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Notation, förkortningar och normaliseringar 
Vid redovisning och diskussion av resultatet används olika former av 
markering för grafem, morfem och lexem beroende på hur dessa för 
tillfället omtalas:  
 
<-sen/-son> – ord eller ordled inom vinkelparentes betecknar variabel 
för undersökningen.   
 
<a> – bokstav inom vinkelparentes betecknar graf i motsats till /a/  
som betecknar fonem. 
 
”Niels” – ord eller namn inom citattecken betecknar form citerad ur 
källmaterialet.  
 
Anna – ord eller namn i kursiv betecknar omtal i normal nusvensk 
stavningsform eller belägg av ord från ordböcker eller i etymologier och 
från grammatikor. 
 
Förkortningar enligt Zheltukhins kodteori 
Vid diskussion enligt kodteori används följande förkortningar, vilka 
motsvaras av Zheltukhins engelska termer: 
CON = (Community orthographic norm) språkgemenskapens 
ortografiska norm 
IOC = (Individual orthographic norm) individuell ortografisk kod 
PON = (Periodic orthographic norm) periodisk ortografisk norm 
SOC = (Standard orthographic norm) standard ortografisk kod 
VOV = (Variants of variable) variant av variabel 
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Utgåvan av Olof Bertilsson kyrkobok 
Den tryckta versionen av Olof Bertilssons kyrkobok benämns i 
avhandlingen Utgåvan. 
 Denna är en diplomatarisk utgåva vilket medför att alla tecken återges 
i enlighet med den handskrivna förlagan. I avhandlingen liksom i 
Utgåvan skrivs därför u i ord som ”quinde” (’kvinna’), v i ord och namn 
som ”vtj” och ”Vndersager” samt w i ord och namn som ”wægt” 
(’oäkta’) och ”Werner”. Utgåvans former återges i avhandlingen inom 
citattecken. 
 Transkribering av andra handskrifter som domböcker, brev och annat 
källmaterial sker efter samma principer som i Utgåvan. 
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Förord 
 
När jag skulle skriva min D-uppsats föreslog Gunvor Flodell och Lars-
Erik Edlund att jag skulle undersöka språkövergången från danska till 
svenska i Jämtland efter 1645. Lars-Erik berättade att någon annan fått 
ämnet tidigare men försvunnit i arkiven och inte dykt upp igen. Det var 
på tiden att ämnet utreddes. Medan jag letade material till min uppsats 
fick jag ögonen på en kyrkobok som skrivits just vid den här intressanta 
tiden i Jämtlands historia. En präst, kyrkoherde Olof Bertilsson i 
Offerdal i Jämtland, hade fört kyrkobok under hela den här tiden, från 
1636 fram till slutet av 1668. Här fanns chansen att undersöka hur en 
individs skriftspråk förändrades och utvecklades när de yttre 
förutsättningarna förändrades. Ämnet för avhandlingen var givet. Tack 
Gunvor och Lars-Erik för ett intressant avhandlingsämne som gett mig 
timmar och år av grubblerier. Tack också Lars-Erik för att du som 
huvudhandledare och Jonas Carlquist som biträdande handledare har 
hjälpt mig framåt när jag själv försökt gå in på smala sidospår.   
 För hjälp vid utgivningen av Olof Bertilssons kyrkobok vill jag tacka 
Landsarkivet i Östersund och Jämtlands Fornskriftsällskap, och då 
särskilt Eva Sjögren Zipsane, Georg Hansson och Kjell Hoffman. 
Genom tryckningen av Olof Bertilssons kyrkobok fick jag en fastställd 
text att arbeta utifrån. Jag behövde inte mer fundera över om det i 
handskriften verkligen är ett e eller möjligen ett a i ett visst ord. Detta var 
nu fastslaget och jag kunde i stället koncentrera tankarna kring vad ett e 
eller ett a betyder för Olof Bertilssons språkförändring.  
 För ekonomisk hjälp tackar jag Jämtlands fornskriftsällskap och Erik 
Anderssons minnesfond. Ni gjorde det möjligt att efter de fyra åren som 
fakultetsfinansierad doktorand kunna slutföra arbetet med avhandlingen. 
 Eftersom jag slutade veckopendla till Umeå och i stället arbetade 
hemifrån de sista åren var det nödvändigt att snabbt och effektivt kunna 
beställa böcker via fjärrlån. Här har biblioteket i Hackås och Jämtands 
läns bibliotek i Östersund varit till ovärderlig hjälp. Tack så jättemycket.  
 Jag vill naturligtvis också tacka alla på institutionen som läst och 
kommenterat, och som vid seminarier frågat och frågat om igen. Alla vad 
och varför har förbättrat min text på alla plan. Ett stort tack också till 
Jessica Eriksson som i slutskedet ingående och noggrant läste och 
kommenterade mitt avhandlingsmanus. 
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 Jag vill slutligen tacka mina tjejer Linda, Pia, Sofi och Marion för att 
ni funnits där och lyssnat när jag velat berätta om Olof Bertilsson. Men 
också visat att det finns annat att bry hjärnan med en juldag eller 
annandag, som t.ex. Chicago, TP eller Rappakalja. Jag vill också tacka 
David som fått mig att berätta då jag inte velat berätta, och som vid 
frukost, lunch och middag ställt alla obekväma frågor som fått mig att 
ifrågasätta och fundera vidare. Tack mina kära för att ni alltid funnits där 
när jag behövt beklaga mig eller berätta något som bara jag kan tycka är 
intressant och spännande. Utan er hade det inte blivit någon avhandling.   
 
 
Solbritt Hellström 
Hackås den 18 september 2008 
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Kapitel 1    
Inledning  
 
År 1645 är för Jämtland ett historiskt märkesår. Då ändrades den 
politiska och kyrkliga tillhörigheten från dansk–norsk till svensk. 
Fortfarande kan diskussionen om detta var till fördel eller nackdel för 
invånarna i landskapet gå het. För denna avhandling är den frågan dock 
oviktig. Det intressanta här är att undersöka hur kyrkoherde Olof 
Bertilsson konkret i sitt skrivande kom att följa drottning Kristinas 
påbud att: 
 

