ANM.: †† nom. maþer tappade tidigt sin ändelse och blev man, analogt med ack (se 5.2.4.1).  

- kasus ej upprätthållet A se dock anm. om maþer 
 
och war | en riddare  
 
#A2 en riddare° 
Subjektivt predikativ 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+riddare (subst., riddare, riddari), (an-stam, § 95, [§ 417]), svag m., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: I äldre fornsvenskan användes vanligen inte obestämd artikel 

- kasus upprätthållet A 
 
och heth Tungulus | 

 
#A3 Tungulus° 
Subjektivt predikativ 
+Tungulus (egennamn), latinsk nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (latinsk namnform) 
ANM.: Namnet har behållit den latinska nominativformen, vilken det har tre av de fyra gånger namnet 
förekommer i texten. Enda gången det har annan form är i satsen the nigho tungulum (ej i de 
undersökta avsnitten), vilket sannolikt är latinsk ack., även om ändelsen råkar sammanfalla med 
fornsvensk lexikal dat.  

- latinskt egennamn 
 
|475 Innan ybernia landh war en riddare |  
 
#A4 ybernia landh 
Rektion i prep. fr. Innan ybernia landh (som är adverbial) 
+ybernia landh (egennamn, land, land), (a-stam, § 93, [§ 386]) n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ybernia lands (lexikal gen., styrt av prep. innan [innan, innan]) 
ANM.: kontexten ger sing. 

- kasus ej upprätthållet A 
 
#A5 en riddare° 
Subjekt 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+riddare (subst., riddare, riddari), (an-stam, § 95, [§ 417, anm 1]), svag m., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: I äldre fornsvenskan användes vanligen inte obestämd artikel 
ANM.: Huvudordet har entydig nominativform.  

- kasus upprätthållet A 
 
och heth Tungulus 

 
#A6 Tungulus 
Subjektivt predikativ 
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+Tungulus (egennamn), latinsk nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (latinsk nammnform) 
ANM.: Se tidigare kommentar om detta namn. (A3) 

- latinskt egennamn 
 
hanwar en fager | wngher man  
 
#A7 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A8 en fager° wnger° man° 
Subjektivt predikativ 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+fager (adj., fagher, fagr), (§ 101, 1, [§ 448]), stark m., sing., nom. 
+wnger (adj., unger, ungr), (§ 101, 1, [§ 448]), stark m., sing., nom. 
+man (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., sing., ack./nom.†† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/(en) fager wnger maþer (strukturell nom.) 
ANM.: I äldre fornsvenskan användes vanligen inte obestämd artikel 
ANM.: †† nom. maþer tappade tidigt sin ändelse och blev man, analogt med ack (se 5.2.4.1).  

- kasus ej upprätthållet C†† – se anm. om maþer  
 
och räddes ey gudh 
 
#A9 gudh 
Direkt objekt  
+gudh (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., nom./ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturellt ack.) 
ANM.: guþ var urspr. neutr. och saknar därför ändelsen -er i nominativ  (Wessén s. 97–98, Noreen s. 
283)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
han | togh siäldän skriptemall  
 
#A10 han 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A11 skriptemall (°) 
Direkt objekt 
+skriptemall (subst., skriptermal, skriptamál), (a-stam § 93, [§ 386; 386, anm 1]), stark n., obest., 

sing., nom./ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturellt ack.) 
ANM.: deklination bestämd utifrån slutledet mall.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och gik nöduger | til kirkio 
 
◊A12 nöduger° 
Subjektivt (fritt) predikativ (till subj. han ovan) 
+nöduger (adj., nöþogher, nauðigr), (§ 101, 1, [§ 448; 450]), stark m., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A13 kirkio (°) 
Rektion i prepositionsfrasen til kirkio (som är predikativ) 
+kirkio (subst., kirkia, kirkja), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., obest., sing., oblikt 
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Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 
- oklart om kasus upprätthållits 

 
han forsmadde fatighä män  
 
#A14 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A15 fatighä män 
Direkt objekt 
+fathigä (adj., fatöker, fátǿkr), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur ack.   
+män (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- kasus upprätthållet B 
 
och | fölgde myket sinom wiliä  
 
#A16 sinom° wiliä 
Direkt objekt 
+sinom (poss. pron., [3 pers. s/p] sin, sín), (§ 108, [§ 505]), m., sing., dat. 
+wiliä (subst., vili, vili), (an-stam, § 95, [§ 418]), svag m., obest., sing., oblikt. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat. styrt av verbet fölgde [fylghia, fylgja]) 

- kasus upprätthållet B 
 
och thet han gaff | gaff han alt pa werldz rosning 
 
#A17 thet° (han° gaff) 
Direkt objekt (thet är huvudord, han gaff är attribut i form av en relativ bisats där som utelämnats) 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A18 han° 
Subjekt (i relativa bisatsen han gaff som är attribut i nominalfrasen thet han gaff, se ovan) 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A19 han° 
Subjekt (i bisatsen gaff han alt på werldz rosning) 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A20 alt 
Objektivt (fritt) predikativ (till obj. thet han gaff ovan) 
+alt (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, 1, [§ 448]), stark n., sing., nom./ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: Syntaktisk funktion för alt – thet han gaff gaff han alt pa werldz rosning – är inte självklar. 
Analysen objektivt (fritt) predikativ går dock att finna stöd för i SAG, där det står att ett predikativ är 
en “bunden eller fri verbbestämning med subjektets eller objektets referent som predikationsbas” 
(SAG, termförklaringar och sakregister, s. 211). Vidare: “Åtskilliga adjektiviska pronomen kan fungera 
som huvudord i predikativ [...] Främst som fria predikativ står alla, samtliga, båda, var och en, var 
för sig: Mina bröder har alla gått i söndagsskolan” (SAG, kap 17 verbfraser : predikativ § 3, s. 330). 
Slutligen säger SAG att om “predikationsbasen anges med ett pronomen som böjs i numerus och/eller 
genus kongruerar predikativet med denna böjning” (SAG, kap 17 verbfraser : predikativ § 14, s. 345), 
vilket stämmer i vårt fall: thet/alt. 
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- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A21 werldz (°) 
Framförställt possessivattribut 
+werldz (subst., väruld, ver�ld), (i-stam, § 90, [§ 408]), f., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: werldar (framförställt possessivattribut – gen.) 
ANM.: werldz har det förväntade kasuset (genitiv), dock med den nyare ändelsen -s istället för det 
tidigare -ar. 

- framförställt possessivattribut  
 
#A22 (werldz) rosning° 
Rektion i prep. frasen pa werldz rosning (som är adverbial) 
+rosning (subst., rosning, hrósan), (o-stam, § 89 [§ 399]), stark f., obest., sing., nom./dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: rosningu (lexikal dat., styrt av prep. pa [pa, a]) 
Anm.: prep. pa (pa, a) kan styra ack./dat. beroende på betydelse. Här tolkas a som riktning (NO s. 21, 
a, betydelse B 5).  
ANM.: ††rosning som dat. förutsätter bortfall av dat.-ändelsen -u (Wessén § 89; Noreen  § 399, 3). 

- kasus ej upprätthållet C†† 
 
tha wilde | gudh thet ey lengre stedhiä 
 
#A23 gudh 
Subjekt 
+gudh (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: guþ var urspr. neutr. och saknar därför ändelsen -er i nominativ (Wessén s. 97–98, Noreen s. 
283)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A24 thet° 
Direkt objekt 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och ther mädh fik | han en vndhan dödh  
 
#A25 han 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A26 en vndan° dödh 
Direkt objekt 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+vndan (adj., onder, vándr), (§ 101, [§ 448]), stark m., sing., ack.  
+dödh (subst., döþe/döþer, dauði/dauðr), (i-stam, § 85, [§ 407]), stark m., obest., sing., (dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: döþer kan även böjas svagt – nominativ döþe, oblikt döþa. Här dock stark böjning. 

- kasus upprätthållet B 
 
swa at hans likamma | laa owan jordhen iij dagha och iij nätter |  
 
#A27 hans (°) 
Framförställt possessivattribut 
+hans (pers. pron., [3 pers. sing. m.] han, hann), (§ 107, [§ 503]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 
#A28 (hans) likamma (°) 
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Subjekt 
+likamma (subst., likame, líkami/líkamr), (an-stam, § 95 [§ 416, 1, b]), svag m., obest., sing., 
nom.††/oblik. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: likamme (strukturell nom.) 
ANM.: För detta svagt böjda substantiv har de oblika kasusformerna generaliserats. Jmfr C16, där 
nominativ generaliserats.  
ANM.: ††likamma som nom. förutsätter ändelse -a, viket var vanligt i yngre fsv (Noreen § 416, 1, b) 

- kasus ej upprätthållet C††  
 
#A29 jordhen (°) 
Rektion i prepositionsfrasen owan jordhen (som är adverbial) 
+jordhen (subst., iordh, j�rð), (i-stam, § 90 [§ 408]), stark f., best. sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: jordhenna(r) (lexikal gen., styrt av prep. owan [ovan, ofan]) 
ANM.: NO, som beskriver den äldre fornvästnordiskan och har ett rikt källäge, anger att prep ovan styr 
gen., medan Söderwall som har lejonparten av sina textexempel från den yngre fornsvenskan inte alls 
nämner gen. i sammanhanget utan endast ack. och dat.: byggia owan a iordhinne (ack.) owan a 
bunkanom skulo wara thry stoor hws (dat.) (NO – ofan, Sdw – ovan) (jfr 5.2.2.2). 

- kasus ej upprätthållet A 
 
#A30 iij dagha [och iij nätter] 
Adverbial 
+iij (räkneord, þrir, þrír), böjning kan ej fastställas eftersom (romerska) siffror använts. 
+dagha (subst., dagher, dagr), (a-stam, § 83 [§ 382]), stark m., obest., plur., nom.†/(gen.)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk ack.) 
ANM.: ackusativ uttryckte ofta tid i adverbial när vi i modern tid skulle använt en prepositionsfras 
(Pettersson s. 114). T.ex. þrea dagha där vi skulle använt i tre dagar. 

- semantiskt kasus 
 
#A31 [iij dagha och] iij nätter° 
Adverbial 
+iij (räkneord, þrir, þrír), böjning kan ej fastställas eftersom (romerska) siffror använts. 
+nätter (subst., nat, nátt), (rotnomina, § 91, [§ 433]), stark f., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk ack.) 
ANM.: se anm. om tidsadverbial vid iij dagha ovan. 

- semantiskt kasus 
 

 
och ther jnnan toldhe hans siäl myklä | pino  
 
#A32 hans (°) 
Framförställt possessivattribut 
+hans (pers. pron., [3 pers. sing. m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk  (framförställt possessivattribut – gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 
#A33 (hans) siäl 
Subjekt 
+siäl (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., sing., nom./(dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A34 myklä pino 
Direkt objekt 
+myklä (kvant. pron., mykil, mikill/mykill]), (§ 101, 6 [§ 451, 4]), stark f., sing., (gen.†)/ack. 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- kasus upprätthållet B 
 
och sidhen än halffua flere  
 
#A35 halffua flere° 
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Direkt objekt (till förra satsens predikat tholde) 
+halffua (kvant. pron., halver, halfr), (§ 101, [§ 448]), stark n., sing. dat.†††  
+flere (kvant. pron., [komparativ], flere, fleiri), (§ 102, [§ 461]), svag n., pl. nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: halfu flere (semantisk dat. – fast fras) 
ANM.: halffua och flere syftar tillbaka på pino. 
Anm.: Den förväntade dativformen är ren idiomatik – detta är en fast fras.  
ANM.: †††Tolkningen halffua som dat. bygger på en analys av skrivarens tendens till vokalförsvagning 
(se 5.2.4.2). Enligt kriterier som redovisas under 5.2.4.3 gör detta att frasen kasus skulle anses ej 
upprätthållet. Då det är uppenbart att det handlar om en känd och karaktäristisk fast fras placeras den 
trots det i gruppen semantiskt kasus. 

- semantiskt kasus 
 
for thy | at tha hon foor wth aff kroppenom |  
 
#A36 thy 
Rektion i prep. frasen for thy (som är subjunktion) 
+thy (dem. pron., þät, þet), (§ 109, [§ 508]), n., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. for [for, fyrir]) 
Anm.: Ang. fornsvenskans kausalmarkörer, se Haskå (1988 s. 88).  

- kasus upprätthållet A 
 
#A37 hon 
Subjekt  
+hon (pers. pron., [3 pers. sing. f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A38 kroppenom (°) 
Rektion i prepositionsfrasen aff kroppenom (som är adverbial) 
+kroppenom (subst., kropper, kroppr), (a-stam, § 83 [§ 383]), stark m., best., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. aff [af, af]) 

- kasus upprätthållet A 
 
tha saa hon allan sin ondskap och synd |  
 
#A39 hon° 
Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers. sing. f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A40 allan sin ondskap [och synd] 
Direkt objekt 
+allan (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m., sing. ack. 
+sin (poss. pron., [3 pers., s./p.], sin, sín), (§ 108 [§ 505]), m., sing., nom./ack. 
+ondskap (subst., ondskaper, vándskapr), (a-stam § 83 [§ 383]), stark m., obest., sing., ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A41 [allan sin ondskap och] synd 
Direkt objekt 
+synd (subst., synd, synd), (i-stam § 90 [§ 408]) stark f., obest., sing., nom./(dat.)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: nom./ack. sammanfaller, men synd är samordnat med ondskap (ack.) i frasen allan sin 
ondskap och synd och anses därmed vara ack. 

- kasus upprätthållet B 
 
hon haffde giorth skriffuat fore sik | 
 
#A42 hon 
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Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers. sing. f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
◊A43 skriffuat 
Adverbial (fritt adverbial i form av participfras) 
+skriffuat (preteritumparticip av skriva, skrifa), (§ 130 [§ 569]), n., sing. el. plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell nom.) 
ANM.: Uppgifterna om particip i Wessén är knapphändiga. Noreen § 569 är huvudsaklig källa. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A44 sik 
Rektion i prep.-frasen fore sik (som är adverbial) 
+sik (pers. pron., [refl. s./p.] sik, sik), (§ 107 [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt/sär (lexikal dat., styrt av prep fore [for, fyrir]) 
ANM.: fore styr normalt dat. vid postition, ack. vid rörelse. 
ANM.: ††sik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen sær, se 5.2.4.1.  

- kasus ej upprätthållet C†† – se dock anm. om reflexiva pronomen ovan 
 
Siälen stodh a kroppenom  
 
#A45 Siälen 
Subjekt 
+siälen (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., , best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A46 kroppenom (°) 
Rektion i prep.-frasen a kroppenom (som är adverbial) 
+kroppenom (subst., kropper, kroppr), (a-stam, § 83 [§ 383]), stark m., best., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. a [á, a]) 

- kasus upprätthållet A 
 
och tordhe | ey aff honom gangha  
 
#A47 honom° 
Rektion i prep.-frasen aff honom  (som är adverbial). 
+honom (pers. pron., [3 pers. sing. m.], han, han), (§ 107, [§ 503]), dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. aff [af, af]) 

- kasus upprätthållet A 
 
wtan wilde ater j krop| pen  
 
#A48 kroppen 
Rektion i prep.-frasen j kroppen (som är adverbial) 
+kroppen (subst., kropper, kroppr), (a-stam, § 83, [§ 383]), stark m., best., sing., ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr ack. vid riktning. (NO s. 320, Pettersson s. 114–115)  

- kasus upprätthållet A 
 
och matthe ey in komma 
hon haffde | mykyn reddugha  
 
#A49 hon 
Subjekt 
+hon (pers. pron. [3 pers. sing. f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A50 mykyn reddugha° 
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Direkt objekt 
+mykyn (kvant. pron., mykil, mikill/mykill), (§ 101, 6 [§ 451, 4]), stark m., sing., nom./ack. 
+reddugha (subst., rädoghe, ---), (an-stam, § 95, [§ 416]), svag m., sing., nom.††/oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: etymologiskt identisk motsvarighet till rädoghe saknas i NO. 
ANM.: ††rädoghe hade vanligen nominativändelsen -e. Den kunde dock i yngre fornsvenskan under 
påverkan av svag fem. böjning bytas ut mot -a (Noreen § 416, anm 3). 
ANM.: formerna för flera kasus sammanfaller, men bortser vi (i konsekvens med 5.2.4.3) från 
alternativet nom.†† ger kongruensböjningen att det måste anses vara ack.  