 ”wänia och beqwäma sigh till thet swänske språket”. 1 
 
Den politiska, militära och sociala historien i Jämtland under 1600-talet 
har flitigt undersökts och dokumenterats. Janrik Bromé (1945, 1954) har 
i ett gediget verk i två band skrivit Jämtlands och Härjedalens historia 
1537–1720. I serien ingår också Nils Ahnlunds (1948) band om tiden 
intill 1537, Holger Wichmans et al. (1962) om tiden 1720–1880 och Mats 
Roléns et al. (1991) om tiden 1880–1980. Detta är ett stort översiktsverk 
som täcker många sidor av historien. I dessa arbeten redovisas utförligt 
Jämtlands och Härjedalens historia, från de första spåren av mänsklig 
närvaro till den moderna tidens industrialism och turism.  
 Edvard Bull (1927) koncentrerar sin historia på Jämtlands förhållande 
till Norge. Bull berättar om de äldsta upplysningarna om Jämtland i de 
isländska sagorna, om hur Jämtland kom under norsk kungamakt men 
samtidigt tillhörde svensk kyrka, och han avslutar sin historia med den 
tid då Jämtland blev svenskt.   
 I tidskriften Jämten och hembygdsserien Fornvårdaren förekommer 
naturligt en mängd artiklar om Jämtlands och Härjedalens historia. 
Nämnas kan exempelvis Johan Nordlanders artikel ”Om underlagman 
Peder Classon Broman och hans domböcker” i Fornvårdaren 1 samt Nils 
Beltzéns artiklar ”En segsliten byggnadstvist i Offerdal” och 
”Superintendent Mag. Petrus Steuchius’ visitation i Jämtland och 

                                                 
1 Citat ur drottning Kristinas resolution till prästerskapet i Jämtland och Härjedalen, 
daterat den 24 december 1645. Resolutionen finns bevarad i Landsarkivet i Östersund, 
Offerdals Kyrkoarkiv J 4 s. 1–6. 
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Härjedalen” i Fornvårdaren 8, vilka alla tre berör omständigheter vid 
mitten av 1600-talet. I serien Fornvårdaren ingår även Ingrid Telhammers 
bok (1992) som behandlar kyrklig inredningskonst i Jämtland 1520–
1720. I tidskriften Jämten 1996 finns Steinar Imsens artikel ”Republiken 
Jämtland – myt eller verklighet”, vilken belyser förhållandet bakom 
begreppet ”Republiken Jämtland”. 
 Under senare år har olika projekt vid Mittuniversitetet och vid 
Uppsala universitet möjliggjort studier av Jämtlands historia ur olika 
synvinklar. Dessa projekt har utmynnat i ett stort antal böcker och 
artiklar som jag haft nytta av i min studie. De jag särskilt vill nämna är en 
samlingsvolym med artiklar om Jämtlands kristnande utgiven av Stefan 
Brink 1996, och två samlingsvolymer om politiska förhållanden och 
ämbetsmän i Jämtland under 1600-talet: Mellan två statssystem, utgiven av 
Per Sörlin 1995, och Mellan makten och menigheten, utgiven av Börje 
Harnesk och Marja Taussi Sjöberg 2001. Nämnas bör även Espen 
Andresens (2000) forskningsrapport om maktförhållanden i Jämtland 
under tiden 1613–1645. 
 Jämtlands politiska och sociala historia är således väl belyst. Den 
språkliga historien i Jämtland, undantaget den som rör dialekten, är 
betydligt mindre utforskad. Här finns en lucka som denna studie vill 
bidra till att fylla. Den historia som tidigare skrivits är också till största 
delen skriven utifrån ett allmänt perspektiv, endast en liten del är skrivet 
utifrån individperspektiv. Även denna lucka vill förestående 
undersökning söka fylla. Studiet av en enskild individs skrivande kan, till 
bilden av de förändringar som skedde i Jämtland vid mitten av 1600-
talet, ge en inblick i den enskilde individens försök att anpassa sig till 
rådande omständigheter i en period av stor förändring. Studien avser att 
belysa hur skriftspråket i Jämtland såg ut och förändrades under några 
decennier vid mitten av 1600-talet, men kan även mer generellt visa hur 
normkällor byggs upp och kommuniceras för att långsiktigt ge en allt 
fastare skriftspråksnorm.  
 Utgångspunkt för min undersökning är den kyrkobok från Sveg i 
Härjedalen och Offerdal i Jämtland som skrevs under perioden 1636–
1668 av den inledningsvis nämnde Olof Bertilsson, en norskfödd 
kyrkoherde, utbildad i Köpenhamn och yrkesverksam först i Härjedalen 
och senare i Jämtland.  
 Kyrkobokens handskrivna text har jag, med god hjälp av Christer 
Kalin, transkriberat och kommenterat. År 2006 gavs den ut av Jämtlands 
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läns fornskriftsällskap och Landsarkivet i Östersund under titeln Olof 
Bertilssons kyrkobok, förd i Sveg och Offerdal 1636–1668. När jag i det 
följande hänvisar till den transkriberade versionen av kyrkoboken 
omtalas den som Utgåvan.   
 Eftersom kyrkoherde Olof Bertilsson var född i Ongdal (det som på 
den tiden hette Angdal) i Norge, var utbildad i Norge och Danmark samt 
började sitt yrkesliv som präst i Härjedalen och Jämtland som då 
tillhörde Danmark–Norge, skriver han till en början sin kyrkobok på 
danska. När Jämtland och Härjedalen efter 1645 kommer under svensk 
krona, blir Olof Bertilsson och de andra prästerna i landskapen av 
drottning Kristina uppmanade att använda svensk kyrkoordning, sända 
sina barn till svensk skola och anpassa sig själva till svenskt språkbruk. 
  Både danskt och svenskt skriftspråk kan vid tiden för maktskiftet i 
Jämtland karaktäriseras av stor variation med många likheter mellan 
språken. Men skriftspråksnormen var under utveckling mot en allt 
snävare variation och därmed tydligare skillnader språken emellan. När 
de jämtländska prästerna på uppmaning av drottningen ska ändra sitt 
språk får de, vad vi vet, ingen officiell vägledning för detta. De får på 
egen hand söka skillnader och likheter i språken.  
 Utifrån dessa premisser vill jag undersöka hur språkövergången ser ut 
i en enskild skrivares dokument, i Olof Bertilssons kyrkobok. Utifrån en 
jämförelse med samtida, lokalt och centralt skrivna dokument kommer 
jag att undersöka varifrån Olof Bertilsson kan ha fått kunskap och 
influenser till den skriftspråkliga förändringen han uppnår efter 1645. 
Utifrån teorier om individuella språkliga strategier och benägenhet till 
stagnation eller förändring kommer skriftspråkliga mönster i Olof 
Bertilssons kyrkobok att diskuteras. Genom undersökningen av en 
enskild individs skriftspråkliga variation och förändring efter det svenska 
maktövertagandet i Jämtland 1645, belyses hur denne förhåller sig och 
anpassar sig språkligt när stora politiska förändringar sker utanför 
individens egna inflytande.  
 
 
1.1 Syfte 
Avhandlingens syfte är att genom en longitudinellt upplagd studie 
undersöka den förändring och utveckling som sker i Olof Bertilssons 
skriftspråk, under en för Jämtland intressant tidsperiod före och efter 
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freden i Brömsebro 1645. Undersökningen görs med utgångspunkt i 
Jämtlands övergång från dansk–norsk till svensk tillhörighet år 1645 och 
belyses genom en kyrkobok från Sveg och Offerdal, förd av kyrkoherde 
Olof Bertilsson åren 1636–1668. Vid denna tid gjorde yttre 
omständigheter att skrivaren ställdes inför en rad politiska och sociala 
val, vilket till en del resulterade i valet mellan att behålla sitt invanda 
skriftspråk eller förändra och anpassa sig efter nya förhållanden.  
 Genom en analys av Olof Bertilssons kyrkobok och jämförelse med 
andra skrivares samtida texter, kommer jag att belysa hur valet att behålla 
ett inlärt danskt skriftspråk eller att övergå till ett mer svenskt skiftspråk 
efter 1645 visar sig i kyrkobokens text – och i förlängningen hur denne 
skrivares förhållande till maktskiftet visar sig språkligt i denna text. 
Genom analysen kommer jag även att mer generellt belysa olika 
individuella, sociala och politiska faktorer som kan ligga till grund för en 
språkbrukares val och som antingen leder till förändring eller bevarande 
av ett inlärt skriftspråk.  
 
 
1.2   Avhandlingens disposition 
I föreliggande avhandling kommer först den historiska bakgrunden till 
att ett språkskifte ägde rum efter freden 1645 att redovisas kort. Här 
diskuteras även de tidiga skolornas roll för att få jämtländska elever att 
studera vid svenska gymnasier och universitet.  
 I kapitel 2 behandlas de teoretiska och metodiska förutsättningarna 
för avhandlingen. Teorier kring variation i och förändring av 
skriftspråkliga strategier tas upp, och metoder för att systematisera och 
finna orsaker till förändringen diskuteras.  
 I kapitel 3 avhandlas de skriftspråkliga förhållandena i Danmark och 
Sverige under 1600-talet. Här berörs bland annat utvecklingen av en mer 
enhetlig skriftspråksnorm i de båda länderna. I kapitlet uppmärksammas 
främst forskning om ortografisk variation i skriftspråken och skillnader 
mellan danskt och svenskt skriftspråk. Utifrån resultaten av denna 
forskning görs ett urval av några särskiljande grafem, morfem och lexem 
i de båda språken. Dessa särskiljande drag ligger till grund för de 
variabler som analysen av kyrkobokens text sedan utgår från.  
 I kapitel 4 görs en inventering av bevarat skrivet material som rör 
jämtländska förhållanden under 1600-talet. Inventeringen görs i 
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riksarkiven i Oslo och Stockholm, stadsarkivet i Trondheim samt 
landsarkiven i Härnösand och Östersund. Det material som ingår i 
undersökningen och dess skrivare presenteras utförligt.  
 I kapitel 5 redovisas de kvantitativa resultaten av analysen av 
skriftspråket i Olof Bertilssons kyrkobok. Figurer och tabeller visar hur 
förhållandet mellan danska och svenska drag ändras i kyrkobokens text 
under åren 1636–1668. För att kunna diskutera Olof Bertilssons 
variation och förändring i förhållande till annan samtida variation, görs 
en jämförelse med användningen av samma språkliga drag i lokalt och 
centralt skrivna dokument. Dragens manifestation i äldre nydanskt och 
nysvenskt språk studeras. 
 I kapitel 6 diskuteras resultaten utifrån ovan nämnda teorier om 
skriftspråklig variation och förändring. En utförlig redovisning av Olof 
Bertilssons utbildning och sociala förutsättningar ges här. För att söka 
svar på frågor om Olof Bertilssons skriftspråkliga influenser diskuteras 
resultatet i förhållande till andra lokala och centrala skrivare och dess 
samtida texter.  
 I kapitel 7 ges en sammanfattning av avhandlingen. 
 
 
1.3   Historisk bakgrund  
För att ge en bakgrund lämnas här inledningsvis en kort historisk 
översikt över Jämtlands och Härjedalens politiska och kyrkliga situation 
för tiden fram till 1645 och kort därefter. Jämtland hade, som historiker 
Per Sörlin (1995) definierar det i en boktitel, sedan lång tid såsom ett 
typiskt gränsområde befunnit sig inte i så hög grad inom som ”mellan två 
statssystem”. Vid krig och oroligheter mellan Danmark och Sverige hade 
invånarna omväxlande fått löften från danska och svenska makthavare 
bara de svor att hålla sig till ”rätt” sida. I denna maktstrid blev 
integrationen av landskapen och framväxten av skolor inom Jämtland 
inte minst viktig och detta fokuseras därför särskilt nedan. 
 När Jämtland i enlighet med fredsfördraget, undertecknat i 
Brömsebro den 13 augusti 1645, överlämnades till Sverige vid det 
formella mötet på Frösö skans i månadsskiftet oktober–november 1645 
hade landskapet under närmare 500 år haft stark politisk tillhörighet till 
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Norge och Danmark–Norge.2 Enligt den traditionella 
historieskrivningen erövrade Norges kung Sverre Jämtland vid ett slag på 
Storsjöns is utanför Andersön år 1178. Att händelsen ägt rum råder det 
inget tvivel om, men om detta utgör den exakta tidpunkten för Norges 
övertagande av den politiska makten i Jämtland är inte helt klart. Bland 
annat vill Barbro Bergner (1988: 143) härleda den norska överheten till 
kung Øysteins kloka förhandlande med landskapets män år 1111. Hon 
använder den isländska Morkinskinna som källa, vilken berättar om hur 
kung Øystein mottog jämtarna med älskvärdhet och gåvor och 
övertygade dem om fördelarna med att tillhöra Norge. Endast genom 
fredliga förhandlingar avtalades alltså Jämtlands tillhörighet. ”I denna 
text”, skriver Bergner (1988: 143), ”gömmer sej (sic!) enligt min åsikt 
åtskilliga av de grundelement som reglerade det konstitutionella 
förhållandet mellan kungen och landskapet Jämtland”.  
 Vilken händelse som än var den avgörande faktorn för Jämtlands 
historia, är det ändå klart att Norge och Danmark–Norge, från 1100-talet 
fram till 1645, haft den avgörande politiska makten över Jämtland (jfr 
Sehlin 1929: 41 ff., Bromé 1945, Ahnlund 1948: 137 ff., 158 ff., Bull 
1927: 9 ff.). 
 Den norska kungens (Sverres eller Øysteins) erövring av Jämtland 
kom således länge att påverka den politiska tillhörigheten. Kyrkligt var 
situationen en annan. Runstenen på Frösön från mitten av 1000-talet 
vittnar om kristnandet av landskapet. På modern svenska lyder 
Frösöstenens text: ”Östman Gudfasts son lät resa denna sten och göra 
denna bro, och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn och 
Sten ristade dessa runor”. Inskriptionen är enligt Henrik Williams (1996: 
53 ff.) skriven på runsvenska och namnet Östman vittnar om en person 
från nutida svenskt område, eller möjligen från Jämtland. Texten kan 
således tydas som att kristnandet skett från öst eller sydöst. Stefan Brink 
(1997: 243) anser att även det faktum att Jämtland under medeltiden och 
fram till 1570 tillhörde Uppsala stift bekräftar tanken att kristnandet skett 
                                                 
2 När jag i det följande använder namnen Danmark, Norge eller Sverige avser jag de 
områden som vid den tid som för tillfället avses låg under dansk, norsk respektive 
svensk krona. Med benämningen Danmark–Norge avser jag sammanslagningen av de 
båda rikena under dansk kung. Vid omtal av präster och ämbetsmän avser beteckningen 
dansk respektive svensk personer födda i Danmark-Norge respektive Sverige, utbildade 
inom det danska respektive svenska skolväsendet och därmed med danskt respektive 
svenskt skriftspråk. 