- kasus upprätthållet B 
 
swa at hon wiste ey | hwat hon skulde först rädhäs  
 
#A51 hon° 
Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers. sing. f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A52 hwat (hon skulde först rädhas) 
Direkt objekt i frågebisatsen hwat hon skulde först rädhas (som är direkt objekt i huvudsatsen) 
+hwat (interr. pron., hvat, hvat), (§ 114, [§ 518]), n., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.)  
ANM.: Enl. Wessén § 114, har nominativ i y. fsv. övergått från hvăt till hvadh. Därmed skulle what här 
och på flera ställen kunna tolkas som otvetydig ack.. Dock finns i hela texten inget exempel på vare sig 
hwad eller hwat i position där nominativ vore förväntat. Vi vet alltså inte med säkerhet hur denne 
skrivares bruk ser ut.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A53 hon° 
Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers. sing. f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
for | then skuld at thet huset / som liket laa | jnnan  
 
#A54 then° skuld 
Rektion i prep.-fr. for then skuld (Som är subjunktion – fast fras, ung. därför att, eftersom) 
+then (dem. pron., þän, sá), (§ 109 [§ 508]), m., sing., nom./ack.  
+skuld (subst., skuld, skuld/skyld), (i-stam, § 90 , [§ 409, 3, b]), stark f., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/for the skuld (semantisk nom. – fast fras) 
Anm.: Ang. fornsvenskans kausalmarkörer, se Haskå (1988 s. 88).  
ANM.: Prep. for kan styra dat. el. ack. Eftersom detta är en fast fras bortses dock från den möjligheten 
trots sammanfallen, och formerna betraktas som nominativ 
ANM.: Huvudordet skuld är fem. och den fem. best. art. the hade varit förväntad. Den var dock på väg 
ur bruk och är här ersatt av mask. then (Noreen § 508; 508, 2, anm. 2). Jmfr t.ex. A61. 

- semantiskt kasus 
 
#A55 thet° huset (som liket laa jnnan) 
Subjekt 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
+huset (subst, hus, hús), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., best., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A56 liket° 
Subjekt i relativbisatsen som liket laa innan (som är bestämning till thet huset). 
+liket (subst., lik, lík), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., best., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
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war alt fult mädh diäffwlum  
 
#A57 alt 
Subjektivt (fritt) predikativ (till thet huset) (SAG, kap 17 Verbfraser: predikativ § 46) 
+alt (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark. n. sing. nom./ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A58 diäfflum 
Rektion i prep.-frasen mädh diäfflum (bestämning i adj.- fr. fult mädh diäfflum, [i sin tur subjektivt 

predikativ]) 
+diäfflum (subst., diävul, dj�full), (a-stam, § 83 [§ 384]), stark m., obest., plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. mädh [mäþ, með]) 

- kasus upprätthållet A 
 
och | allä trätto the ther om at äthä the | vsla siälinä 
 
#A59 allä 
Subjektivt (fritt) predikativ (SAG, kap 17 Verbfraser: predikativ § 46) 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m. plur. nom.†††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: alli(r) (strukturell nom.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 

- kasus ej upprätthållet C†††  
 
#A60 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508; 508, 10]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: †Kontexten ger att det bör vara plur. mask. Det förutsätter dock bortfall av finalt -r (ther). 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
#A61 the uslä siälinä 
Direkt objekt i bisats (som är adverbial [SAG, kap. 17 Verbfraser : adverbial § 25, s. 440]) 
+the (best. art., þe/þön, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., sing., nom./oblik 
+uslä (adj., usal, usæll), (§ 102, [§ 458]), svag f. sing., nom./oblik.††† 
+siälinä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89 [§ 399]), stark f., best. sing. ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: the uslu siälinä (strukturell ack.) 
ANM.: fem. the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109), vilket inkluderar 
best. art. (SAG, kap. 5 pronomen § 57) 
ANM.: Obs hur den feminina formen av best- art. här används. Jfr t.ex. A54. 
ANM.: Bestämningarnas kasus kan ej otvetydigt fastställas, men huvudordets entydiga ack. avgör. 

- kasus upprätthållet A 
 
ey at enast war huset | fult jnnan /  
 
#A62 huset° 
Subjekt 
+huset (subst., hus, hus), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., best., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
wtan allä wegnä wtan om | kringh 
 
#A63 allä wegnä (wtan omkring) 
Adverbial 
+ allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur. gen.†/ack. 
+wegnä (subst., väghna, vegna), eg. obest., plur., gen. av stark mask, wegnä (vägher, vegr), (u-stam, 
§ 85, [§ 412]) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk gen. – fast fras) 
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ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: †Allä som gen. förutsätter bortfall av medialt -r- (allra).  
ANM.: Den fasta frasen allä wegnä beskrivs av Söderwall (Sdw – väghna). Jmfr nusv. 'å mina vägnar'. 

- semantiskt kasus 
 
Tha sagde en aff them komppa| nom til siälinä 
 
#A64 en (aff them (°) komppanom°) 
Subjekt  
+en (räkn., en, einn), (§ 104, [§ 479]), m., nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: i denna nominalfras underförstås ett substantiv som huvudord: en [komppan] aff them 
komppanom 

- kasus upprätthållet A  
 
#A65 them (°) komppanom° 
Rektion i prep.-fr. aff them komppanom (som är prep.-attr. till en) 
+them (dem. pron., þän, sá), (§ 109 [§ 508]), m., plur., dat. 
+komppanom (subst., kompan, kompánn), ([lånord, anslutet till] a-stam, § 83, [§ 382]), st. m., ob., pl., 

dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: them komppanom (lexikal dat., styrt av prep. aff [af, af]) 

- kasus upprätthållet A  
 
#A66 siälinä 
Rektion i prep.-fras til siälinä (som är adverbial) 
+siälinä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: siälinnä(r) (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
See nw hwat thu | haffuer fortiänth mädhen thu liffde 
 
#A67 hwat 
Direkt objekt i frågebisatsen hwat thu haffuer fortiänth mädhen thu liffde (som är direkt objekt i 
huvudsatsen) 
+hwat (interr. pron., hvat, hvat), (§ 114, [§ 518]), n., (sing.) nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.)  
ANM.: Ang hwat/hwadh, se Wessén § 114 och fras A52. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A68 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A69 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
Nw | skal thu thin lön tagha 
 
#A70 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A71 thin lön 
Direkt objekt 
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+thin (poss. pron., [2 pers. sing.] þin, þín), (§ 108 [§ 505]), m., sing. nom./ack. 
+lön (subst., lön, laun), (a-stam, § 93, [§ 382; § 386 anm. 3]), stark n., obest., sing., 
nom./ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Thu är | dödzens dotter  
 
#A72 Thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A73 dödzens° 
Framförställt possessivattribut 
+dödzens (subst., döþer[/döþe], dauðr[/dauði]), (i-stam, § 85, [§ 407]), stark m., best., plur., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 
ANM.: döþer kan även böjas svagt (döþe). Här dock starkt. 
- framförställt possessivattribut 
 
#A74 (dödzens) dotter° 
Subjektivt predikativ 
+dotter (subst., dottir, dóttir), (r-stam, § 92 [§ 437]), stark f., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
heluites modher  
 
#A75 heluites° 
Framförställt possessivattribut 
+heluites (subst., hävite, helvíti), (ia-stam, § 94, [§ 394, anm.]), stark n., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 
- framförställt possessivattribut 
 
#A76 (heluites) modher (°) 
Subjektivt predikativ (samordnat med dotter ovan) 
+modher (subst., moþir, móðir), (r-stam § 92, [§ 437]), stark f. obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
mörksens | wen  
 
#A77 mörksens° 
Framförställt possessivattribut 
+mörksens (subst., myrker, myrkr), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., best., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 
- framförställt possessivattribut 
 
#A78 (mörksens) wen 
Subjektivt predikativ (samordnat med dottir, modher ovan) 
+wen (subst., vin, vin/vinr), (i-stam, § 85, [§ 407]), stark m., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: formerna för nom. och ack. sammanfaller, men samordningen med dottir, modher ovan, vilka 
är otvetydigt nom., ger att det kan anses vara nom. 

- kasus upprätthållet B  
 
och liusens owen 
 
#A79 liusens 
Framförställt possessivattribut 
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+liusens (subst., lius, ljós), (a-stam, § 93, [§ 386, anm. 1]), stark n., best., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 
- framförställt possessivattribut 
 
#A80 (liusens) owen 
Subjektivt predikativ (samordnat med dottir, modher, wen ovan) 
+owen (subst., ovin, uvinr), (i-stam, § 85, [§ 407]), stark m., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: formerna för nom. och ack. sammanfaller, men samordningen med dottir, modher ovan, vilka 
är otvetydigt nom., ger att det kan anses vara nom. 

- kasus upprätthållet B 
 
Hwar är nw tith | hugmod 
 
#A81 tith hugmod 
Subjekt i frågesats 
+tith (poss. pron., [2 pers. sing.], þit, þitt), (§ 108 [§ 505]), n., sing., nom./ack. 
+hugmod (subst., hoghmodh, ---), ([lånord, anslutet till] a-stam, § 93 [§ 382]), n., obest., sing., 

nom./ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Hugmod är ett lånord från medellågtyskan – hôchmôt (Sdw – hoghmodh). Det återfinns i 
Söderwall (Ä.FSV.) men inte i Norrøn ordbok (FVN). Söderwall och Korp har konsulterats för 
böjningsformer och resultatet gav vid handen att ordets böjning ganska väl motsvarar neutrala a-
stammar (se HÄNVISNING LÅNORD). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
hwar är nw thin myklä ärä | thu haffde olofflikä j werldine 
 
#A82 thin myklä ärä (thu haffde olofflikä j werldine) 
Subjekt i frågesats 
+thin (poss. pron., [2 pers. sing.] þin, þín), (§ 108 [§ 505]), sing., f. nom. 
+myklä (kvant. pron., mykil, mikill [mykill]), (§ 102 [§ 458]), svag f., sing., nom./(gen.†) 
+ärä (subst., ära, æra), (ōn-stam, § 96, [§ 423]), svag f., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A83 Thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A84 werldine (°) 
Rektion i prep.-frasen j werldine (som är adverbial) 
+werldine (subst., veruld, ver�ld), (i-stam, § 90, [§ 408, 1]), stark f., best., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. j [i, í]) 

- kasus upprätthållet A 
 
Hw äst | thu ey nw hugmoder 
ANM.: Satsen inledande hw kan vara en felskrivning av frågeordet hwi (Stephens 1844, s. 44).  
 
#A85 Thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
◊A86 hugmoder° 
Subjektivt predikativ 
+hugmoder (adj., hoghmodher, --- ), (§ 101, [§ 448]), stark m., sing., nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
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ANM.: hugmoder är ett lånord, jfr tith hugmod ovan. 
- kasus upprätthållet A 

 
hwi gör thu ey | nw hoor 
 
#A87 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A88 hoor 
Direkt objekt 
+hoor (subst., hor, hór), (a-stam, § 93, [§ 386, 2]), stark n., obest., sing., nom./ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Hwi röffuar thu ey nw 
 
#A89 thu 
Subjekt 
+thu (pers., pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
Hwi | dräpär thu nw ey thin iämpncristin | 
 
#A90 thu 
Subjekt 
+thu (pers., pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A91 thin iämpncristin (°) 
Direkt objekt 
+thin (poss. pron., [2 pers. sing.] þin, þín), (§ 108 [§ 505]), sing., m. nom./ack. 
+iämpncristin (adj., iämkristin, jafnkristinn), (§ 101, 6, [§ 448]), stark m., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: iämpncristin kan vara både adj. och subst. I detta fall vore båda tolkningarna möjlig. Ordet är 
dock böjt adjektiviskt och behandlas här som ett maskulint böjt adj. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Hwi trugher thu nw ey then arma mädh | oräth 
 
#A92 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A93 then° arma 
Direkt objekt 
+then (best. art., þän, sá), (§ 109 [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), m., sing., nom./ack.  
+arma (adj., armber, armr), (§ 102, [§ 458]), svag m., sing. oblik el. svag f. sing. nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: þem arma (lexikal dat., styrt av verb trugher [þrugha, þrúga]) 
ANM.: Kontexten skvallrar här inte om vilket kön then arma har. Därav de två genusalternativen. 
ANM.: mask. then för s. nom. ersatte ofta fem. the i den yngre fornsvenskan (Noreen § 508; 508, 2, 
anm. 2).  
ANM.: Om kongruens förutsätts finns två tolkningar: a) skrivaren avser fem. s. nom. för hela frasen. b) 
skrivaren avser mask. ack. för hela frasen. Det första alt. verkar mest troligt. Båda innebär dock 
kasusbortfall, då förväntat kasus är dat. 



 

 57

- kasus ej upprätthållet B 
 
#A94 oräth 
Rektion i prep.-frasen mädh oräth (som är adverbial) 
+oräth (subst., rätter, réttr), (i-stam, § 85, [§ 406]), stark m., obest., sing., dat.††/ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat. el. ack. styrt av prep. mädh [mäþ, með]) 
ANM.: prep. mädh kan styra såväl dat. som ack. Förväntad styrning i detta fall har inte kunnat 
fastställas. 
ANM.: oräth står inte upptaget som substantiv i Söderwall/NO; kasus har bestämts utifrån ordet rätter.  
ANM.: ††oräth (räth) som dat. förutätter bortfall av dat.-ändelsen -i (oräthi). 
ANM.: formerna för dat. och ack. sammanfaller och det går inte att fastställa otvetydigt kasus. Avsåg 
skrivaren ack. är kasus upprätthållet; avsågs dat. förutsätts en nyare dat.-form (=bortfall). 
Sammantaget oklar. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Hwar är nw thin blidskap | 
 
#A95 thin blidskap 
Subjekt 
+thin (poss. pron., [2 pers. sing.] þin, þín), (§ 108 [§ 505]), sing., m., nom./ack. 
+blidskap (subst., bliþskaper, blíðskapr), (i-stam, § 85, [§ 407]), stark m., obest., sing., ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: thin blidskaper (strukturell nom.) 
ANM.: den entydiga icke-nom.-formen på subst. ger att frasen kan klassificeras som icke-nom. 
(rimligen ack.) 
ANM.: Här har nom.-ändelsen -er fallit på subst. och nom.-formen har blivit analog med ack.-formen. 

- kasus ej upprätthållet A 
 
Hwar äru nw thinä manga winj | 
 
#A96 thinä manga (°) winj 
Subjekt 
+thinä (poss. pron., [2 pers. sing.] þin, þín), (§ 108 [§ 505]), m., plur., nom.†††/ack.  
+manga (kvant. pron., manger, margr), (§ 102, [§ 458]), svag m., plur., oblik 
+winj (subst., vin, vin/vinr), (i-stam, § 85, [§ 407]), stark m., obest., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: thinir mangi(r) winj(r) (strukturell nom.) 
ANM.: †tolkandet av winj som nom. förutsätter bortfall av finalt -r (winjr).  
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
thu haffde j werldinne 
 
#A97 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A98 werldinne (°) 
Adverbial 
+werldinne (subst., veruld, ver�ld), (i-stam, § 90, [§ 408, 1]), stark f., best., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position, vilket torde vara fallet här. (NO s. 320, Pettersson s. 114–115)  

- kasus upprätthållet A 
 
Hwi hiälpä the | tik ey nw 
 
#A99 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508; 508, 10]), m., plur., nom.†/ack. 
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Förväntad kasusform i Ä.FSV.: the(r) (strukturell nom.) 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: †Kontexten ger att det bör vara plur. mask. Det förutsätter dock bortfall av finalt -r (ther). 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
#A100 thik 
Direkt objekt 
+thik (pers. pron., [2 pers., sing.] þik, þik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/thär (lexikalt dat. styrt av verb hiälpä, [hiälpa, hjalpa]) 
ANM.: ††þik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen þær (se 
5.2.4.1).  

- kasus ej upprätthållet C†† – se dock anm. om reflexiva pronomen ovan 
 
Tha stod the arma siäll |  
 
#A101 the arma siäll 
Subjekt 
+the (best. art., þe, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., sing., nom./oblik 
+arma (adj., armber, armr), (§ 102, [§ 458]), svag f., sing., nom. 
+siäll (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., sing., nom./(dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Obs att fem. formen av best- art. används. Jfr A54. 
ANM.: fem. the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109), vilket inkluderar 

best. art. (SAG, kap. 5 pronomen § 57) 
- kasus upprätthållet B 

 
och greth swa jämmerlikä  
thy at han | wenthe sik engä hiälp 
 
#A102 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A103 sik 
Indirekt objekt 
+sik (pers. pron., [refl.] sik, sik), (§ 107 [§ 501]), sing. el. plur., dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/sär (lexikal dat. styrt av verb wenthe [vänta, vænta]) 
ANM.: ††sik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen sær (se 
5.2.4.1).  