 22 



från svenskt håll. Detta är också den tolkning som i de flesta 
sammanhang är den rådande. Tolkningen är dock inte okontroversiell. I 
samlingsvolymen Jämtlands kristnande diskuteras frågan om hur och 
varifrån landskapet kristnades. Jørn Sandnes (1996: 112 f.) lägger fram en 
teori om att jämtarna kristnat sig själva, med starka influenser från kulten 
kring Olof den helige. Även Carl F. Hallencreutz (1996: 16) och Per 
Vikstrand (1996: 97) betonar Olofskultens betydelse och den roll slaget 
vid Stiklestad år 1030 spelat för Jämtlands kristnande. Kulten kring Olof 
den helige var dock inte endast en norsk angelägenhet. Olofskulten var 
utbredd även i Sverige och kan ha nått Jämtland både från öst och från 
väst (Vikstrand 1996: 97, se vidare den omfattande volymen Helgonet i 
Nidaros 1997).3 Den senare boken ger en bred bild av Olavskulten och 
kristnandet i Norden. 
 Under närmare 500 år hörde Jämtland således politiskt till Norge och 
Danmark–Norge och kyrkligt till Sverige. Då kyrkan i och med 
reformationen blev hårdare knuten till staten blev Jämtlands situation än 
mer komplicerad. Den svenska kyrka, till vilken Jämtland hörde, styrdes 
av den svenska kungen. Världsligt lydde man fortfarande under dansk 
kung.  ”Dette måtte skape en nesten uholdbar situasjon, fordi det 
nærmest hersket en konstant konkurransesituasjon mellom de to 
nordiske monarkiene på denne tiden”, skriver Andresen (2000: 30) 
angående Jämtlands kluvna ställning.  
 Härjedalen däremot tillhörde under samma tid, från 1100-talet fram 
till 1645, Norge och Danmark–Norge både politiskt och kyrkligt. 
Landskapet kristnades från Norge och kom att tillhöra Nidaros 
bispedømme4. När reformationen kom med monopolisering av makten 
hade Härjedalen fortfarande endast en kung, den danska, att hålla sig till 
(jfr Bull 1927: 134 ff., Sehlin 1929: 57 ff., Bromé 1945: 75 et passim, 
Ahnlund 1948: 135 et passim). 

                                                 
3 Boken Helgonet i Nidaros gavs ut i samband med Trondheims 1000-årsjubileum år 
1997. Olav den helige, eller Sankt Olof, intar en särställning bland de nordiska 
helgonen. I vissa legender liknas hans öde med Jesus; han gisslas, bespottas och hånas, 
och han får bära törnekrona innan han slutligen dör som martyr sedan han starkt 
bidragit till kristendomens införande i de nordiska länderna.   
4 Nidaros bispedømme, är tillsammans med Bjørgvin (Bergen) Norges äldsta stift. Det 
omfattar Sør- och Nord-trøndelag och har Trondheim som huvudort. 

 23 



 Angående Jämtlands förhållande till den politiska makten under 
medeltiden och fram till 1645 diskuterar Steinar Imsen (1988) arten och 
graden av självstyre inom de norska provinserna.5 I Magnus Lagaböters 
landslag från 1274–1276 ges regler för bygdegemenskapens offentliga 
ansvar, rättigheter och plikter. Detta var inget specifikt skandinaviskt 
fenomen utan över hela den europeiska kontinenten syns mot slutet av 
högmedeltiden vad som benämns som en bygdekommunal expansion.6 
De bygdekommunala organen hade ansvar för privata transaktioner som 
försäljning, köp och arvskiften. De hade också ansvar för vägar och 
kommunikation samt förvaltning av gemensamma resurser. Den främsta 
uppgiften var dock att upprätthålla samhällsfreden. Denna 
bygdekommunalism innebar för Jämtlands del att landskapet under 
medeltiden, i likhet med många andra områden i Europa, hade en relativt 
stor grad av självstyre. Under unionstiden blev förhållandet till makten 
än mer fritt, eftersom landskapet då inte längre var ett gränsområde 
mellan Norge och Sverige utan en del i unionen (Imsen 1988: 138).  
 
1.3.1   Tiden fram till 1645    
Efter sjuårskriget 1563–1570 och den efterföljande freden i Stettin, 
övertog Danmark–Norge även det kyrkliga styret i Jämtland och inledde 
därmed en integrationsprocess för att stärka de danska intressena i 
landskapet. I och med en ny kyrkolag och förordning år 1585 infördes 
förbud mot att tillsätta andra än danska präster (Andresen 2000: 32 f.). 
 Den nya kyrkolagen från 1585 innebar för Jämtlands del också att 
danska biblar, psalmböcker och andaktsböcker skulle användas och att 
gudstjänsterna skulle förrättas på danska. I inventeringslistor från 

                                                 
5 Graden av jämtländskt självstyre är också huvudtemat för Carl-Göran Ekerwalds bok 
(2004) om jämtarnas historia intill 1318. Han försöker där övertyga om en urjämtsk 
folkstam som själv kristnade Jämtland och som styrde landskapet genom en 
bonderepublik med egna lagar. Ekerwalds tolkning av källorna görs dock alltför tydligt 
utifrån vad författaren själv vill se och kan därför på goda grunder ifrågasättas.  
6 Imsen (1988: 130) definierar begreppet bygdekommune enligt följande: ”[...] med det 
mener jeg det lokalsamfunnsfelleskapet som ifølge lovene var ansvarlig for løsningen av 
en rekke klart definerte offentlige oppgaver, enten alenen eller i samvirke med 
øvrighetsinstanser, og som til dette hade egne offentlige organer autorisert av 
myndighetene […]”.  Sörlin (1995: 7) menar att bygdekommunalism är en vetenskapligt 
sett mer vedertagen benämning på fenomenet med relativt stark ställning för 
lokalsamhällets bönder än talet om bonderepublik. 
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Offerdal 1648 finns bland annat uppräknat: ”1 dansk Biblia in folio, 1 
Graduell på Latina och dansk, 1 Altere Book dansk, 1 Psalm book dansk, 
Lutheri Postilla Latina”. I tidigare räkenskaper och inventeringslistor från 
1614, 1621 och 1623 nämns innehav och inköp av bibel, psalmbok, 
postilla, altarbok och gradualbok.7 Det är rimligt att anta att det är dessa 
böcker som fanns kvar år 1648 och som då beskrevs som danska och 
latinska.  
 Under åren 1611–1613 pågick de strider som i Jämtland och 
Härjedalen går under namnet Baltzarfejden. Efter fejden och den påstådda 
trolösheten mot den danska makten förlorar Jämtland många av sina 
gamla privilegier och nästan alla bönder förlorade sin odalsrätt när 
arvjorden gjordes om till kronogods. Många jämtar blev fredlösa, men de 
som inte haft en ledande roll under kriget kunde köpa sig fred (Andresen 
2000: 46). Andresen skriver att den danska centralmakten efter 1613 
stärkte sin ställning betydligt. Skattetrycket ökade, administrationen 
förstärktes, inflytandet över rättsväsendet blev större och den militära 
närvaron ökade. Bland de gamla privilegier som jämtarna förlorade kan 
nämnas det jämtländska sigillet som nu blev indraget. Förlusten av sigillet 
kan enligt Andresen (2000: 47) ses som en vingklippning av det 
jämtländska lokalsamhället, då beslut inom detta inte längre hade rättslig 
legitimitet.   
    År 1636 fick dock jämtarna tillbaka det sigill man förlorat vid freden 
1613, men denna symbol hade nu reducerad makt jämfört med tidigare. 
Förr hade förtroendemän inom landskapet själva tillgång till sigillet, nu 
var det försett med två lås till vilka en representant för jämtarna och den 
av kronan utsedde lagmannen hade var sin nyckel (Andresen 2000: 61).  
 
1.3.1.1   Västerhus skola 
I det tidigmoderna Europa blev skolor ett viktigt medel för att stärka 
både den politiska och religiösa makten och därmed i förlängningen 
lydnaden mot överheten. Till diskussionen om en skola i Jämtland visar 
Carl Sehlin (1929: 250), Gudmar Hasselberg (1935: 3 f.), Edvard Bull 
(1927: 200) och Espen Andresen (2000: 31) alla på ett brev från Fredrik 
II utfärdat den 7 augusti 1578. I detta brev sägs det att den kristna 
överheten bör se till att religionen och Guds ord främjas och att kyrkor 
                                                 
7 Inventeringslistorna och räkenskaperna finns bevarade i Landsarkivet i Östersund, Offerdals, 
Alsens och Mattmars Kyrkoarkiv LIa:1. 
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och skolor därför byggs. För landets bästa bör biskopen i Trondheim se 
till att en skola upprättas i Västerhus på Frösön. 
 

[…] en christelig Øvrig-hed bør at have Opseende med, at 
Religionen og Guds Ord sammesteds forfremmes [på samma 
ställe främjas, dvs. i Jämtland], Kirker og Skoler opbygges [...] da 
have vi derfor Landet til Gavn og Bedste for godt anseet, at 
Bispen udi Trondhjem nu strax skal begynde og anrette en Skole 
sammesteds paa Vesterhus [...]   
(Norske Rigsregistranter, II s. 289.) 

 
Kravet på en skola kom först från prästerna i Jämtland och kungen 
besvarade genom brevet prästernas begäran, menar Gudmar Hasselberg 
(1935: 5). Skolans främsta uppgift skulle vara att svara för den 
grundläggande undervisningen inför fortsatt högre utbildning. Om 
vikten av diskussionen kring en dansk skola i integrationsprocessen har 
dock Bull och Andresen olika åsikt. Bull (1927: 201) menar att frågan om 
skolan inte var av politisk art utan av religiöst-kyrklig, och att man här 
inte kan se någon planmässig ”danifisering”. Andresen (2000: 32) 
däremot menar att det inte går att skilja mellan ett politiska eller religiösa 
mål i den här frågan. Det var, anser han, två sidor av samma sak. Att 
myndigheterna tog på sig ansvaret för att ”Religionen og Guds Ord 
sammestedes forfremmedes” kan i lika hög grad sägas vara ett politiskt 
som religiöst program så länge religionen brukades till att främja 
lydnaden mot överheten (Andresen 2000: 32).    
 Även om intentionen från dansk sida var att upprätta en skola på 
Västerhus är det inte säkert att detta förverkligades. Enligt Tord Bylund 
(1990: 7) har det inte funnits någon skola i Jämtland före den svenska 
erövringen. Andra menar dock att skolan verkligen funnits. Gudmar 
Hasselberg (1935: 5) säger att skolan till en början haft ganska god 
ekonomi men att den redan 1597 var nedlagd, kanske sedan flera år. 
Sehlin ger två skilda scenarier: i en artikel (1928: 250) säger han att 
ekonomin inte höll och att skolan aldrig blev förverkligad. I sin bok om 
grunddragen i Jämtlands historia säger han att en skola kom tillstånd på 
Västerhus, men säger likaledes att ekonomin inte höll och att skolan var 
nedlagd redan år 1602 ”utan att hava gjort någon större insats i bygdens 
andliga liv” (Sehlin 1929: 310, se även s. 129). 

 26 



 Det intressanta här är dock inte om skolan förverkligades eller inte. 
Det intressanta är att diskussionen fördes och att intentionen var att 
upprätta en skola i Jämtland. Det visar att den danska kyrkan ansåg det 
viktigt att den jämtländska ungdomen fick en dansk utbildning.   
 
1.3.2   Tiden efter freden i Brömsebro 1645 
När Jämtland under närmare tre kvarts sekel, från 1570 till 1645, både 
politiskt och kyrkligt hört till Danmark–Norge och på flera sätt knutits 
närmare den dansk–norska centralmakten, invaderades landskapet på 
nytt av svensk militär. I mars 1644 gick svenska trupper in i Jämtland. 
Prästerna flydde över gränsen, men återkom när läget blivit lugnare 
under sommaren samma år. Förhandlingar om fred inleddes och den 13 
augusti 1645 undertecknades en fredstraktat.  
 Vid freden i Brömsebro bestämdes den nya gränsen mellan Danmark 
och Sverige, vilket innebar att Gotland, Jämtland, Härjedalen (inklusive 
Särna och Idre) och Halland i kontrakt på 30 år tillföll Sverige. Efter 
freden började för Jämtlands och Härjedalens del en ny 
integrationsprocess. Svenska ämbetsmän sattes att förvalta landskapen 
och representanter för Jämtland och Härjedalen möttes på Frösön för att 
svära sin trohet till Sverige (se bilaga 1 s. 264). Svensk rättspraxis 
infördes och svenska lagmän tillsattes. För att vinna förtroende höll dock 
drottning Kristina en ”christeligh och mildh”8 ton i sin första kontakt 
med invånarna. Många av de bönder som förlorat sina odalgårdar efter 
Baltzarfejden 1613 fick tillbaka rätten till jorden. De präster som återvänt 
när de svenska trupperna dragit sig tillbaka fick stanna kvar i sina 
pastorat.  
 I en resolution från drottning Kristina daterad den 24 december 1645, 
till prästerskapet i Jämtland och Härjedalen, uppmanar hon dem att följa 
den svenska kyrkoordningen och skriver att eftersom Gud nu gett dem 
en svensk överhet är det deras skyldighet att använda svenskt språk samt 
att ta hem sina barn från skolor i Norge och Danmark och låta dem 
studera vid svenska skolor och akademier. Drottningen skriver att 
prästerna skall: 
 