- kasus ej upprätthållet C†† – se dock anm. om reflexiva pronomen ovan 
 
#A104 engä hiälp 
Direkt objekt 
+engä (kvant. pron., ängin, engi), (§ 115, [§ 523]), f., sing., ack./gen. 
+hiälp (subst., hiälp, hjalp), (i-stam, § 90, [§ 408]), stark f., obest., sing., nom./ack./dat. 
Förväntade kasusformer i Ä.FSV.: engä hiälpa(r) (lexikal gen., styrt av verb wenthe [vänta, 
vænta]) 
ANM.: genitivformen av ängin var äng(inn)a, där inn kunde falla bort. Därav den möjliga gen.-
tolkningen. Eftersom huvudordet hiälp otvetydigt är icke-gen. får frasen dock anses ha tappat 
genitivkasuset. 

- kasus ej upprätthållet A 
 
Nw then herrin | ther ey wil syndugh manz dödh tola eller | see  
 
#A105 then° herrin (°) (ther ey wil syndugh manz dödh tola eller see) 
Annex: Hela konstruktionen (förutom det inledande Nw) är ett dislokerat annex; en pronominella 
kopia (han) upptar dess plats och syntaktiska funktion i den egentliga satsen (Nw [...] han saa til the 
vsla siäll) (SAG, kap. 36 Annex § 2, sid. 440). 
+then (dem. pron., þän, sá), (§ 109 [§ 508]), m., sing., nom./ack.  
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+herrin (subst., härra, herra), ([lånord, anslutet till] an-stam, § 95, [§ 416, 1, a]), svag m., best., sing., 
nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Nominativändelse för lånordet härra (fornengelska) är normalt just -a, dvs sammanfallande 
med de oblika formerna (Noreen § 416, 1, a, Hellquist – herre). Att -i används här kan vara en 
anpassning till den fornsvenska böjningen (an-stam) och kan då anses vara entydigt nom. (jmfr A126) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A106 syndugh manz (°) 
Framförställt possessivattribut 
+syndugh (adj., sundogher, syndugr), (§ 101, [§ 448]), ändelselös 
+manz (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV. identisk/syndughs manz (framförställt possessivattribut – gen.) 
ANM.: Här har gruppgenitiv använts i stället för den äldre kongruensböjningen (Norde 2003 s. 1). För 
adjektivets del har inte gen. bytts mot nom., utan en ändelselös form har använts. Jmfr C46, där 
syndogher behandlats annorlund i liknande situation. 

- framförställt possessivattribut 
 
#A107 (syndugh manz) dödh 
Direkt objekt i relativbisatsen ther ey wil syndugh manz dödh tola eller see.  
+dödh (subst., döþe/döþer, dauði/dauðr), (i-stam, § 85, [§ 407]), stark m., obest., sing., (dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV. identisk (strukturell ack.) 
ANM.: döþer kan även böjas svagt – nom. döþe, oblikt döþa. Här dock stark böjning. 

- kasus upprätthållet A 
 
han saa til the vsla siäll  
 
#A108 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A109 the vsla siäll 
Direkt objekt 
+the (best. art., þe/þön, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., sing., nom./oblik 
+vsla (adj., usal, usæll), (§ 102, [§ 458]), svag f., sing., nom. 
+siäll (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., sing., nom./(dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: the vslu siäll (strukturell ack.) 
ANM.: uttrycket saa til används här som i uttrycket Han såg till dem i deras nöd (Ps. 106:44) alltså 
ungefär 'vårdade sig om' eller 'förbarmade sig över' (Sdw, – sea) 
ANM.: fem. the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109), vilket inkluderar 
best. art. (SAG, kap. 5 pronomen § 57) 
ANM.: Huvudordet hade sammanfall mellan nom./ack. redan under ä.fsv.. Eftersom vsla har 
generaliserat nom. anses frasen i sin helhet ha tappat kasus.   

- kasus ej upprätthållet 
 
och sendhe | henne sin engil til hiälp  
 
#A110 henne (°) 
Indirekt objekt 
+henne (pers. pron., [3 pers., sing., f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat.styrt av verb sendhe [sända, sende]) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A111 sin engil 
Direkt objekt 
+sin (poss. pron., [3 pers., s./p.], sin, sín), (§ 108 [§ 505]), m., sing., nom./ack. 
+engil (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
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#A112 hiälp 
Rektion i prep.-frasen til hiälp (som är adverbial) 
+hiälp (subst., hiälp, hjalp), (i-stam, § 90, [§ 408]), stark f., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: hiälpa(r) (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
och swa som hon | saa opp  
 
#A113 hon° 
Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers., sing., f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
Saa hon lenghe fran enä liusä |476 stiärnä komma til siin 
 
#A114 hon° 
Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers., sing., f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A115 enä liusä stiärnä 
Direkt objekt. 
+enä (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479, anm. 4]), f., sing., ack. 
+liusä (adj., lius, ljóss), (§ 101, [§ 448]), stark f., sing., ack./(gen.†) 
+stiärnä (subst., stiärna, stiarna), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., obest., sing., nom./ack.††† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (enä) liusä stiärnu (strukturell ack.) 
ANM.: Obs att bestämningarna upprätthåller kasus. Endast huvudordet stiärna avviker från förväntat 
ackusativ. Alla tre orden har givits samma ändelse – kanske har de helt enkelt “smittats” fonologiskt av 
varandra. Jmfr dock A118. 

- kasus ej upprätthållet C†††  
 
#A116 siin 
Rektion i prep.-frasen til siin (som är adverbial) 
+sin (pers. pron., [refl., s./p.] sin, sín), (§ 107 [§ 501]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 
ANM.: Eftersom sin här förekommer p.g.a. lexikal styrning tolkas det som gen. av refl. pron. Ej som 

poss. pron.  
- kasus upprätthållet A 

 
ther aff fik hon | enä storä glädhi 
 
#A117 hon 
Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers., sing., f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A118 enä storä glädhi 
Direkt objekt 
+enä (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479, anm. 4]), f., sing., ack. 
+storä (adj., stor, stórr), (§ 101, [§ 448]), stark f., sing., ack. 
+glädhi (subst., gläþi, gleði), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblik.. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiska (strukturell ack.) 
ANM.: īn-stammarna har fullständigt sammanfall mellan kasusformerna.  

- kasus upprätthållet B 
 
Tha engelin kom nider |  
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#A119 engelin° 
Subjekt i bisats (som är adverbial) 
+engelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
sagde hon til siälinnä 
 
#A120 hon° 
Subjekt 
+hon (pers. pron. [3 pers., sing., f.] hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A121 siälinnä (°) 
Rektion i prep.-frasen til siälinnä (som är direkt objekt) 
+siälinnä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., gen.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: siälinnär (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
Heell tungulus hwat | gör thu nw 
 
#A122 tungulus° 
Vokativfras. (Se Anm. om Heell i Bilaga B) 
+Tungulus (egennamn), latinsk nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (tatinsk namnform) 
ANM.: Jfr A3, A6 

- latinskt egennamn 
 
#A123 hwat 
Direkt objekt i frågesats 
+hwat (interr. pron., hvat, hvat), (§ 114, [§ 518]), n., (sing.), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.)  
ANM.: Se hwat ovan 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A124 thu 
Subjekt i frågesats 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
Siälin swarade 
 
#A125 Siälin 
Subjekt 
+Siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
Awi min | herra hwar äst thu 
ANM.: Awi är en interjektion – ett uttryck för sorg; med modern ortografi: 'O, ve!'  (Sdw, – avi). Awi 
kan ensam utgöra en interjektionsfras: awi mälte the stolta fru (a.a.) eller ha en nominal efterställd 
bestämning: awy mik wslom (a.a.). I det senare fallet motsvarar den efterställda bestämningen 
närmast objektet i en verbfras (SAG, kap. 39 icke satsformade meningar § 3). Vilket det är fråga om i 
den förhandenvarande konstruktionen är inte helt uppenbart. Analysen kompliceras dessutom av 
fornsvenskans sparsamma bruk av skiljetecken. De sex orden kan delas upp Awi [interjektionsfras] 
min herra hwar äst thu [frågesats inledd av vokativfras] eller Awi min herra [interjektionsfras med 
efterställd best.] hwar äst thu [frågesats], vilket ger skilda betydelser. Den första tolkningen verkar i 
kontexten rimligare och har här föredragits. (SAG, kap. 39, icke satsformade meningar § 10; § 17. Ang. 
vokativfrasens avgränsning mot annex: §48). 
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#A126 min° herra (°) 
Vokativfras 
+min (poss. pron., [1 pers. sing.], min, mín), (§ 108 [§ 505]), m., sing., nom./ack. 
+herra (subst., härra, herra), ([lånord, anslutet till] an-stam, § 95, [§ 416, 1, a]), svag m., obest., sing., 
nom./oblik 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Nominativändelse för lånordet härra (fornengelska) är normalt just -a, dvs sammanfallande 
med de oblika formerna (Noreen § 416, 1, a) jämför Nw then herrin [...] ovan (A105). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#A127 thu 
Subjekt i frågesats 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.], þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
hiälp nw mik aff | thenna myklä wanda 
 
#A128 mik 
Direkt objekt 
+mik (pers. pron., [2 pers., sing.] mik, mik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: ††mik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen mær (se 
5.2.4.1).  

- kasus upprätthållet A 
 
#A129 thenna (°) myklä wanda 
Rektion i prep.-frasen aff thenna myklä wanda (som är adverbial) 
+thenna (dem. pron., þänne, þessi), (§ 109, [§ 509]), sing., ack./(dat. se anm.) 
+myklä (kvant. pron., mykil, mikill/mykill), (§ 102 [§ 448]), svag m., sing., oblik. 
+wanda (subst., vande, vandi), (an-stam, § 95, [§ 416]), svag m., obest., sing., oblik. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt/thessum myklä wanda (se anm.) (lexikal dat. styrt av 
prep. aff [af, af]) 
ANM.: Wessén anger þässum och þämma som möjliga dativformer. Noreen är generösare och tillåter 
såväl þessu och þæmma som þænna: “sg. dat. m. þæmma [...]. Auch das aus dem acc. entlehnte 
þænna [...] ist nicht selten” (Noreen § 509, 3,  sid. 399). Det står inget i Noreen om att þænna skulle 
uppträda företrädesvis undet yngre fornsvenska. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 

thu seer her nw | mangha mina owinj  
 
#A130 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#A131 mangha (°) mina (°) owinj 
Direkt objekt 
+mangha (kvant. pron., manger, margr), (§ 102, [§ 458]), svag m., plur., oblik 
+mina (poss. pron., [1 pers. sing.] min, minn), (§ 108, [§ 505]), m., plur., ack. 
+owinj (subst., ovin, uvinr), (i-stam § 85, [§ 407]), stark m., obest., plur., nom./ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: owinj som nom. förutsätter bortfall av finlat -r (owinjr) 

- kasus upprätthållet B 
 
som mik wiliä sunder | slithä mellan sin 
 
#A132 mik 
Direkt objekt 



 

 63

+mik (pers. pron., [2 pers., sing.] mik, mik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: ††mik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen mær (se 
5.2.4.1).  

- kasus upprätthållet A 
 
#A133 sin 
Rektion i prep.-fras mellan sin (som är adverbial) 
+sin (pers. pron., [refl., s./p.] sin, sín), (§ 107 [§ 501]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal gen. styrt av prep. mellan [mällom, milli/mellum]) 
ANM.: Eftersom sin här förekommer p.g.a. lexikal styrning tolkas det som gen. av refl. pron. Ej som 

poss. pron.  
- kasus upprätthållet A 

 

Tungulus B (1–133) 
 
Tha saa siälin | hwar diäfflä stodho wthi en rädelikin | eldh  
 
#B1 siälin° 
Subjekt 
+siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B2 diäfflä 
Subjekt i bisats (som är direkt objekt) 
+diäfflä (subst., diävul, di�full), (a-stam, § 83, [§ 384]), stark m., obest., plur., nom.†/(gen.)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: diäfflä(r) (strukturell nom.) 
ANM.: †diäfflä som nom. förutsätter bortfall av finalt -r (diäfflär) 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B3 en rädelikin eldh 
Rektion i prep. frasen wthi en rädelikin eldh (som är adverbial) 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+rädelikin (adj., räþeliker, hræðiligr), (§ 101, [§ 450]), stark m., sing., nom. (el. ack., se anm.) 
+eldh (subst., elder, eldr), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, c]), stark m., obest., sing., ack./dat.†† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (enum) räþelikom eldhi (lexikal dat., styrt av prep. wthi [i, í]) 
ANM.: rädelikin är en alt. form av räþeliker (Sdw – räþeliker); -likin förekommer även i ack. (Noreen § 

450). 
ANM.: ††eldh som dat. förutsätter bortfall av dat.-ändelsen -i (eldhi).  
ANM.: prep. wthi (uti) är bildat av adv. ut och prep i. Den styr dat. i betydelsen position. 

- kasus ej upprätthållet C†† 
 
och wendho ee som thidaste vsla siälä | andra stund j eeldhen  
 
◊B4 ee som thidaste 
Adverbial 
ee (adv., e, ei) 
som (subjunk., sum, sem) 
+thidaste (adj., [superlativ] tidher, tiðr), (§ 102, [§ 458]), svag m., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk nom. – fast fras) 
ANM.: ee som thidaste, är en fast fras – ung. 'ideligen' (SAOB – e). Jmfr 'allt som oftast'.  
(adj thider kan styra men inte tillämpligt här) 

- semantiskt kasus 
 
#B5 vsla siälä 
Direkt objekt 
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+vsla (adj., usal, usæll), (§ 101, [§ 448]), stark f., plur. (gen.)/nom.†/ack.† 
+siälä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., (gen.)/nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: vslum siälum (lexikal dat., styrt av verb wendho [vända, venda]) 
ANM.: wendho (vända, venda) kan konstrueras med såväl dat. som ack. NO ger inga klargörande 
exempel, men Söderwalls artikel om ordet kan tolkas som att det i detta fall bör vara dat. 

- kasus ej upprätthållet A 
 

#B6 andra° stund (°) 
Adverbial 
+andra (räkn., annar, annarr), (§ 106, [§ 490]), f., sing., ack. 
+stund (subst., stund, stund), (i-stam, § 90, [§ 408]), stark f., obest., sing., nom./(dat.)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk ack.) 
ANM.: ackusativ används ofta som adverbiellt (semantiskt) kasus för att uttrycka tid. (Pettersson s. 
114) 

- semantiskt kasus 
 
#B7 eelden° 
Rektion i prep.-frasen j eelden (som är adverbial) 
+eelden (subst., elder, eldr), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, c]), stark m., best, sing., ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. j [i, í]) 
ANM.: prep. i styr ack. vid riktning, vilket det tolkats som här.  

- kasus upprätthållet A 
 
och andra stundh j kylden | 
 
#B8 andra° stund (°) 
Adverbial 
+andra (räkn., annar, annarr), (§ 106, [§ 490]), f., sing., ack. 
+stund (subst., stund, stund), (i-stam, § 90, [§ 408]), stark f., obest., sing., nom./(dat.)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk ack.) 
ANM.: ackusativ används ofta som adverbiellt (semantiskt) kasus för att uttrycka tid. (Pettersson s. 
114) 

- semantiskt kasus 
 
#B9 kylden (°) 
Rektion i prep.-frasen j kylden (som är adverbial) 
+kylden (subst., kyld, ---), (i-stam, § 90, [§ 406]), stark f., best, sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: kyldena (lexikal ack., styrt av prep. j [i, í]) 
ANM.: Inget subst., etymologiskt identisk med kyld, finns i Norrøn ordbok. Adj. kaldr finns dock. 

- kasus ej upprätthållet A 
 
Siälen spordhe hwo ther war j the pino | 
 
#B10 Siälen 
Subjekt 
+Siälen (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: Identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B11 hwo 
Subjekt i bisats (som är direkt objekt) 
+hwo (interr. pron., hvar, hvar), (§ 114, [§ 518, 1, anm. 1]), m./f., (sing.) nom.†† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: ††Här har den äldre formen hva(r) övergivits för novationen hvo (Wessén § 114) (även ho 
[Noreen § 518, 1, anm. 1]). Även denna form var dock exklusiv för nom., så kasus anses här 
upprätthållet. 