                                                 
8 Enligt drottning Kristinas resolution till prästerskapet i Jämtland och Härjedalen, daterad den 
24 december 1645. Resolutionen finns bevarad i Landsarkivet i Östersund, Offerdals Kyrkoarkiv 
J 4 s. 1–6. 
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[…] sträfwa emot den swänske kyrckioordningen […] att efter 
Gudh nu hafwer förordnadt dem een swänsk öffwerheet under 
hwilken de och deres effterkomande, ewärdeligen wara och 
förblifwa skola; Så twiflar Hennes Kungliga Majestät inthet, att dee 
efter sin skylldighet, wänia och beqwäma sigh till thet swänske 
språket, thed måste de kunne, […] Såsom och, att de hålle och 
förmane deres åhörare där till, att de drage deres barn och 
ungdom uthur Norge och Danmarck, såsom och sielfwe thed 
giöre medh sine egne barn, och dem uthi swänske skolor och 
academier studera låta, det weetande att der någon af deres 
ungdomb blifwer ordinerat till präst annorstädes, än i Swerige, att 
den samme då ingen promotion här i rijket, eller dess 
underliggiande provincier skall hafwa att förwänta. (ÖLA, 
Offerdals kyrkoarkiv, J 4 s. 3.) 

 
 
De danska och jämtländska prästerna fick alltså stanna kvar på sina 
ämbeten, men när nya tillsattes var de av svensk härkomst.  
 Inom den kyrkliga förvaltningen kom Jämtland och Härjedalen efter 
1645 att tillhöra Uppsala stift. När Härnösands stift inrättades 1647 
innefattade det Jämtland, Medelpad, Ångermanland samt Västerbotten 
och Norrbotten, Lappland inräknat. Härjedalen tillhörde dock 
fortfarande Uppsala. Först 1661 överfördes Härjedalen till Härnösand.9  
 Som ett led i integreringsprocessen köpte enligt Bromé (1954: 206) de 
flesta av Jämtlands församlingar in Karl X Gustavs bibel från 1654 kort 
efter utgivandet. Den svenska kyrkohandboken från 1637 och Then 
swenska Vbsala psalmboken från 1645 hade enligt Bromé köpts in några år 
tidigare. Detta bekräftas för Offerdals och Alsens del genom 
anteckningar i ett utkast till kyrkoräkenskaperna för perioden 1645–1648, 

                                                 
9 Härjedalens kyrkliga tillhörighet för åren 1647–1661 är dock något oklar. Bromé 
(1954: 173 f.) skriver att Jämtland och Härjedalen under åren efter 1645 utgjorde ett 
gemensamt prosteri och menar att det är föga troligt att ett prosteri var delat i olika 
stift. Också förhållanden vid tillsättning av nya präster tyder på att Härjedalen redan 
före 1661 var knutet till Härnösands stift. Bromé avslutar dock sin diskussion med att 
säga att även om Härjedalen officiellt tillhört Uppsala stift, så var det geografiska läget 
sådant att det ändå hade mycket att göra med Härnösands stift. Beltzén (1945: 53 ff.) 
och Bylund (1990: 6) menar dock båda att Härjedalen stannade under Uppsala fram till 
1661.  
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undertecknat den 24 juli 1648 (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv, N III:1 s. 1–
9).  
 Kyrkoherde Olof Bertilsson har vid Offerdals församlings 
räkenskaper noterat i marginalen: ”for psalmbog Suensk j (1) daler for j 
(1) handbog Suensk 3 ort”.  Vid Alsens församlings räkenskaper finns i 
marginalen noteringen: ”for j (1) suensk psalmbog j (1) daler j (1) 
handbogh 3 ort” (siffror inom parentes är eget förtydligande av de 
romerska siffrorna). I räkenskaperna för Mattmars församling år 1648 
finns noterat att några icke namngivna böcker köpts in (ÖLA, Mattmars 
kyrkarkiv L1a:1). I räkenskaperna från 1655 finns noterat att Offerdal 
lagt 4 riksdaler till en svensk bibel, Alsen har samma år lagt 3 riksdaler 
och Mattmar 1 riksdaler (ÖLA, Offerdals, Alsens respektive Mattmars 
kyrkoarkiv, L1a:1).  Det är rimligt att anta att det som noterats som ”j 
handbogh” i utkastet till Alsens räkenskaper liksom i Offerdal är en 
svensk handbok, och att de icke namngivna böcker Mattmars församling 
köpt in 1648 också de är svensk psalmbok och kyrkohandbok.  
 De förtydligande noteringarna i marginalen till räkenskaperna 1648 
sätter Beltzén (1945: 69) i samband med den nye superintendenten 
Petrus Steuchius i Härnösand nära förestående visitationen. Det är, anser 
Beltzén (1945: 69), troligt att Steuchius då haft med sig dessa böcker och 
uppmanat församlingarna att köpa in dem.  
 De danska ämbetsmännen fick till skillnad mot prästerna inte stanna 
kvar på sina ämbeten när Sverige tog över makten. Den civila 
förvaltningen av Jämtland lades efter 1645 under Härnösands län.10 Till 
landshövding utsågs Hans Strijk, vilken tillträdde vid det offentliga 
övertagandet av landskapet på Frösö Skans den 31 oktober 1645. Vid 
denna ceremoni deltog landskapets länsmän och präster samt tolvmän 
från Jämtlands, Härjedalens samt Särna och Idre tingslag. Alla skrev de 
under trohetsed till den svenska kronan.11 Den nye landshövdingens 
                                                 