- kasus upprätthållet C†† 
 
#B12 the pino (°) 
Rektion i prep.-fr. j the pino (som är subjektivt predikativ) 
+the (dem. pron., þe, sú), (§ 109, [§ 508]), f., sing., nom./oblikt 
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+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: fem. pron.-formen the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position. (NO s. 320, Pettersson s. 114–115)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Ängelin swarade 
 
#B13 Ängelin 
Subjekt 
+Ängelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom) 

- kasus upprätthållet A 
 
thet äre lekare och länzmän |  
 
#B14 thet 
Subjekt 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B15 lekare° [och länzmän] 
Subjektivt predikativ 
+lekare (subst. lekare, leikari), (an-stam, § 95, [§ 417]) svag m., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell nom.) 
ANM.: Här har ordet den förväntade kasusformen, men står lite oväntat i singular. Pl. nom.: lekara(r). 

- kasus upprätthållet A 
 
#B16 [lekare och] länzmän (°) 
Subjektivt predikativ 
+länzmän (subst., länsman, lénsmaðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: morfologisk analys utifrån ordet maþer ('man'), då uppgifter om länsman saknas. 

- kasus upprätthållet B 
 
som vndho waro vslom spakom mannom mädh | orätthom laghom 
 
◊B17 vndho 
Subjektivt Predikativ 
+vndho (adj. oder, vándr) (§ 102 [§ 458]), svag plur., nom./oblik. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B18 vslom spakom (°) mannom (°) 
Direkt objekt 
+vslom (adj., usal, usæll), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur., dat. 
+spakom (adj., spaker, spakr), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur., dat. 
+mannom (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., plur., dat.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: warom vslom spakom mannom (semantisk dat.) 
ANM.: här används dat. adverbiellt. Jmfr modern användning av prep.: 'var ond på usla spaka män'. 

- semantiskt kasus 
 
#B19 orätthom (°) laghom (°) 
Adverbial 
+orättom (adj., orätter, úréttr), (§ 101, [§ 448]), stark n., plur., dat. 
+laghom (subst., lagh, l�g/lag), (a-stam, § 93 [§ 386]), stark n., plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. mädh [mäþ, með]) 
ANM.: lagh är n. i fvn, men kunde i fsv även böjas som m. Resultatet för pl. dat. blir dock identiskt. 

- kasus upprätthållet A 
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Tha saa siälen vslä | siälä j myklo pino 
 
#B20 siälen 
Subjekt 
+siälen (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B21 vsla siälä (j myklo pino) 
Direkt objekt 
+vsla (adj., usal, usæll), (§ 101, [§ 448]), stark f., plur. (gen.)/nom.†/ack.† 
+siälä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., (gen.)/nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: vsla(r) siälä(r) (strukturell ack.) 
ANM.: †vsla och siälä som ack. (eller nom.) förutsätter bortfall av finalt -r (vslar siälär). 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B22 myklo pino 
Rektion i prep.-fr. j myklo pino (som är adverbial) 
+myklo (kvant. pron., mykil, mikill/mykill), ? 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: mykli pino (lexikal dat. styrt av prep. j [i, í]) 
ANM.: Alla oblika formerna sammanfaller och det går inte att fastställa otvetydigt kasus. 
ANM.: myklo är svårtolkat. Formen sammanfaller med svag fem. oblik form, men svag böjning är inte 
rimlig här då frasen är indefinit. Eventuellt har mykil här helt enkelt “smittats” fonologiskt av pino. 
Frasen måste dock oavsett hur detta tolkas anses oklar.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
for them war badhä | math och dryk och honom mathe the | 
engelund na 
 
#B23 them (°) 
Rektion i prep.-fr. for them (som är adverbial) 
+them (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107; 109 [§ 503; 508]) plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. for [for, fyrir]) 
ANM.: for styr dat. vid befintlighet, ack. vid riktning 
ANM.: kontexten ger plur. 

- kasus upprätthållet A 
 
#B24 math [och dryk] 
Subjekt 
+math (subst., mater, matr), (i-stam, § 85 [§ 407]) , stark m., obest., sing., ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: mater (strukturell nom.) 
ANM.: här har den ändelselösa ackusativformen generaliserats. 

- kasus ej upprätthållet A 
 
#B25 [mat och] dryk 
Subjekt 
+dryk (subst. drykker, drykkr), (ja-stam, § 84 [§ 392]), stark m. obest., sing., ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: drykker (strukturell nom.) 
ANM.: här har den ändelselösa ackusativformen generaliserats. 

- kasus ej upprätthållet A 
 
#B26 honom° 
direkt objekt 
+honom (pers. pron., [3 pers. sing. m.], han, han), (§ 107, [§ 503]), dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb na [na, ná]) 

- kasus upprätthållet A 
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#B27 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]) m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: kontexten ger m., plur. 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
Siälen sporde hwem | then pinän til hördhe 
 
#B28 Siälen 
Subjekt 
+siälen (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B29 hwo 
Subjekt i bisats (som är direkt objekt) 
+hwo (interr. pron., hvar, hvar), (§ 114, [§ 518]), m./f., (sing.) nom.†† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: ††Här har den äldre formen hva(r) övergivits för novationen hvo (Wessén § 114) (även ho 
[Noreen § 518, 1, anm. 1]). Även denna form var dock exklusiv för nom., så kasus anses här upprätthål-
let. 

- kasus upprätthållet A 
 
#B30 hwem 
Direkt objekt i (interrogativ) bisats 
+hwem (inter. pron., hvar, hvar), (§ 114, [§ 518]), m. el. f., sing., dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb (til) hörde [(til) höra, (til) heyra]) 
ANM.: Til hörde är urspr. en prep. (til) och ett verb (hörde), vilket styrde dativ. Den fasta 
ordförbindelsen til hörde används dock i sin helhet redan under fsv tid som verb vilket även det styrde 
dativ. (Sdw – tilhöra) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B31 then° pinän 
Subjekt i (interrogativ) bisats 
+then (dem. pron., þän, sá), (§ 109 [§ 508]), m., sing., nom./ack.  
+pinän (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt/the pinän (strukturell nom.) 
ANM.: Fem. dem.. pron. the ersatt av mask. then (Noreen § 508; 508, 2, anm. 2), fras A54. 

- kasus upprätthållet A 
 
 

I det följande – t.o.m. ordet sonnedaghen (B41) – underförstås subjektet then pinän til hörde. 
Se vidare om konstruktionen til höra strax här ovanför vid analys av ordet hwem. 
 

 
them som illä | fastä  
 
#B32 them (°) (som illä fastä) 
Direkt objekt 
+them (dem. pron., þän, sá), (§109 [§ 508]), alla genus, plur. dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb (til) hörde [(til) höra, (til) heyra]) 
ANM.: Inget genus gives av kontexten. Formen them är dock samma för m./f./n. 
ANM.: Til hörde är urspr. en prep. (til) och ett verb (hörde), vilket styrde dativ. Den fasta 
ordförbindelsen til hörde används dock i sin helhet redan under fsv tid som verb vilket även det styrde 
dativ. (Sdw – tilhöra) 

- kasus upprätthållet A 
 
och ey wiliä giffuä fatigä folke | math som hungroghe waro  
 
#B33 fatigä folke [...] (som hungroghe waro)  
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Indirekt objekt 
+fatigä (adj., fatöker, fátǿkr), (§ 101, [§ 448]), stark n., sing., dat.††† 
+folke (subst., folk, folk), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., obest., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/fatigu folke (lexikal dat., styrt av verb giffuä [giva, gefa]) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B34 math 
Direkt objekt 
+math (subst., mater, matr), (i-stam, § 85 [§ 407]), stark m., obest., sing., ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B35 hungroghe 
Subjekt  
+hungroghe (adj. hungrogher, ---), (§102, § 458), stark n., plur., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.)  

- kasus upprätthållet A 
 
och them som | ey wildho til kirkio gaa for läthi | skuldh  
 
#B36 them (°) (som ey wildho til kirkio gaa for läthi skuldh) 
Direkt objekt 
+them (dem. pron., þän, sá), (§109 [§ 508]), alla genus plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb (til) hörde [(til) höra, (til) heyra]) 
ANM.: Inget genus gives av kontexten. Formen them är dock samma för m./f./n. 

- kasus upprätthållet A 
 
#B37 kirkio (°) 
Rektion i prep.-fr. til kirkio (som är adverbial) 
+kirkio (subst., kirkia, kirkja), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., obest., sing, oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B38 läthi 
Framförställt possessivattribut 
+läthi (subst., läti, leti), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV. identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 
ANM.: till detta svaga fem. ord har således inte genitiv-s spridits. 

- framförställt possessivattribut 
 
#B39 (läthi) skuldh 
Rektion i prep.-fr. for läthi skuldh (som är adverbial) 
+skuldh (subst., skuld, skuld/skyld), (i-stam, § 90, [§ 409, 3, b]), stark f., obest., sing., 
nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. fore [for, fyrir]) 
ANM.: fore kan styra dat el. ack. Här tolkas betydelsen som NO:s betydelse B4 – ack. (NO – fyrir, s.190) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och atho för än mässän sagdes | om sonnedaghen 
 
#B40 mässän° 
Subjekt i bisats (som är adverbial). 
+mässän (subst., mässa, messa), (ōn-stam, § 96, [§ 426]), svag f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B41 sonnedaghen (°) 
Rektion i prep.-fr. om sonnedaghen (som är adverbial) 
+sonnedaghen (subst., sunnudagher, sunnudagr), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, ε]), stark m., best., sing., 
ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. om [um, um]) 
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ANM.: Prepositionen om styr förvisso dat. när betydelsen är tidsangivande men endast vid numerus 
plural. (um sonnedaghum = 'på söndagar[na]'); i övrigt ack. (NO – um, s. 677).  

- kasus upprätthållet A 
 
Tha fooro the fram | til eth myket rädhelikit diwr 
 
#B42 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508; 508, 10]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: †Kontexten ger att det bör vara plur. mask. Det förutsätter dock bortfall av finalt -r (ther). 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
#B43 eth myket° rädhelikit diwr 
Rektion i prep.-fr. til eth myket rädhelikit diwr (som är adverbial) 
+eth (obest. art., et, eitt), (§ 104, [§ 479; § 479, anm. 4]), n., nom./ack. 
+myket (kvant. pron., mykil, mikill [mykill]), (§ 101, 6 [§ 451, 4]), stark n., sing., nom./ack. 
+rädhelikit (adj., räþeliker, hræðiligr), (§ 101, [§ 450]), stark n., sing., nom./ack. 
+diwr (subst., diur, dýr), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (ens) mykils rädhelikis diwrs (lexikal gen., styrt av prep. til [til, 
til]) 

- kasus ej upprätthållet 
 
thet | haffde ij föther och ij wingha 
 
#B44 thet° 
Subjekt 
+thet (pers. pron., [3 pers. sing. n.] þät, þet/þat), (§ 109, [§ 508; § 508]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B45 ij föther (°) [och ij wingha] 
Direkt objekt 
+ij (räkn., tver, tveir), böjning kan ej fastställas eftersom (romerska) siffror använts. 
+föther (subst., foter, fótr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: Formerna för nom. och ack. sammanfaller och det går inte att fastställa otvetydigt kasus. Dock 
är frasen samordnad med ij wingha nedan, vilken bestämts till upprätthållen ack. 

- kasus upprätthållet B 
 
#B46 [ij föther och] ij wingha 
Direkt objekt 
+ij (räkn., tver, tveir), böjning kan ej fastställas eftersom (romerska) siffror använts. 
+wingha (subst., vinge, vængr), (an-stam, § 95, [§ 416]), svag m., obest., plur., nom.†/(gen.)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: Fornvästnordiskans vængr har stark böjning till skillnad från fsv vinge.    

- kasus upprätthållet A 
 
thäss | näff och thäss näglä waro allä glö//| dindhä iärn 
 
#B47 thäss 
Framförställt possessivattribut 
+thäss (pers. pron., [3 pers. sing. n.] þät, þet/þat), (§ 107; 109, [§ 503; 508]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 
#B48 (thäss) näff 
Subjekt (samordnat med thäss näglä nedan) 
+näff (subst., näf, nef), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., obest., sing., nom./(dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
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ANM.: formerna för nom./ack. sammanfaller, och samordningen med näglä nedan ger inget besked 
eftersom näglä inte heller är otvetydigt nom.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B49 thäss 
Framförställt possessivattribut 
+thäss (pers. pron., [3 pers. sing. n.] þät, þet/þat), (§ 107; 109, [§ 503; 508]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 
#B50 (thäss) näglä 
Subjekt (samordnat med thäss näff ovan) 
+näglä (subst., naghl, nagl), (u-stam, § 85, [§ 412]), stark m., obest., plur., nom.†††/(gen.) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: nägli(r) (strukturell nom.) 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B51 allä 
Subjektivt (fritt) predikativ (SAG, kap. 17 Verbfraser: predikativ § 46) 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m. plur. nom.†††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: alli(r) (strukturell nom.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: Kontexten ger plural 
ANM.: formerna för nom. och ack. sammanfaller och det går inte att fastställa otvetydigt kasus. Formen 
är antingen nom. p.g.a. skrivarens vokalförsvagning (=bortfall) eller ack (=bortfall) (se 5.2.4.2.). 

- kasus ej upprätthållet C††† 
 
#B52 glödindhä iärn 
Subjektivt predikativ 
+glödindhä (adj., [pres. part. av verb glödha, glöða]), (§ ---, [§ 464]), n., sing., nom./oblikt 
+iärn (subst., iärn, jarn/járn), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., obest., sing./plur., 
nom./ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
aff thäss mwn gik | en rädheliken eeldher 
 
#B53 thäss 
Framförställt possessivattribut 
+thäss (pers. pron., [3 pers. sing. n.] þät, þet/þat), (§ 107; 109, [§ 503; 508]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 

#B54 (thäss) mwn 
Rektion i prep.-fr. aff thäss mwn (som är adverbial) 
+mwn (subst., munder, muðr), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, c]), stark m., obest., sing., ack./dat.†† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: mwni (lexikal dat.). 
ANM.: ††mwn som dat. förutsätter bortfall av dat.-ändelsen -i (mwni). 
ANM.: formerna för dat. och ack. sammanfaller och det går inte att fastställa otvetydigt kasus. Formen 
är antingen ack (=bortfall) eller förutsätter ny dat-form (= bortfall).  

- kasus ej upprätthållet C†† 
 
#B55 en rädheliken eeldher° 
Subjekt 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+rädheliken (adj., räþeliker, hræðiligr), (§ 101, [§ 450]), stark m., sing., nom. (el. ack., se anm.) 
+eelder (subst., elder, eldr), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, c]), stark m., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: rädheliken är en alt. form (Sdw – räþeliker). Ändelsen förekommer även i ack. (Noreen § 450). 
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- kasus upprätthållet A 
 
Tha spordhe | siälen hwem the pinä til hördhe 
 
#B56 siälen 
Subjekt 
+siälen (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B57 hwem° 
Direkt objekt i bisats 
+hwem (inter. pron., hvar, hvar), (§ 114, [§ 518]), m. el. f., sing., dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb (til) hördhe [(til) höra, (til) 
heyra]) 
ANM.: Til hörde är urspr. en prep. (til) och ett verb (hörde), vilket styrde dativ. Den fasta 
ordförbindelsen til hörde används dock i sin helhet redan under fsv tid som verb vilket även det styrde 
dativ. (Sdw – tilhöra) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B58 the pinä 
Subjekt i bisats 
+the (dem. pron., þe, sú), (§ 109, [§ 508]), f., sing., nom./oblikt  
+pinä (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: fem. pron.-formen the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109) 

- kasus upprätthållet A 
 
Änge| lin swaradhe  
 
#B59 Ängelin 
Subjekt 
+Ängelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom) 

- kasus upprätthållet A 
 
them ther hoor giordä | och bättradhä thet ey  
 
#B60 them (°) (ther hoor giordä) 
Subjekt 
+them (dem. pron., þän, sá), (§109 [§ 508]), alla genus plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb (til) hörde [(til) höra, (til) heyra]) 
ANM.: Här ger sammanhanget att dem. pron. them styrs av verbet til hördhe i föregående sats bisats 
(se denna för mer om konstruktionen til hördhe).  

- kasus upprätthållet A 
 
#B61 hoor 
Direkt objekt 
+hoor (subst., hor, hór), (a-stam, § 93, [§ 386, 2]), stark n., obest., sing., nom./ack./(dat.††) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B62 thet° 
Direkt objekt 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och skal thu | ther wthi swa lenghe som gudz wiliä | är  
 
#B63 thu 



 

 72

Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B64 gudz 
Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- Framförställt possessivattribut 
 
#B65 (gudz) wiliä 
Subjekt i relativ bisats 
+wiliä (subst., vili, vili), (an-stam, § 95, [§ 418]), svag m., obest., sing., oblikt. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (gudz) wili (strukturell nom.) 
ANM.: Här har den oblika formen generaliserats, trots att nom. är ändelselös.  

- kasus ej upprätthållet A 
 
och swa hwarff engelin borth |  
 
#B66 engelin° 
Subjekt 
+engelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom) 

- kasus upprätthållet A 
 
och siälin kom j the samma pino  
 
#B67 siälin 
Subjekt 
+siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B68 the samma (°) pino 
Rektion i prep.-fr. j the samma pino (som är adverbial) 
+the (best. art., þe/þön, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., sing., nom./oblikt 
+samma (rel.pron., samber, samr), (§ 102, [§ 458]), sv. f, sing, nom./oblikt††† 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt/the sammu pino (lexikal ack., styrt av prep. j [i, í]) 
ANM.: fem. pron.-formen the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109), 
vilket inkluderar best. art. (SAG, kap. 5 pronomen § 57) 
ANM.: prep. i styr ack. vid riktning, vilket det tolkats som här.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och | toldhe ther myket ilt / 
 
#B69 myket° ilt 
Direkt objekt 
+myket (kvant. pron., mykil, mikill/mykill), (§ 102 [§ 458]), stark n., sing. nom./ack. 
+ilt (adj., ilder, illr), (§ 102 [§ 458]), stark n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och sidhen mädh | gudz wiliä fooro the än bättre fram |  
 
#B70 gudz 
Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- Framförställt possessivattribut 
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#B71 (gudz) wiliä 
Rektion i prep.-fr. mädh gudz wiliä (som är adverbial) 
+wiliä (subst., vili, vili), (an-stam, § 95, [§ 418]), svag m., obest., sing., oblikt. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. mädh [mädh, með]) 
ANM.: mädh kan styra ack. och dat. I denna betydelse sannolikt dat. (NO – með, betydelse A3) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B72 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., þe, sú), (§ 107; 109, [§ 503, 508]), m/f/n., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och kommo til enä smidhio  
 
#B73 enä smidhio 
Rektion i prep.-fr. til enä smidhio (som är adverbial) 
+enä (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479, anm. 4]), f., sing., ack. 
+smidhio (subst., smidhia, smiðja), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: enna(r) smidhio (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
ther war j | twa esior och fullä mädh vsla siälä  
 
#B74 twa esior 
Subjekt 
+twa (räkn., tver, tveir), (§ 104, [§ 480]), f., nom.†/ack.† 
+esior (subst., äsia, ---), (ōn-stam, § 96, [§ 424]), svag f., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: twa(r) esior (strukturell nom.) 
ANM.: Ingen fornvästnordisk ekvivalent för fsv äsia ('ässja') har hittats i litteraturen. NO anger i 
betydelsen 'eld', 'bål' ordet eisa, homonymt med forndanskans eisa ('ässja') (Sdw – äsia). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
◊B75 fullä (mädh vsla siälä) 
Subjektivt predikativ  
+fullä (adj., fulder, fullr), (§ Wessén, [§ Noreen]), stark f., plur., nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B76 vsla siälä 
Rektion i prep.-fr. mädh vsla siälä (som är prep-attr. till adj. fullä) 
+vsla (adj., usal, usæll), (§ 101, [§ 448]), stark f., plur. (gen.)/nom.†/ack.† 
+siälä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., (gen.)/nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: vslum siälum (lexikal dat., styrt av prep. mädh [mädh, með]) 
ANM.: mädh kan styra ack. och dat. I denna betydelse sannolikt dat. (NO – með, betydelse A4) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
och | swa som man pläger blöthä iärn mädh ham//| brom  
 
#B77 man° 
Subjekt 
+man (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., sing., ack./nom.†† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt/maþer (strukturell nom.) 
ANM.: †† nom. maþer tappade tidigt sin ändelse och blev man, analogt med ackusativ (se 5.2.4.1).  
ANM.: Här används man på ett vis som även kan tolkas som det generaliserande kvant. pron. man 
(SAG, kap. 5 Pronomen § 152). 

- kasus ej upprätthållet A se dock anm. om maþer 
 
#B78 iärn 
Direkt objekt 
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+iärn (subst., iärn, jarn), (a-stam, § 93, [§ 382]), stark n., obest., sing., nom./(dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B79 hambrom(°) 
Rektion i prep.-fr. mädh hambrom (som är adverbial) 
+hambrom (subst., hamar, hamarr), (a-stam, § 83, [§ 384]), stark m., obest., plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. mädh [mädh, með]) 
ANM.: mädh kan styra ack. och dat. I denna betydelse sannolikt dat. (NO – með, betydelse A3) 

- kasus upprätthållet A  
 
swa blötä diäfflä the vsla siälä |  
 
#B80 diäfflä 
Subjekt 
+diäfflä (subst., diävul, di�full), (a-stam, § 83, [§ 384]), stark m., obest., plur., nom.†/(gen.)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B81 the vsla siälä 
Direkt objekt 
+the (best. art., þe/þön, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., sing., nom./oblik 
+vsla (adj., usal, usæll), (§ 101, [§ 448]), stark f., plur. (gen.)/nom.†/ack.† 
+siälä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., (gen.)/nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: the vslar siälar (strukturell ack.) 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och sidhen kastados the wti en mörkan | mur  
 
#B82 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: †Kontexten ger att det bör vara plur. mask. Nom. förutsätter dock bortfall av finalt -r (ther). 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
#B83 en mörkan° mur 
Rektion i prep.-fr. wti en mörkan mur (som är adverbial) 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+mörkan (adj., myrker, myrkr), (§ 101, [§ 449]), stark m., sing., ack. 
+mur (subst., mur, múrr), (u-stam, § 85, [§ 412]), stark m., obest., sing., nom./dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. wti [i, í]) 
ANM.: prep. wti (uti) är bildat av adv. ut och prep i. Den styr ack. i betydelsen riktning.  

- kasus upprätthållet B 
 
Tha sporde siälin hwo skal wti | the pino 
 
#B84 siälin 
Subjekt 
+siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B85 hwo 
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Subjekt i bisats (som är direkt objekt) 
+hwo (interr. pron., hvar, hvar), (§ 114, [§ 518]), m./f., (sing.) nom.†† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: ††Här har den äldre formen hva(r) övergivits för novationen hvo (Wessén § 114) (även ho 
[Noreen § 518, 1, anm. 1]). Även denna form var dock exklusiv för nom., så kasus anses här 
upprätthållet. 

- kasus upprätthållet C†† 
 
#B86 the pino 
Rektion i prep.-fr. wti the pino (som är adverbial) 
+the (best. art., þe/þön, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., sing., nom./oblik 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. wti [i, í]) 
ANM.: fem. pron.-formen the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109) 
ANM.: prep. wti (uti) är bildat av adv. ut och prep i. Den styr ack. i betydelsen riktning.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Ängelin swaradhe  
 
#B87 Ängelin° 
Subjekt 
+Ängelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom) 

- kasus upprätthållet A 
 
j thesso | pino skulo allä falske gerninges män  
 
#B88 thesso pino(°) 
Rektion i prep.fr. j thesso pino (som är adverbial) 
+thesso (dem. pron., söw, NO), (§ 109, [§ 509]), ? 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: thessi pino (lexikal ack., styrt av prep. j [i, i]) 
ANM.: Prep i styr ack. i betydelsen riktning.  
ANM.: Bestämningen i denna fras är svårtolkad. Thesso sammanfaller med neutral böjning, vilket inte 
är rimligt. Eventuellt har thässi här helt enkelt “smittats” fonologiskt av pino och blivit thässo. Jmfr 
C12. Oavsett hur detta tolkas är frasen oklar.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B89 allä falskä gerninges män 
Subjekt (samordnat med B90) 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur., nom.†††/ack.††† 
+falskä (adj., falsker, fals), (§ 102, [§ 458]), svagt m., plur., oblik. 
+gerninges män (subst., gerningis man, ---), (rotn., § 86, [§ 430]), stark m. obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: allir falska gerniges män (strukturell nom.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: Fvn gerningamaðr har en annan betydelse (trollkarl). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och the | som swikä sin jämcristin j rättä tro |  
 
#B90 the (som swikä sin jämcristin j rättä tro) 
Subjekt (samordnat med B89) 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508; 508, 10]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: the(r) (strukturell nom.) 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
#B91 sin jämcristin(°) 
Direkt objekt 
+sin (poss. pron., [3 pers., s./p.], sin, sín), (§ 108 [§ 505]), m., sing., nom./ack. 
+jämcristin (adj., iämkristin, jafnkristinn), (§ 101, 6, [§ 448]), stark m., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell ack.) 
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ANM.: jämcristin kan vara både adj. och subst. I detta fall vore båda tolkningarna möjlig. Ordet är dock 
böjt adjektiviskt och behandlas här som ett maskulint böjt adj. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B92 rättä tro 
Rektion i prep.-fr. j rättä tro (som är adverbial) 
+rättä (adj., rätter, réttr), (§ Wessén, [§ Noreen]), stark f., sing., ack. 
+tro (subst., tro, trú), (ōn-stam, § 96, [§ 425]), svag f., obest., sing., nom./oblik. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ridentisk/rätta tro (lexikal ack., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr ack. i betydelsen 'med omsyn til', 'når det gjeld' (NO – í, betydelse B5). 

- kasus upprätthållet B 
 
och bätträ thet ey widher han  
 
#B93 thet° 
Direkt objekt 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B94 han° 
Rektion i prep.-fr. widher han (som är adverbial) 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. widher [viþer, viðr]) 
ANM.: prep. widher styr ack. i betydelsen 'med omsyn til' (NO – við, betydelse A7). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
S wa | kommo the til en diupan dall  
 
#B95 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B96 en diupan dall 
Rektion i prep.-fr. til en diupan dall (som är adverbial) 
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+diupan (adj., diuper, djúpr), (§ 101, [§ 449]), stark m., sing., ack. 
+dall (subst., dal, dalr), (a-stam, § 83, [§ 383, 1]), stark m., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ens diups dals (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
ther aff | gik lughen opp j skyn  
 
#B97 lughen° 
Subjekt 
+lughen (subst., lughi, logi), (an-stam, § 95, [§ 416]), svag m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B98 skyn 
Rektion i prep.-fr. j skyn (som är adverbial) 
+skyn (subst., sky, ský), (o-stam (jo-), § 89, [§ 402]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: skyna (lexikal ack., styrt av prep. j [i, i]) 
ANM.: sky kan även vara n. (Noreen §393). Här dock otvetydigt f.  
ANM.: Prep i styr ack. i betydelsen riktning.  

- kasus ej upprätthållet A 
 
j then lughä | foro siälä opp och nidher swa som eeldh | gnistor 
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#B99 then° lughä 
Rektion i prep.-fr. j then lughä (som är adverbial) 
+then (best. art., þän, sá), (§ 109 [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), m., sing., nom./ack.  
+lughä (subst., lughi, logi), (an-stam, § 95, [§ 416]), svag m., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. j [i, i]) 
ANM.: Prep i styr ack. i betydelsen riktning.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B100 siälä 
Subjekt 
+siälä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., (gen.)/nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: siälä(r) (strukturell nom.) 
ANM.: †siälä som nom. (och som ack.) förutsätter bortfall av finalt -r (siälär). 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B101 eeldh gnistor 
Rektion i subjunktionsfrasen som eeldh gnistor (vilket är bundet adverbial i adverbialet så som eeldh 
gnistor)  
+eeldh gnistor (subst., gnista [f.], gneisti [m.]), (ōn-stam, § 96, [§ 423]), svag f., obest., plur., 
nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Siälin spordhe hwat thet | war  
 
#B102 Siälin 
Subjekt 
+siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B103 hwat 
Subjektivt predikativ i frågebisats (som är direkt objekt) 
+hwat (interr. pron., hvat, hvat), (§ 114, [§ 518]), n., (sing.) nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.)  
ANM.: Ang hwat/hwadh, se Wessén § 114 och fras A52. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B104 thet° 
Subjekt i frågebisats (som är direkt objekt) 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Ängelin swarade  
 
#B105 Ängelin° 
Subjekt 
+Ängelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom) 

- kasus upprätthållet A 
 
thet är heluite |  
 
#B106 thet° 
Subjekt 
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 



 

 78

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B107 heluite 
Subjektivt predikativ 
+heluite (subst., hävite, helvíti), (ia-stam, § 94, [§ 394, anm.]), stark n., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
hwo ther komber in  
 
#B108 hwo 
Subjekt 
+hwo (interr. pron., hvar, hvar), (§ 114, [§ 518]), m./f., (sing.) ††nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: ††Här har den äldre formen hva(r) övergivits för novationen hvo (Wessén § 114) (även ho 
[Noreen § 518, 1, anm. 1]). Även denna form var dock exklusiv för nom., så kasus anses här 
upprätthållet. 

- kasus upprätthållet C†† 
 
han komber aldrik thäden |  
 
#B109 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Swa kommo the fram til heluites port /|483 
 
#B110 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B111 heluites 
Framförställt possessivattribut 
+heluites (subst., hävite, helvíti), (ia-stam, § 94, [§ 394, anm.]), stark n., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut –  gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 
#B112 (heluites) port 
Rektion i prep.-fr. til heluites port (som är adverbial) 
+port (subst., söw, NO), (o-stam, § 89, [§ 398]), stark f., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: porta(r) (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
ther sagho the margha fulä pino | och we  
 
#B113 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B114 margha fulä pino [och we] 
Direkt objekt, samordnat med we 
+margha (kvant. pron., margher, margr), (§ 101, [§ 449]), stark f., plur, nom.†/gen.†/ack.† 
+fulä (adj., ful, fúll), (§ 101, [§ 449]), stark f., plur., nom.†/gen.†/ack.† 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., plur., nom.†/gen./ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: marga(r) fula(r) pino(r) (strukturell ack.) 
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ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B115 [margha fulä pino och] we 
Direkt objekt, samordnat med pino 
+we (subst., ve, ve), (a-stam, § 93, [§ 388]), stark n., obest., plur., nom./gen.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
swa at waro thusändä hoffwd | och hwart hoffwdh haffde thusändä | tungor  
 
#B116 thusändä hoffwd 
Subjekt 
+thusändä (adj., thusande, ---), oböjligt (Noreen § 488) 
+hoffwd (subst., hovuþ, h�fuð), (a-stam, § 93, [§ 382]), stark n., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: thusande är oböjligt räkneordavlett adj. (Noreen § 488). NO saknar uppgifter om liknande adj. i 
fvn. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B117 hwart hoffwdh 
Subjekt 
+hwart (kvant. pron., hvar, hvat), (§ 115, [§ 519; 523, 2, anm. 6; 524, I]), n., nom./ack. 
+hoffwd (subst., hovuþ, h�fuð), (a-stam, § 93, [§ 382]), stark n., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B118 thusändä tungor(°) 
Direkt objekt 
+thusändä (adj., thusande, ---), (Noreen § 488), oböjligt 
+tungor (subst., tunga, tunga), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: thusande är oböjligt räkneordavlett adj. (Noreen § 488). NO saknar uppgifter om liknande adj. i 
fvn. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
the gatho ey allä talt the | pinor och we som ther saghos  
 
#B119 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., [3 pers.] þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ther (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B120 allä 
Subjektivt (fritt) predikativ (SAG, kap. 17 Verbfraser: predikativ § 46) 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m. plur. nom.†††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: alli(r) (strukturell nom.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 

- kasus ej upprätthållet C†††  
 
#B121 the pinor [och we] (som ther saghos) 
Direkt objekt, samordnat med we 
+the (det. pron., þen, þann), (§ 109, [§ 509]), plur., nom./ack. 
+pinor (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., plur., nom./gen./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. nom./ack. Uppgiften þe från Noreen (§ 508). 

- oklart om kasus upprätthållits 
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#B122 [the pinor och] we (som ther saghos) 
Direkt objekt, samordnat med the pinor 
+we (subst., ne, ne), (a-stam, § 93, [§ 388]), stark n., obest., plur., nom./gen.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
ther | la lucifer a gruffuo swarter som en | ram  
 
#B123 lucifer° 
Subjekt 
+lucifer (egennamn), latinsk oböjd 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: (latinsk namnform) 
ANM.: Detta m. latinska egennamn tillhör lat. dekl. 2 och borde i nom. ha ändelsen -us (luciferus). 
Avsaknad av latinsk böjning kan tolkas som ett sätt att åstadkomma analogi till svenska maskuliner på 
-er.  

- latinskt egennamn 
 
#B124 gruffuo 
Rektion i prep.-fr. a gruffuo (som är adverbial) 
+gruffuo (subst., gruva, grúfa), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk dat. – fast fras) 
ANM.: Den fasta frasen a gruffuo (a gruvo, á grúfu) betyder ung. 'framstupa' (Sdw – gruva). Jmfr. 
'gruva sig'. 