10 Härjedalen lades 1645 under Hudiksvalls län, vilket 1651 fick Gävle som 
residensstad. År 1654 slogs Gävle och Härnösands län ihop och både Jämtland och 
Härjedalen kom under det som fick benämningen Västernorrlands län (se Bromé 1954: 
41 ff., Jonsson 2005: 77 f.). För länsindelningen under 1600-talet se även Norrländsk 
uppslagsbok band 3, Norrland, Gränser, s. 253, med belysande kartor.  
11 Se Freden i Brömsebro 1645 (Östersund 2000), där trohetsederna från det officiella 
övertagandet på Frösön månadsskiftet oktober–november 1645 samt alla sigill och 
underskrifter av representanter för Jämtland och Härjedalen med Särna och Idre finns 
samlade. 
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huvuduppgifter var att övervaka rättsväsendet, krigsmakten, 
landsregeringen och finansförvaltningen, skriver Alexander Jonsson 
(2005: 55 ff.).12    
 Inom rättsväsendet lades Jämtland under Västernorrlands lagsaga.13 
Svenska lagmän och skrivare tillsattes direkt efter övertagandet av 
landskapet. Dessa skulle förutom att döma vid bygdeting och landsting 
även ansvara för att allmogen informerades om lokala och centrala beslut 
samt att dessa efterlevdes. Redan 1646 remitterades högmålsbrott från 
Jämtland till hovrätten i Härnösand, vilket enligt Thord Theland (2001: 
87) tyder på att landskapet i judiciellt hänseende tidigt inlemmats i det 
svenska systemet. Integrationen av Jämtland karaktäriseras enligt 
Theland (2001: 85) av en allt mer omfattande förvaltning och ett allt 
effektivare rättssystem. Detta var dock, som vi sett tidigare, inget nytt för 
jämtarna. Redan under den första halvan av 1600-talet hade den danska 
kronan stärkt sin maktställning i landskapet. Och vare sig Jämtland under 
dansk tid haft en skola eller ej förekom tidigt, i Jämtland liksom i övriga 
delar av Norden, viss undervisning. 
 
1.3.3   Läsundervisning och de första skolorna i Jämtland  
Egil Johansson (1977, i nytryck 1998) har undersökt läsfärdigheten14 
bland allmogen i olika delar av Sverige från 1600-talet och framåt, och 
funnit att förmågan att läsa ökade markant under detta sekel. 
Reformationens införande i centrala och norra Europa, och därmed 
översättningen av Bibeln till nationalspråken, bidrog i hög grad till 
läsfärdigheten (Johansson 1977: 9 = 1998: 61, se även Cippola 1970: 47). 

                                                 
12 Landshövdingarnas vittomspännande och diversifierade ansvarsområde samt dess 
förhållande till statsbildningen under 1600- och 1700-talet har undersökts av Jonsson i 
dennes avhandling De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634–1769. 
13 Västernorrlands lagsaga var på 1600-talet tillsammans med Västerbottens lagsaga en 
del av enheten Norrlands lagsaga. För utförligare information se Norrländsk 
uppslagsbok, band 3, Norrland, Domstolsväsendets utveckling s. 256 f. 
14 Beteckningarna läskunnighet och läsfärdighet respektive skrivkunnighet och skrivfärdighet 
anger i det följande en gradskillnad där färdighet står för en lägre grad av kunskap 
(Lars-Erik Edlund 2005: 325–335). Andra beteckningar för grad av läskunnighet är, 
grundläggande respektive kvalificerad läsförmåga, vilka används av bl.a. Ann-Catrine Edlund 
(2007: 25, inkl. not 12). Hon ger även exempel på begrepp som utantilläsning och 
innantilläsning, formell–funktionell, mekanisk–självständig, begränsad–utvecklad förmåga samt 
intensiv respektive extensiv läsning.  
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Särskilt framgångsrik var man i detta avseende på Island, men andra 
länder som England, Skottland och Nederländerna visar också siffror på 
tidig läsfärdighet (Johansson 1977: 10 = 1998: 62).  
 Även i Sverige strävade man efter att öka allmänhetens läsfärdighet. 
Främst visade sig detta i kyrkolagen 1686 vilken innehöll regler om 
allmän läsundervisning, men även tidigare förekom undervisning som ett 
steg i reformationens vilja att folket själva skulle kunna ta till sig 
kristendomens budskap (se Markussen 2005: 1369 ff.). I Danmark–
Norge skedde undervisningen främst i latinskolor, men på landet där 
inga latinskolor fanns föreskrev kyrkoordningen att klockaren skulle 
”underwise det vnge bondefolck vdi børnelærdomen een sinde om vgen” 
(dvs. en gång i veckan, Skautrup 1968: 173, se även Appel 2001: 140, 223 
ff.). Ett kontrakt mellan allmogen och prästerskapet i Offerdals 
församling,15 upprättat och undertecknat av biskop Erik Bredal i 
Trondheim och landsprosten Olof Petri Drake i Brunflo vid biskopens 
visitation i Jämtland i januari 1644, visar att denna undervisningsform 
även var aktuell i Jämtland. I kontraktet ingår som en av punkterna att 
klockaren under överinseende av prosten och prästerna ska läsa med 
allmogens barn i enlighet med vad kungen och kyrkan påbjuder:   
  

III: Tilsagde alle sognebönder saavel i hoffvidsogned som i 
annex[erne] att giffve huer deris klocker aarlig en halff fierring 
korn, en huer bonde for sig, dog medt saa skel att hand skal 
fliteligen læse for deris börn oc tiunde i catechismum och 
Börnelerdommen baade i kircken oc paa gaarden; Saasom 
kongelige forordninger och kircke ordinantzen paabyder, och aff 
bispen er anordnit, hour til provisten oc presterne skulle haffve 
saa flitig indseen som de ville forsuare. (ÖLA, Offerdals 
kyrkoarkiv O II:2 s. 14.)  

 
Det främsta målet med klockarens läsning för barn var dock inte att lära 
barnen läsa utan att lära dem kristendomens grunder.  
 Norska undersökningar av tidig läsfärdighet visar att det är först 
under början och mitten av 1700-talet som läsfärdigheten ökar markant 
och når flertalet av befolkningen, menar Kjell Ivar Vannebo (1984: 5 ff.). 
                                                 