- semantiskt kasus 
 
◊B125 swarter° (som en ram) 
Subjektivt (fritt) predikativ (SAG, kap. 17 Verbfraser: predikativ § 46) 
+swarter (adj., svarter, svartr), (§ 101, [§ 449]), stark m., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A  
 
#B126 en ram 
Rektion i subjunktionsfrasen som en ram (som är adverbial)  
+en (obest. art., en, einn), (§ 104, [§ 479; § 479 anm 4]), m. nom./ack. 
+ram (subst., ramn, hrafn), (i-stam, § 85, [§ 405]), stark., obest., sing., nom./(dat.††)/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Deklination svårbestämd i tillgänglig litteratur. Ramn verkar ha ändelsen -a i sing. gen.: han 
hafwer än qwart naghath rampna aas (Sdw – ramn), så deklinationen antas här vara i-stam med 
ändelselös nom. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
han haffde manga hender  
 
#B127 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#B128 manga(°) hender° 
Direkt objekt 
+manga (kvant. pron., manger, margr), (§ 102, [§ 458]), stark f., plur., nom.†/gen.†/ack.† 
+hender (subst., hand., hand), (rotnomina, § 91, [§ 433]), stark f., obest., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
hwar hand x spanna langh och x spanna | bredhä  
 
#B129 hwar(°) hand(°) (x spanna langh och x spanna bredhä) 
A-led i appositionell nexusfras där nom.-fr. hwar hand (A-led) anger delmängd av indirekt korrelat 

manga hender i överordnad sats medan de samordnade adj.-fraserna x spanna lang och x 
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spanna bredhä (B-led) är adverbialliknande. Adj.- fraserna kongruensböjs med nom.-frasen 
(SAG, kap. 27 Flerledade fraser § 3) 

+hwar (kvant. pron., hvar, hverr), (§ 115, [§ 519; 524, I]) f., nom. 
+hand (subst., hand., hand), (rotnomina, § 91, [§ 433]), stark f., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet B 
 
#B130 x spanna(°) 
Adverbial i adj.- fr. x spanna langh (SAG, kap. 24 Adjektivfraser § 2) (som är B-led i appositionell 

nexusfras) 
+x (räkneord, tio, tíu), böjning kan ej fastställas eftersom (romerska) siffror använts. 
+spanna (subst., spann, sp�nn), (o-stam, § 89, [§ 398]), stark f., obest., plur., nom.†/gen./ack.† 
ANM.: Deklinationen för spann är inte självklar utifrån litteraturen. Ett språkprov i Korp – alnar och 
spannar – med plural på -ar är ett indicie på att det är en o-stam.  
ANM.: Här föreligger s.k. måttsgenitiv (Wessén 1965 § 16). 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk gen.) 

- semantiskt kasus 
 
◊B131 (x spanna) langh [och x spanna bredhä] 
B-led i appositionell nexusfras, se ovan. Samordnad med B133. 
+langh (adj., langer, langr), (§ 101, [§ 449]), stark f., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#B132 x spanna(°) 
Adverbial i adj.- fr. x spanna bredhä (SAG, kap. 24 Adjektivfraser § 2) (som är B-led i appositionell 

nexusfras) 
+x (räkneord, tio, tíu), böjning kan ej fastställas eftersom (romerska) siffror använts. 
+spanna (subst., spann, sp�nn), (o-stam, § 89, [§ 398]), stark f., obest., plur., nom.†/gen./ack.† 
ANM.: Se anm. under identisk fras ovan. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (semantisk gen.) 

- semantiskt kasus 
 
◊B133 [x spanna langh och] (x spanna) bredhä(°) 
B-led i appositionell nexusfras, se ovan. Samordnad med B131. 
+bredhä (adj., breþer, breiðr), (§ 101, [§ 449]), stark f., sing., ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: bredh (strukturell nom.) 
ANM.: Konstigt nog har här ack. använts.  

- kasus ej upprätthållet A 
 

Tungulus C (1–118) 
 
tha kom engelin ater til henna som hennä | haffde fölgth och sagde swa 
 
#C1 engelin° 
Subjekt 
+engelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C2 henna° (som hennä haffde fölgth) 
Rektion i prep.-fr. til henna (som är adverbial) 
+henna (pers. pron., [3 pers. sing. f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), gen.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: hennar (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
#C3 hennä° 
Direkt objekt (i relativbisats) 
+hennä (pers. pron., [3 pers. sing. f.] hon, hon), (§ 107, [§ 503]), dat.††† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: henni (lexikal dat., styrt av verb fölgth [fylghia, fylgja]) 
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- kasus ej upprätthållet C††† 
 
haffuer | thu nw seeth allä thessä glädhi 
 
#C4 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C5 allä thessä (°) glädhi 
Direkt objekt 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark f. sing. ack.††† 
+thessä (dem. pron., þässi, sjá/þessi), (§ 109, [§ 509]), f. sing. ack.††† 
+glädhi (subst., gläþi, gleði), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/alla thessa glädhi (strukturell ack.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: ††† allä och thessä som ack. förutsätter att hänsyn tas till skrivarens tendens till 
vokalförsvagning (se 5.2.4.2). Tolkningens osäkerhet gör att frasens status får anses oklar.    

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Tha | swarade siälin 
 
#C6 siälin 
Subjekt 
+siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
min käre herrä  
 
#C7 Min käre herrä (°) 
Vokativfras (SAG, kap. 39 Icke satsformade meningar : § 10; § 18), (även tilltalsfras [Hultman 
20.4.5.2]) 
+Min (poss. pron., [1 pers. sing.], min, mín), (§ 108 [§ 505]), m., sing., nom./ack. 
+käre (adj., kär, kærr), (§ 102, [§ 458]), svag m., sing., nom. 
+herrä (subst., härra, herra), (an-stam, § 95, [§ 416, 1, a]), svag m., obest., sing., nom./oblik 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Nominativändelse för lånordet härra (fornengelska) är normalt just -a, dvs sammanfallande 
med de oblika formerna (Noreen § 416, 1, a) jämför Nw then herrin [...] ovan (A105). 
ANM.: den entydiga nom.-formen på adj. ger att hela nom.-frasen kan klassificeras som ack. 

- kasus upprätthållet B 
 
lath mik |489 her wara  
 
#C8 mik 
Direkt objekt 
+mik (pers. pron., [2 pers., sing.] mik, mik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: ††mik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen mær (se 
5.2.4.1).  

- kasus upprätthållet A 
 
thy iach wil aldrik mere glädi | haffua än her är 
 
#C9 iach 
Subjekt 
+iach (pers. pron., [1 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
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#C10 mere (°) glädi 
Direkt objekt  
+mere (kvant. pron., [komparativ] mere, meiri), (§ 103, 4 [§ 468, 3]), m., sing., nom./oblikt 
+glädi (subst., gläþi, gleði), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: Mere är komparativ av mykil (Wessén § 103, 4).  
ANM.: alla former sammanfaller och det går inte att fastställa otvetydigt kasus. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
 

På detta ställe finns i originaldokumentet fem ord markerade med ett kors och uppdelade på två rader: 
 
then dödhä likamen | fore hans 
 
Detta skall fogas in vid ett liknande kors längre ner på samma sida i originaldokumentet (489). I 
denna presentation har de fem orden flyttats till sitt rätta ställe vid x i 
 
och x ondha gerninga skuldh  
 
nedan. 
 

 
mäden iach hauer nw tolt swa myklo pino  
 
#C11 iach 
Subjekt 
+iach (pers. pron., [1 pers. sing.] iak, ek), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C12 swa myklo pino (°) 
Direkt objekt 
swa (adv., sva, svá) 
+myklo (kvant. pron., mykil, mikill/mykill), ? 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: mykla pino (strukturell ack.) 
ANM.: myklo är svårtolkat. Formen sammanfaller med svag fem. oblik form, men svag böjning är inte 
rimlig här då frasen är indefinit. Eventuellt har mykil här helt enkelt “smittats” fonologiskt av pino. Jfr 
B88. Frasen måste dock oavsett detta anses oklar.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Ängelin swarade 
 
#C13 Ängelin° 
Subjekt 
+Ängelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
thu | ma her ey xxx warä  
 
#C14 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
thy at thu skalt | ater j likamen igen  
 
#C15 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
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Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
- kasus upprätthållet A 

 
#C16 likamen° 
Rektion i prep.-fr. j likamen (som är adverbial) 
+likamen (subst., likame, líkami/líkamr), (an-stam, § 95, [§ 416, 1, b]), svag m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: likaman (lexikal ack., styrt av prep. j [i, í]) 
ANM.: prep. i styr ack. vid riktning, vilket det tolkats som här. 
ANM.: jämför ovan A28 där tvärtom de oblika formerna av likame generaliserats. 

- kasus ej upprätthållet A 
 
och thu skalt predi//| ka och kunnogha alt thetta  
 
#C17 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C18 alt thetta° 
Direkt objekt 
+alt (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark n., nom./ack.  
+thetta (dem. pron., þetta, þetta), (§ 109, [§ 509]), n., sing., nom./ack. 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
thu haffuer | seeth badhä pino och glädi 
 
#C19 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers., sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C20 pino [och glädi] 
Direkt objekt (samordnat med glädi nedan) 
+pino (subst., pina, pína), (ōn-stam, § 96, [§ 421]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C21 [pino och] glädi 
Direkt objekt (samordnat med pino ovan) 
+glädi (subst., gläþi, gleði), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
Tha siälin | hörde thet at hon skulde ater til likamen |  
 
#C22 siälin° 
Subjekt (i spetsställd bisats som är adverbial) 
+siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C23 hon° 
Subjekt (i bisats som är direkt objekt i bisats) 
+hon (pers. pron., [3 pers., sing., f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
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#C24 likamen° 
Rektion i prep.-fr. til likamen (som är adverbial) 
+likamen (subst., likame, líkami/líkamr), (an-stam, § 95, [§ 416, 1, b]), svag m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: likaman (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
tha fik hon swa myklo rädzlä  
 
#C25 hon° 
Subjekt 
+hon (pers. pron., [3 pers., sing., f.], hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C26 swa myklo rädzlä 
Direkt objekt 
swa (adv., sva, svá) 
+myklo (kvant. pron., mykil, mikill/mykill), ? 
+rädzlä (subst., rädsla, hræzla), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., obest., sing., nom./ack.††† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: myklä rädzlu (strukturell ack.) 
ANM.: myklo är svårtolkat. Formen sammanfaller med svag fem. oblik form, men svag böjning är inte 
rimlig här då frasen är indefinit. 

- kasus ej upprätthållet C††† 
 
at hon | glömde allä the glädi han haffde förre | seeth  
 
#C27 hon° 
Subjekt (i bisats) 
+hon (pers. pron. [3 pers. sing. f.] hon, hon), (§ 107, [§ 503]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C28 allä the glädi (han haffde förre seeth) 
Direkt objekt 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark f. sing. ack.††† 
+the (dem. pron., þe, sú), (§ 109, [§ 508]), f., sing., nom./oblikt 
+glädi (subst., gläþi, gleði), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/alla the glädi (lexikal dat. styrt av verb glömde [glöma, 
gleyma]) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: fem. pron.-formen the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109) 
ANM.: glöma/gleyma kan enligt NO även styra genitiv. Dock ej enligt Sdw. Inga träffar i Korp är heller 
gen.  
ANM.: Flera former sammanfaller och det går inte att fastställa otvetydigt kasus. Allä som ack. är för 
osäker för att avgöra att ack. är generaliserat. 

- oklart om kasus upprätthållet 
 
#C29 han° 
Subjekt (i relativ bisats) 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och kerde sik iämmerliga  
 
#C30 sik 
Direkt objekt 
+sik (pers. pron., [refl.] þik, þik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: ††sik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen sær (se 
5.2.4.1).  
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- kasus upprätthållet A 
 
◊C31 iämmerliga (°) 
Adverbial 
+iämmerliga (adj., iämerliker, ---), (§ 102, [§ 458]), svag m., sing. oblik   
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och sagde | swa 
Awi hwat haffuer iach vsla creatur | giorth 
 
#C32 hwat 
Direkt objekt 
+hwat (interr. pron., hvat, hvat), (§ 114, [§ 518]), n., (sing.) nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.)  
ANM.: Ang hwat/hwadh, se Wessén § 114 och fras A52. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C33 iach (vsla creatur) 
Subjekt 
+iach (pers. pron., [1 pers. sing.] iak, ek), (§ 107, [§ 501]), nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C34 vsla creatur° 
Apposition i iach vsla creatur (som är subjekt) 
+vsla (adj., usal, usæll), (§ 102, [§ 458]), svag n. nom./oblik  
+creatur (subst., kreatur, kreatýr), ([lånord anslutet till] a-stam, § 93; 94, [§ 383; 390; 394]), n., 

obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: Creatur är ett lånord som på originalspråket latin hade feminint genus och formen creatura i 
nom sg. respektive creaturae i nom. pl. (latin-dictionary.net, nationalarchives.gov.uk). NO anger 
genus neutr. Även Söderwall säger neutr., men anger fem. som alternativt genus. Exempel som 
entydigt stöder fem. genus kan jag dock ej finna i Korp. Slagningar där ger istället att ordet – förutom i 
den minoritet av fallen då det behållit sina latinska ändelser (t.ex. creaturis, creaturam) – anpassats 
till svensk böjning på ett vis som stämmer överens med alla de tre starka neutr. deklinationerna (t.ex. 
sg. nom./ack. creatur, sg. dat. creature, pl. gen. creatura, pl. dat. creaturum). Vårt fall stämmer väl in 
i detta mönster då en ändelselös form används i nom. Ordet har här placerats i den största neutr. 
deklinationen (a-stammar, Wessén § 93). 
ANM.: Flera former sammanfaller, men apposition kongruerar undantagslöst med huvudordet om 
detta står i nom. (Wessén III s. 102). I detta fall står iach i otvetydigt nom. och även appositionen kan 
därmed anses vara nom. 

- kasus upprätthållet B 
 
j bland allä the som föddä äre |  
 
#C35 allä the (som födda äre) 
Rektion i prep.-fr. j bland allä the som födda äre (som är adverbial) 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur., nom.†††/ack.††† 
+the (dem. pron., þe, sú), (§ 109, [§ 508]), m/f/n., plur., nom./gen./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV. alt. 1: allä thera (lexikal gen., styrt av prep. j bland [i bland, í bland]) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV. alt. 2: allä them (lexikal dat., styrt av prep. j bland [i bland, í bland]) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV. alt. 3: identiskt (lexikal ack, styrt av prep. j bland [i bland, í bland]) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: the brukas i flera plurala kasus vid attributiv användning. Wessén (§ 109) och Noreen (§ 508) 
ger inte helt samstämmiga besked om vilka kasus. Båda verkar dock mena att den aldrig förekommer i 
pl. dat. 
ANM.: j bland är ursprungligen en prep. j tills. m. subst bland ('blandning' etc.). Ordförbindelsen 
nyttjas dock redan under fsv tid i sin helhet som prep. (Sdw – bland). Den kan styra samtliga oblika 
kasus; här oklart vilket. 
ANM.: Förväntat kasus kan ej fastställas och flera former sammanfaller. Frasen måste anses oklar. 
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- oklart om kasus upprätthållits 
 
Hwi skal iach nw ater igen til liffuidh 
 
#C36 iach 
Subjekt 
+iach (pers. pron., [1 pers. sing.] iak, ek), (§ 107, [§ 501]), nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C37 liffuidh 
Rektion i prep.-fr. til liffuidh (som är adverbial) 
liffuidh (subst., lif, líf), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., best., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: liffsins (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
 

På detta ställe i originaldokumentet återfinns lydelsen och x ondha gerninga skuldh. Vid x skall den ovan 
omtalade lydelsen (then dödhä likamen | fore hans) infogas. Här har de fem orden satts in på x-ets plats. 
 

 
och | til then dödhä likamen | fore hans || ondha gerninga skuldh  
 
#C38 then° dödhä likamen° 
Rektion i prep.-fr. til then dödhä likamen (som är adverbial) 
+then (best. art., þän, sá), (§ 109 [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), m., sing., nom./ack.  
+dödhä (adj., döþer, dauðr), (§ 102 [§ 458]), svag m., sing., nom.†††/oblik††† 
+likamen (subst., likame, líkami/líkamr), (an-stam, § 95, [§ 416, 1, b]), svag m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: thes dödha likaman (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
#C39 hans 
Framförställt possessivattribut 
+hans (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 
- framförställt possessivattribut 
 
#C40 (hans) ondha gerninga (°) 
Framförställt possessivattribut 
+ondha (adj. onder, vándr), (§ 102, [§ 458]), stark f. plur. gen. 
+gerninga (subst., gärning, gerningr), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., sing., †gen.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/ondhu gerningar (framförställt possessivattribut – gen.) 
ANM.: gerningr/gerningar är i FVN mask. respektive fem. med en betydelseskillnad. I fsv endast 
gärning – fem. 
ANM.: †formen gerninga som sing. gen. förutsätter bortfall av finalt -r (gerningar). Dock fortsatt 
otvetydig 
ANM.: Den äldre feminina genitivändelsen är här upprätthållen  

- framförställt possessivattribut 
 
#C41 (hans ondha gerninga) skuldh 
Rektion i prep.-fr. fore hans ondha gerninga skuldh (som är adverbial) 
+skuldh (subst., skuld, skuld/skyld), (i-stam, § 90 , [§ 409, 3, b]), stark f., obest., sing., 
nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack., styrt av prep. fore [for, fyrir]) 
ANM.: prep. fore kan styra dat. el. ack. Vårt exempel liknar NO:s betydelse B4 (ack.) (NO – fyrir s.190)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
eller hwi wil mik | gudh ensam skiliä fra them myklä nadhom |  
 
#C42 mik 
Direkt objekt 
+mik (pers. pron., [1 pers., sing.] mik, mik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
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Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: ††mik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen mær (se 
5.2.4.1).  

- kasus upprätthållet A – se anm. om reflexiva pronomen ovan 
 
#C43 gudh 
Subjekt 
+gudh (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: guþ var urspr. neutr. och saknar därför ändelsen -er i nom. (Wessén s. 97–98, Noreen s. 283)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C44 them myklo nadhom(°) 
Rektion i prep.-fr. fra them myklo nadhom (som är adverbial) 
+them (dem. pron., þän, sá), (§ 109 [§ 508]), f. plur. dat. 
+myklo (kvant. pron., mykil, mikill/mykill), (§ 102 [§ 458]), svag f., plur. nom./oblikt 
+nadhom (subst., nad, náð), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. fra [fran, frá]) 

- kasus upprätthållet A 
 
som han iättä allom syndughom mannom 
 
#C45 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C46 allom (°) syndughom (°) mannom (°) 
Indirekt objekt 
+allom (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur., dat. 
+syndughom (adj., sundogher, syndugr), (§ 101, [§ 448]), stark m., plur., dat. 
+mannom (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., plur., dat.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb iättä [iätta, játa/játta]) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: Obs hur sundogher användes utan böjningsändelse tidigare (A106). Här är istället dativ 
upprätthållen.  

- kasus upprätthållet A 
 
 
och komma ater til thet synduga liffuet  
 
#C47 thet° synduga liffuet° 
Rektion i prep.-fr. til thet synduga liffuet (som är adverbial) 
+thet (best. art., þät, þat), (§ 109 [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), n., sing., nom./ack. 
+synduga (adj., sundogher, syndugr), (§ 102, [§ 458]), svag n., sing., nom./oblik 
+liffuet (subst., lif, líf), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., best., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: thes synduga liffsins (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
Ängelin swarade  
 
#C48 Ängelin° 
Subjekt 
+Ängelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
ther skal enghen man | wara forwtan then rättelighä liffuer | j iorderike  
 
#C49 enghen° man° [...] (forwtan then rättelighä liffuer j iorderike) 
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Subjekt 
+enghen (kvant. pron., ängin, engi), (§ 115, [§ 523]), m., sing., nom./ack. 
+man (subst., maþer, maðr), (rotnomina, § 86, [§ 430]), stark m., obest., sing., nom.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/enghen maþer (strukturell nom.) 
ANM.: †† nom. maþer tappade tidigt sin ändelse och blev man, analogt med ackusativ (se 5.2.4.1).  

- kasus ej upprätthållet C†† – se anm. om maþer 
 
#C50 then° (rättelighä liffuer° j iorderike) 
Rektion i prep.-fr. forwtan then rättelighä liffuer (j iorderike) (som är prep.-attr. till enghen, se ovan)  
(SAG, kap. 14 Nominalfraser § 78) 
+then (dem. pron., þän, sá), (§ 109 [§ 508]), m., sing., nom./ack.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack. styrt av prep. forwtan [utan, útan]) 
ANM.: (for)utan kan styra ack. el. dat. NO ger inga besked om när det är vilket. Söderwalls exempel 
antyder att när det gäller att ange individer som inte ingår (forwtan) i ett visst urval (then rättelighä 
liffuer j iorderike) används ack. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C51 iorderike (°) 
Rektion i prep.-fr. j iorderike (som är adverbial till verbet liffuer, se ovan) 
+iorderike (subst., rike/iordherike, ríki), (ia-stam, § 94, [§ 394]), st. n., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position, vilket torde vara fallet här. (NO s. 320, Pettersson s. 114–115)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och the som troligä tiänä | gudhi j kirkionä  
 
#C52 the (som troligä tiänä gudhi j kirkionä) 
Rektion till prep. forwtan (som är prep.-attr. till enghen, se ovan). Samordnat med flera nom.fr. 
+the (dem. pron., þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack. styrt av prep. forwtan [utan, útan]) 
ANM.: (for)utan kan styra ackusativ eller dativ (se C50). 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: †Kontexten ger att det bör vara plur. mask. Nom. förutsätter dock bortfall av finalt -r (ther). 

- kasus upprätthållet A  
 
#C53 gudhi 
Direkt objekt 
+gudhi (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., dat.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av verb tiänä [þiäna, þjóna]) 

- kasus upprätthållet A  
 
#C54 kirkionä (°) 
Rektion i prep.-fr. j kirkionä (som är adverbial) 
+kirkionä (subst., kirkia, kirkja), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., best., sing., dat.†††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: kirkionni(/-e) (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position, vilket torde vara fallet här. (NO s. 320, Pettersson s. 114–115)  
ANM.: †††Tolkningen kirkionä som dat. förutsätter både enkelt n där dubbelt är förväntat och en 
analys av skrivarens tendens till vokalförsvagning (se 5.2.4.2) Antingen avsåg skrivaren ack. 
(=bortfall) eller dat., vilket förutsätter vokalförsvagningen (=bortfall)    

- kasus ej upprätthållet C†††  
 
och the som gernä hör//|dhe gudz ordh 
 
#C55 the (som gernä hördhe gudz ordh) 
Rektion till prep. forwtan (som är prep.-attr. till enghen, se ovan). Samordnat med flera nom.fr. 
+the (dem. pron., þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack. styrt av prep. forwtan [utan, útan]) 
ANM.: (for)utan kan styra ackusativ eller dativ (se C50). 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: †Kontexten ger att det bör vara plur. mask. Nom. förutsätter dock bortfall av finalt -r (ther). 

- kasus upprätthållet A  
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#C56 gudz 
Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- Framförställt possessivattribut 
 
#C57 (gudz) ordh 
Direkt objekt 
ordh (subst., ordh, orð), (a-stam, § 93, [§ 382]), st. n., obest., sing./plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och the som latha sigiä | mässo j gudz hedher och psaltarä 
 
#C58 the (som latha sigiä mässo j gudz hedher och psaltarä) 
Rektion till prep. forwtan (som är prep.-attr. till enghen, se ovan). Samordnat med flera nom.fr. 
+the (dem. pron., þe, þau m.fl.), (§ 107, 109 [§ 503, 508]), m., plur., nom.†/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal ack. styrt av prep. forwtan [utan, útan]) 
ANM.: (for)utan kan styra ackusativ eller dativ (se C50) 
ANM.: Wessén anger bara þa för pl. ack. Uppgiften þe för pl. ack. är från Noreen (§ 508). 
ANM.: †Kontexten ger att det bör vara plur. mask. Nom. förutsätter dock bortfall av finalt -r (ther). 

- kasus upprätthållet A  
 
#C59 mässo (j gudz hedher) 
Direkt objekt 
+mässo (subst., mässa, messa), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), sv. f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C60 gudz 
Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 
#C61 (gudz) hedher° 
Rektion i prep.-fr. j gudz hedher (som är prep.-attr. till mässo) 
+hedher (subst., hedher, heiðr), (a-stam, § 83, [§ 383, 3]), st. m., obest., sing., nom./oblikt (se anm.) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: På vissa a-stammar användes redan tidigt (och används fortfarande) nominativändelsens -r/-er 
generaliserat, t.ex. finger, alder ('ålder') och hedher. (Noreen § 383, 1, d; 383, 3). Korp ger endast 
träffar där ett r ingår. I SAOB framgår att sv. heder anses ha r i stammen även om det sannolikt ytterst 
kan härledas från fvn heið ('klart väder') (SAOB – heder sbst. 2). Flera former får därmed anses 
sammanfalla och otvetydigt kasus kan ej fastställas. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C62 psaltarä 
Direkt objekt, samordnat med mässo j gudz hedher ovan 
+psaltarä (subst., saltare, saltari), (an-stam, § 95, [§ 415; 417]), sv. m., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell ack.) 
ANM.: Då skrivaren tenderar att använda -ä för både -e och -a kan här alla kasus i princip avses (se 
5.2.4.2) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
for | sinä foräldra siälä  
 
#C63 sinä foräldra° 
Framförställt possessivattribut till siälä 
+sinä (poss. pron. [3 pers. sing.], sin, sín), (§ 108, [§ 505]), m., plur., gen./ack. 
+foräldra (subst., foräldrar, forellar), (i-stam, § 85, [§ 396; 406; 407]), st. m., obest., plur., gen. 
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Förväntad kasusform i Ä.FSV.: sinna foräldra (framförställt possessivattribut – gen.) 
ANM.: sinä som gen. förutsätter att enkelt n använts i sinna.  

- Framförställt possessivattribut 
 
#C64 (sinä foräldra) siälä 
Rektion i prep.-fr. for sinä foräldra siälä (som är adverbial). Samordnat med C65 
+siälä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., (gen.)/nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: siälär (lexikal ack., styrt av prep. for [for, fyrir]) 
ANM.: prep. for kan styra såväl dat. som ack. Användandet här (sigiä mässo [...] for sinä foräldra 
siälä) verkar överensstämma med NO:s betydelse B7 (ack.) 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och for allä cristnä siälä 
 
#C65 allä cristnä siälä 
Rektion i prep.-fr. for allä cristnä siälä (som är adverbial). Samordnat med C64  
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m. plur. nom.†††/ack.††† 
+cristnä (adj., kristin, kristinn), (§ 101, 6, [§ 448]), stark m., sing., nom./ack. 
+siälä (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., (gen.)/nom.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/siälär (lexikal ack., styrt av prep. for [for, fyrir]) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1)  
ANM.: prep. for kan styra såväl dat. som ack. Här ack., se siälä ovan . 
ANM.: Kasus föll inte på starka plurala mask./fem. substantiv genom att -r försvann finalt i plural 
nom./ack. Bortfall av finalt -r kan här inte anses ha orsakat kasusbortfall (se 5.2.4.4.). Ordet bedöms 
istället vara oklart.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och gaffuo fatige folke [a]ff sith | gotz 
 
#C66 fatige folke 
Indirekt objekt (som är det förväntat bitransitiva verbet gaffuos enda objekt [se SAG, kap. 17 
Verbfraser: objekt § 11]) 
+fatige (adj., fatöker, fátǿkr), (§ 101, [§ 448]), stark n., sing., dat.††† 
+folke (subst., folk, folk), (a-stam, § 93, [§ 383; 386, 2]), st. n., obest., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/fatigu folke (lexikal dat., styrt av verb gaffuo [giva, gefa]) 
ANM.: †††Tolkningen fatige som dat. (fatigu) bygger på en analys av skrivarens tendens till 
vokalförsvagning (se 5.2.4.2). Eftersom folke är otvedtydigt dat, anses frasen ha upprätthållet kasus. 
Jmfr B35. 

- kasus upprätthållet A 
 
#C67 sith gotz 
Rektion i prep.-fr. aff sith gotz (som är adverbial; SAG, kap. 20 Verbfraser: Adverbial § 36) 
+sith (poss. pron. [3 pers. sing.], sit, sitt), (§ 108, [§ 505]), n. sing, nom./ack. 
+gotz (subst., gods, góz), (a-stam, § 93, [§ 383]), st. n., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: sino gotz (lexikal dat., styrt av prep. aff [af, af]) 
ANM.: gotz har sitt urpsrung i gen. av goþ (Noreen 1905 § 386, 2) och förefaller vara ändelselös i alla 
kasus. 

- kasus ej upprätthållet B 
 
och for thy at thu giord[e] enkte | aff godgerninghom thy ma thu ther ey warä 
 
#C68 thy 
Rektion i prep. frasen for thy (som är subjunktion) 
+thy (dem. pron., þät, þet), (§ 109, [§ 508]), n., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. for [for, fyrir]) 
Anm.: Ang. fornsvenskans kausalmarkörer, se Haskå (1988 s. 88).  

- kasus upprätthållet A 
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#C69 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C70 godgerninghom° 
Rektion i prep.-fr. aff godgerninghom (som är adverbial; SAG, kap. 20 Verbfraser: Adverbial § 36) 
+godgerninghom (subst., goþgärning, góðgerning), (o-stam, § 89, [§ 399]), st. f., obest., plur., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. aff [af, af]) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C71 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
wtan far nw ater til likamen  
 
#C72 likamen° 
Rektion i prep.-fr. til likamen (som är adverbial) 
+likamen (subst., likame, líkami/líkamr), (an-stam, § 95 [§ 416, 1, b]), svag m., best., sing., 
nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: likamens (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
och göm tik wäl fra allä the ger//| ningä som ondhä äre 
 
#C73 tik 
Direkt objekt 
+tik (pers. pron., [2 pers., sing.] þik, þik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt/thär (lexikalt dat. styrt av verb hiälpä, [hiälpa, hjalpa]) 
ANM.: ††þik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen þær (se 
5.2.4.1).  

- kasus ej upprätthållet C†† – se dock anm. om reflexiva pronomen ovan 
 
#C74 allä the gerningä (°) (som ondhä äre°) 
Rektion i prep.-fr. fra allä the gerningä som ondhä äre (som är adverbial) 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark f, plur., nom.†/gen./ack.† 
+the (dem. pron., þe/þön, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., plur., nom.†/ack† 
+gerningä (subst., gärning, gerningr), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., obest., plur., 
nom.†/gen./ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: allum them gerningum (lexikal dat., styrt av prep. fra [fran, frá]) 
ANM.: Ang. the: Wessén anger bara þa(r) för pl. nom./ack. Uppgiften þe(r) är från Noreen (§ 508). 

- kasus ej upprätthållet A 
 
◊C75 ondhä 
Subjektivt predikativ i bisatsen som ondhä äre. 
+ondhä (adj. onder, vándr), (§ 101, [§ 448]), stark f., plur., nom.†/gen.†/ack.† 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ondhar (strukturellt nom.) 
ANM.: Ang. the: Wessén anger bara þa(r) för pl. nom./ack. Uppgiften þe(r) är från Noreen (§ 508). 

- kasus ej upprätthållet C† 
 
och thu saa och | hördhe mith rad 
 
#C76 thu 
Subjekt 
+thu (pers. pron., [2 pers. sing.] þu, þú), (§ 107, [§ 501]), nom.  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
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#C77 mith radh 
Direkt objekt 
+mith (poss. pron., [1 pers. sing.], mit, mitt), (§ 108 [§ 505]), n., sing., nom./ack. 
+radh (subst., radh, rað), (a-stam, § 93, [§ 382]), stark n., obest., sing., nom./dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och min hiälp skal | warä mädh tik  
 
#C78 min° hiälp 
Subjekt 
+min (poss. pron., [1 pers. sing.], min, mín), (§ 108 [§ 505]), f., sing., nom. 
+hiälp (subst., hiälp, hjalp), (i-stam, § 90, [§ 408]), stark f., obest., sing., nom./ack./dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet B 
 
#C79 tik 
Rektion i prep.-fr. mädh tik (som är adverbial) 
+tik (pers. pron., [2 pers., sing.] þik, þik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/tär (lexikal dat., styrt av prep. mädh [mädh, með]) 
ANM.: ††þik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen þær (se 
5.2.4.1). 
ANM.: mädh kan styra ack. och dat. I denna betydelse sannolikt dat. (NO – með, betydelse B2) 

- kasus ej upprätthållet C†† – se dock anm. om reflexiva pronomen ovan 
 
och j samma stundh enge//|lin taladhe widh siäline j himmerike tha kom siälin ater til likamen  
 
#C80 samma (°) stundh (°) (engelin taladhe widh siäline j himmerike) 
Rektion i prep.-fr. j samma stundh [...] (som är adverbial) 
+samma (rel.pron., samber, samr), (§ 102, [§ 458]), sv. f, sing, nom. 
+stundh (subst., stund, stund), (o-stam, § 89, [§ 398]), stark f., obest., sing., nom./dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: samu stundh (lexikal dat., styrt av prep. j [i, i]) 

- kasus ej upprätthållet B 
 
#C81 engelin° 
Subjekt i bisats 
+engelin (subst., ängil, engill), (a-stam, § 83, [§ 382]), stark m., best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C82 siäline 
Direkt objekt 
+siäline (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., best., sing., ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C83 himmerike (°) 
Rektion i prep.-fr. j himmerike (som är adverbial) 
+himmerike (subst., himirike, himiríki), (ia-stam, § 94, [§ 394]), st. n., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position, vilket torde vara fallet här. (NO s. 320, Pettersson s. 114–115)  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C84 Siälen 
Subjekt 
+siälin (subst., siäl, sál), (o-stam, § 89, [§ 399]), stark f., , best., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- kasus upprätthållet A 
 
#C85 likamen° 
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Rektion i prep.-fr. til likamen (som är adverbial) 
+likamen (subst., likame, líkami/líkamr), (an-stam, § 95 [§ 416, 1, b]), svag m., best., sing., 
nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: likamens (lexikal gen., styrt av prep. til [til, til]) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
och han sättes | opp och beddes gudz likamme  
 
#C86 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C87 gudz 
Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- Framförställt possessivattribut 
 
#C88 (gudz) likamme (°) 
Direkt objekt 
+likamme (subst., likame, líkami/líkamr), (an-stam, § 95 [§ 416, 1, b]), svag m., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: likamma (strukturell ack.) 

- kasus ej upprätthållet A 
 
och signade | sik mädh kors badhä hiärtä och bryst |  
 
#C89 sik 
Direkt objekt 
+sik (pers. pron., [refl.] sik, sik), (§ 107, [§ 501]), dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: ††sik är en ursprunglig ack.-form som tidigt ersatte den ursprungliga dat.-formen sær (se 
5.2.4.1).  

- kasus upprätthållet A 
 
#C90 kors 
Rektion i prep.-fr. mädh kors (som är adverbial) 
+kors (subst., kors, kross), (a-stam, § 93, [§ 383; 386, anm 3]), stark n., obest., sing., 
nom./dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: korsi (lexikal dat., styrt av prep. mädh [mädh, með]) 
ANM.: mädh kan styra ack. och dat. I denna betydelse sannolikt dat. (NO – með, betydelse A3) 

- kasus ej upprätthållet C†† 
 
#C91 badhä hiärta [och bryst] 
Direkt objekt (till verbet signade, vid sidan av sig) 
bådhe (konj., baþir, báðir) 
+hiärta (subst., hiärta, hjarta), (an-stam, § 98, [§ 420]), svag n., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: Meningskonstruktionen är tvetydig och den syntaktisk funktionen är inte helt transparent. Jag 
uppfattar badhä hiärta och bryst som ett adverbial, men den förväntade prep. (t.ex. 'på' eller 'över') 
saknas.  

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C92 [badhä hiärta och] bryst 
Adverbial 
+bryst (subst., bryst, brjóst/brýsti), (a-stam, § 93, [§ 386]), stark n., obest., sing., nom./dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: Se föregående fras.  

- oklart om kasus upprätthållits 
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Och sidhen gaff han borth alt thet | han atthe fatighe folke j gudz heder 
 
#C93 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C94 alt thet° (han° atthe) 
Direkt objekt, här förutsätts finita verbet saknas (ev. 'ägde') 
+alt (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark n., sing., nom./ack.  
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: atthe = verbet 'ägde' 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C95 han° 
Subjekt i bisats (som är direkt objekt) 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C96 fathige folke 
Indirekt objekt 
+fathige (adj., fatöker, fátǿkr), (§ 101, [§ 448]), stark n., sing., dat.††† 
+folke (subst., folk, folk), (a-stam, § 93, [§ 383; 386, 2]), st. n., obest., sing., dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/the fathigu folke (lexikal dat., styrt av verb gaff [giva, 
gefa]) 
ANM.: †††Tolkningen fathige som dat. (fathigu) bygger på en analys av skrivarens tendens till 
vokalförsvagning (se 5.2.4.2). Eftersom folke är otvedtydigt dat, anses frasen ha upprätthållet kasus. 

- kasus upprätthållet A 
 
#C97 gudz 
Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- framförställt possessivattribut 
 
#C98 (gudz) heder° 
Rektion i prep.-fr. j gudz heder (som är adverbial) 
+heder (subst., hedher, heiðr), (a-stam, § 83, [§ 383, 3]), st. m., obest., sing., nom./oblikt (se anm.) 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: -r i heder förekommer i alla kasus. Se identisk fras ovan för detaljer. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och sökte gernä kirkio  
 
#C99 kirkio(°) 
Direkt objekt 
+kirkio (subst., kirkia, kirkja), (ōn-stam, § 96, [§ 422]), svag f., obest., sing., oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och hörde gernä | gudz ordh  
 
#C100 gudz 
Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- Framförställt possessivattribut 
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#C101 (gudz) ordh 
Direkt objekt 
+ordh (subst., ordh, orð), (a-stam, § 93, [§ 386, anm. 8]), stark n., obest., sing./plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och predicadhe oppenbarlikä | the helghä tro  
 
#C102 the helghä tro 
Direkt objekt 
+the (best. art., þe/þön, sú), (§ 109, [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), f., sing., nom./oblik 
+helghä (adj., helagher, heilagr), (§ 102, [§ 458]), svag f. sing., nom./oblik.††† 
+tro (subst., tro, trú), (ōn-stam, § 96, [§ 425]), svag f., obest., sing., nom./oblik. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt/the helghu tro (strukturell ack.) 
ANM.: fem. the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109), vilket inkluderar 
best. art. (SAG, kap. 5 pronomen § 57) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och sagde alt thet han | haffde seet badhä j himmerike och j | heluite  
 
#C103 alt thet° (han° haffde seet badhä j himmerike och j heluite) 
Direkt objekt 
+alt (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark n., sing., nom./ack.  
+thet (dem. pron., þät, þat/þet), (§ 109 [§ 508]), n., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C104 han° 
Subjekt 
+han (pers. pron., [3 pers., sing., m.], han, hann), (§ 107, [§ 503]), nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C105 himmerike(°) 
Rektion i prep.-fr. j himmerike (som är adverbial). Samordnat med j heluite nedan 
+himmerike (subst., himirike, himiríki), (ia-stam, § 94, [§ 394]), st. n., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position (NO s. 320, Pettersson s. 114–115). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C106 heluite 
Rektion i prep.-fr. j heluite (som är adverbial). Samordnat med j himmerike ovan 
+heluite (subst., hävite, helvíti), (ia-stam, § 94, [§ 394, anm.]), stark n., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position (NO s. 320, Pettersson s. 114–115). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
och sagde allä the som gudz | budordh gömä  
 
#C107 allä the (som gudz budordh gömä) 
Annex: Hela konstruktionen är ett dislokerat annex; en pronominella kopia (the) upptar dess plats och 
syntaktiska funktion i den egentliga satsen (the faa glädi [...]) (SAG, kap. 36 Annex § 2, sid. 440). 
+allä (kvant. pron., alder, allr), (§ 101, [§ 448]), stark m./f., plur., nom.†††/ack.††† 
+the (pers. pron., þe, sú), (§ 107; 109, [§ 503, 508]), m/f/n., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: allir the (strukturell nom.) 
ANM.: kvant. pron. alder böjs alltid starkt (Noreen § 459, anm. 1) 
ANM.: mask. allir har valts som pron. i förväntad form eftersom pers. the ofta verkar generaliseras till 
mask. 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C108 gudz 
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Framförställt possessivattribut 
+gudz (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., gen. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (framförställt possessivattribut – gen.) 

- Framförställt possessivattribut 
 
#C109 (gudz) budordh 
Direkt objekt (i relativbisats) 
+budhord (subst., buþorþ, boðorð), (a-stam, § 93, [§ 386, anm. 8]), stark n., obest., sing./plur., 
nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
the faa glädi j | himmerike som ögath ma ey see och örät |490 ma ey hörä 
 
#C110 the 
Subjekt 
+the (pers. pron., þe, sú), (§ 107; 109, [§ 503, 508]), m/f/n., plur., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C111 glädi 
Direkt objekt 
+glädi (subst., gläþi, gleði), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C112 himmerike(°) 
Rektion i prep.-fr. j himmerike (som är adverbial) 
+himmerike (subst., himirike, himiríki), (ia-stam, § 94, [§ 394]), st. n., obest., sing., nom./dat./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (lexikal dat., styrt av prep. i [i, i]) 
ANM.: prep. i styr dat. vid position (NO s. 320, Pettersson s. 114–115). 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C113 öghat 
Subjekt (i relativbisats) 
+öghat (subst., ögha, auga), (an-stam, § 98, [§ 420]), svag n., best., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C114 örät 
Subjekt (i relativbisats) 
+örät (subst., öra, eyra), (an-stam, § 98, [§ 420]), svag n., best., sing., nom./ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identiskt (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
The glädi giffui os | gudh fader och son och then helgä ande | nw oc for wtan ändhä  
 
#C115 The glädi 
Direkt objekt 
+the (best. art., þe, sú), (§ 109, [§ 508]), f., sing., nom./oblikt 
+glädi (subst., gläþi, gleði), (īn-stam, § 97, [§ 427]), svag f., obest., sing., nom./oblikt 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell ack.) 
ANM.: fem. pron.-formen the sammanfaller i alla kasus vid attributiv användning (Wessén § 109) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C116 gudh fader° [och son och then° helgä ande] 
Vokativfras, samordnad med son och helgä ande. 
+gudh (subst., guþ, guð), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, α]), stark m., obest., sing., nom./ack.  
+fader (subst., faþir, faðir), (r-stam, § 87, [§ 437]), stark m., obest., sing., nom. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 
ANM.: guþ var urspr. neutr. och saknar därför ändelsen -er i nom. (Wessén s. 97–98, Noreen s. 283)  
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- kasus upprätthållet A 
 
#C117 [gudh fader° och] son [och then° helgä ande] 
Vokativfras, samordnad med gudh fader och helgä ande. 
+son (subst., söw, NO), (u-stam, § 85, [§ 411]), stark m., obest., sing., nom./dat.††/ack. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C118 [gudh fader° och son och] then° helgä ande 
Vokativfras, samordnad med gudh fader och son. 
+then (best. art., þän, sá), (§ 109 [§ 508; § 508, 16, anm. 16]), m., sing., nom./ack.  
+helgä (adj., helagher, heilagr), (§ 102, [§ 458]), svag m. sing., nom.†††/oblikt 
+ande (subst., ande, andi), (a-stam, § 83, [§ 383, 1, e, β]), stark m., obest., sing., nom./dat. 
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: identisk/then helghi ande (strukturell nom.) 

- oklart om kasus upprätthållits 
 
#C119 ändhä 
Rektion i prep.-fr. for wtan ändhä (som är adverbial) 
+ändhä (subst., ände, endi), (an-stam, § 95, [§ 416]), svag m., obest., sing., nom.†††/oblikt  
Förväntad kasusform i Ä.FSV.: ändhi (strukturell nom.) 

- kasus ej upprätthållet C††† 
 
AMEN | mcdlvii0|  

 

Bilaga B – bedömningsfall 
I de valda avsnitten i Tungulus finns ett antal ord som inte togs med i analysen, men som 
förtjänar att få sitt diskvalificerande motiverat. Här följer en lista med dessa ord. 
 

Siäldän i satsen han togh siäldän skriptemall.  'Sällan' har historisk använts adjektiviskt 
(SAOB – sällan), men är här ett adverb. (se A10, A11) 
 

Myket i satsen och fölgde myket sinom wiliä. 'Mycket' kan vara ett adj., men används här 
adverbiellt (se A16). 
 

Lengre i satsen tha wilde gudh thet ey lengre stedhiä. 'Längre' kan vara ett adjektiv men är 
här ett adverb. (se A23, A24) 
 

Olofflikä i satsen hwar är nw thin myklä ärä thu haffde olofflikä j werldine. Ordet 
('olovligen') har sitt ursprung i adj. 'lovlig', men är i denna användning ett adverb. (se A82, 
A83, A84) 
 

Ther i satsen Nw then herrin ther ey wil syndugh manz dödh tola eller see. Ordet har sitt 
ursprung i pers. pron. 2 pers. þu,; dat. þér,, men är oböjligt i denna användning (Wessén 
1968 § 113) och motsvarar ungefär 'som' (Sdw – ther), vilket traditionellt har ansetts vara ett 
relativt pronomen. I linje med SAG:s kategorisering anses ordet emellertid här vara en 
subjunktion. (SAG, kap 11 Konjunktioner, subjunktioner och infinitivmärke, § 6–10.; SAG, 
kap. 5 Pronomen § 39). (se A105, A106, A107) 
 

Heell i satsen Heell tungulus hwat gör thu nw. Heell (hel, heill) är ursprungligen ett 
adjektiv med betydelsen 'hel', 'välbehållen', 'frisk', 'i välgång' (Sdw – hel). Senare tids interj. 
hell har sin etymologiska bakgrund i detta adj. (SAOB – hell) och det användes redan i 
fornsvensk tid på ett vis som påminner om interj.: stath heil konung aff iuda landh, heel thu 
(Sdw – hel). Ordet har här tolkats som interjektion, vilken följs av en separat vokativfras 
(tungulus) i analogi med SAG:s exempel: Hej, Kalle! (SAG, kap. 39 Icke satsformade 
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meningar, § 7, fotnot 1, sid. 789. Vidare om vokativfraser: SAG, kap. 39 Icke satsformade 
meningar, § 9–25). (se A122) 
 

Hwar i satsen Tha saa siälin hwar diäfflä stodho wthi en rädelikin eldh. Hvar har historiskt 
använts som interrogativt pronomen ('vem') (Wessén 1968 § 114). Här är dock användningen 
adverbiell. (se B1, B2, B3) 
 

Thet at i satsen Tha siälin hörde thet at hon skulde ater til likamen. Ordet thet är härlett ur 
neutrumformen av dem. pron. þän, men fungerar här tillsammans med at som subjunktion. 
(SAG, kap. 11 konjunktioner, subjunktioner och infinitivmärke, § 6–8; del 2 s. 733–741) (se 
C22, C23, C24) 
 

Troligä i satsen och the som troligä tiänä gudhi j kirkionä är besläktat med adj. troin 
('trogen'), men används här adverbiellt ung. motsvarande 'troget'. (se C52, C53, C54) 
 

Thy i satsen och for thy at thu giord[e] enkte aff godgerninghom thy ma thu ther ey warä. 
Ordet kommer ur n. dat. av dem. pron þen, (Wessen 1968 § 109; Noreen 1905 § 508), men 
används här adverbiellt ('därför') som satsinledare. (Haskå 1988 s.88–89; Wessén 1965 s. 
299) (se C68, C69, C70, C71) 
 

Enkte i satsen och for thy at thu giord[e] enkte aff godgerninghom thy ma thu ther ey warä. 
Ordet är ett adverb härlett ur n. sing. nom. av kvant. pron., ängin (Wessén 1968 § 115). 
Fungerar här som satsadverbial – 'inte'. (se C68, C69, C70, C71) 
 

Oppenbarlikä i satsen och predicadhe oppenbarlikä the helghä tro. Ordet är härlett ur adj. 
'uppenbar', men har här tydlig adverbiell funktion. (se C102)  
 

Amen har sitt yttersta ursprung i ett adjektiv och kan användas nominalt – ett amen, här 
dock interjektion. (se C119) 
 

mcdlvii är datering av texten (1457). 
 

Bilaga C – kalkyldokument 
Förekomsterna som analyserats i denna uppsats finns samlade i ett kalkyldokument, skapat i 
Microsoft Office Excel. De presenteras där var för sig i den förkortade form som återfinns 
under 6.3. Varje fras är dessutom märkt med avsnitt (A, B, C), unikt nr, frastyp, huvudordets 
ordklass, genus, böjningsstam, förväntad kasustyp, förväntat kasus, status för kasus. 
Förekomsterna kan enkelt grupperas efter dessa kategorier med hjälp av kalkylprogrammets 
sorteringsfunktion. Den som önskar en kopia av filen är välkommen att kontakta författaren 
på klashjortstam@telia.com. 

 
 

 