15 Kontraktet gällde främst böndernas byggnadsskyldighet på prästgården i Offerdal. 
Original och kopia finns bevarade vid Landsarkivet i Östersund, Offerdals kyrkoarkiv 
O II:2, s. 13–18. 
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Han betonar dock att dåtidens krav för att betecknas som läskunnig 
varierade betydligt och kan inte liknas med senare tiders krav. Samma 
problem gäller självfallet såväl vid norska som svenska undersökningar 
och bör beaktas vid tolkning av Egil Johanssons (1977 = 1998) 
undersökning av läsfärdigheten i Sverige. Vannebo menar ändå att ”det 
er mulig at vi kan regne med en tilsvarende gammel tradisjon med privat 
leseopplæring i Norge som den Johansson (1977 [lika med 1998]) har 
dokumenterat i Sverige” (Vannebo 1984: 5).  
 I Johansson (1977 = 1998) ges exempel från kyrkans examination av 
läsfärdigheten i Tuna i Medelpad år 1691. Denna visar att läsfärdigheten 
ökade markant under 1600-talet. Från att vara under 50 % bland 
personer födda i början av seklet ökar läsfärdigheten till nära 90 % för 
personer födda i senare delen av seklet (Johansson 1977: 26–37 = 1998: 
74–83). Utifrån Johanssons diskussion av undersökningen kan man dra 
slutsatsen att uppskattningsvis 20–30 % av den vuxna befolkningen 
kunde läsa hjälpligt vid mitten av seklet (Johansson 1977: 37, figur 5 = 
1998: 83, figur 8.5). Hur många som också kunde skriva anges däremot 
inte. Det är rimligt att anta att den siffran är betydligt lägre. Under 1700-
talet bedömer Johansson (1977: 41, figur 8 = 1998: 86, figur 8.8) att den 
totala skrivfärdigheten låg på en nivå mellan 5 och 25 %. Daniel 
Lindmark (1994: 36 f.) menar dock att dessa siffror kan vara väl 
optimistiska. I Sverige utvecklades skrivfärdigheten betydligt senare än 
läsfärdigheten. Ännu under tidigt 1800-tal var skrivförmågan en exklusiv 
kunskap som främst män gavs tillfälle att lära sig (Ann-Catrine Edlund 
2007: 28).  
 Denna skillnad i läs- och skrivfärdighet står i skarp kontrast till hur 
det såg ut i många andra europeiska länder. I de länder som genomförde 
sin alfabetisering under senare delen av 1800-talet följdes läs- och 
skrivundervisningen åt. I Sverige genomfördes alfabetiseringen i två steg 
med 150 års tidsförskjutning: medan läsfärdigheten spred sig genom 
kampanjer runt sekelskiftet 1700, dröjde det till folkskolans tillkomst en 
bit in på 1800-talet innan skrivfärdigheten började ta fart bland 
befolkningen (Lindmark 1994: 36). Skrivfärdighet var under 1600-talet 
till största delen förbehållen män i städerna (Lindmark 2004: 90). Bristen 
på skrivfärdighet i Jämtland visar sig inte minst i Olof Bertilssons 
kyrkobok, där de allra flesta vittnen vid trolovningar skriver under med 
sitt bomärke. Endast ett fåtal skriver sitt namn och markerar då detta 
med orden ”eigen hand” (se exempel i bilaga 1 s. 249).  
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 Vid mitten av 1600-talet hade utvalda städer och större samhällen en 
latinskola med ett system av pedagogier, trivialskola och katedralskolor 
(vilket närmast motsvaras av vår tids grundskola, högstadium och 
gymnasium). Dessa erbjöd klassisk utbildning för blivande ämbetsmän i 
kyrka och statlig tjänst (Lindmark 2004: 16, Appel 2001: 223 ff.). I 
Jämtland fick dock barnen ännu sin undervisning endast av klockaren i 
kyrkan och på gårdarna (se citat ovan, s. 31), och i förekommande fall av 
föräldrarna i hemmet (Johansson 1977: 63 = 1998: 87 f.) Situationen var 
således inte tillfredställande för de barn som önskade gå vidare till högre 
utbildning. En svensk skola behövdes för att jämtarna inte skulle 
fortsätta att skicka sina barn till katedralskolan i Trondheim. Därför 
upprättades i början av 1650-talet en pedagogia eller barnskola i Oviken. 
Men en större och bättre skola behövdes snart och år 1674 bildades 
Frösö Trivialskola.  
    
1.3.3.1   Ovikens skola   
Efter freden i Brömsebro och Sveriges övertagande av Jämtland kom 
frågan om en skola i landskapet upp på nytt. I ett protokoll från 
landsting på Frösön den 21 juni 1647 står det att eftersom Herr Erik i 
Sunne redan var av domkapitlet i Uppsala utsedd till barnens informator, 
borde också en skola upprättas (ÖLA, Jämtlands domsagas häradsrätt 
A1:3).16  Den nye superintendenten17 i Härnösand Petrus Steuchius tog 
tag i saken och från år 1649 fanns papper på en barnskola i Jämtland. 
Det tog dock ännu något år innan skolan existerade annat än på 
papperet. Enligt Gudmar Hasselberg (1935: 15) och Bylund (1990: 8) har 
en skola i Oviken kommit till stånd något av åren 1651 eller 1652. 
 Ovikens skola var dock ingen barnskola i egentlig mening, skriver 
Jacobsson (1974: 4). Den och liknande skolor i Sundsvall, Umeå, Luleå 
och Torneå var så kallade pedagogier och skulle ha samma lärokurs som 
trivialskolornas första klass: läsning och skrivning på svenska och latin 
samt kristendom och något matematik.  
 Gudmar Hasselberg (1935: 17) och Beltzén (1945: 92) menar att 
Ovikens skolas betydelse för integrationen främst låg i att eleverna nu 

                                                 
16 Se den i avsnitt 6.2.2 citerade paragraf 32 från landstinget på Frösön. 
17 Superintendent avser högsta kyrkliga styresman och användes i Sverige under 1500–
1700-talen i nyinrättade stift. Titeln motsvaras av biskop. Petrus Steuchius benämns vid 
olika tillfällen superintendent eller biskop.  
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fick undervisning på svenska i stället för på danska och att den styrde 
över strömmen av jämtländska studenter till Härnösand. Att skolan 
kvalitativt väl motsvarat sitt syfte visar matriklar från Härnösands skola 
och gymnasium där elever från Oviken vanligen började i trivialskolans 
andra eller tredje klass, ibland t.o.m. i fjärde klass (Gudmar Hasselberg 
1935: 18). Beträffande syftet att styra över studenter från Trondheim till 
Härnösand är Bylund (1990: 8) dock av uppfattningen att målet inte 
nåddes. Bylund ser ingen direkt ökning av jämtlandsfödda ungdomar i de 
svenska gymnasierna och universiteten. Fram till 1656 finns endast två 
jämtar inskrivna i Uppsala universitets studentmatrikel, båda söner till 
prosten Olof Petri Drake i Brunflo. Vid Härnösands gymnasium finns i 
matriklarna endast sex jämtlandsfödda elever under skolans första tio år, 
1649–1658. Av dessa sex studenter var fyra prästsöner. Flera av dem, 
och även senare inskrivna studenter, hade en bakomliggande skolgång 
vid Trondheims katedralskola (Bylund 1990: 8 f.). Fram till 1658 kan 
dock knappast någon student ha hunnit med en föregående 
grundläggande utbildning vid Ovikens skola, vilken då endast funnits i 
sex eller sju år.  
 Under 1660-talet ökade ändå antalet jämtlandsfödda elever i 
Härnösand till elva, jämfört med tidigare decenniums sex elever. Bland 
de jämtländska eleverna dominerade söner till svenskfödda ämbetsmän 
och präster. Den först inskrivna eleven detta årtionde som var son till en 
dansk präst var Magnus Flodalin, son till kyrkoherde Olof Bertilsson i 
Offerdal (Bylund 1990: 8 f.). 
 Skolan i Oviken upprätthölls sannolikt till dess den nya trivialskolan 
på Frösön togs i bruk.  
 
1.3.3.2   Frösö Trivialskola 
Den 2 april 1674 undertecknades ett kungligt fundationsbrev för Frösö 
Trivialskola. Förhandlingarna inför bildandet av en trivialskola föregicks 
bland annat av en skrivelse, där det antyddes att jämtländska ungdomar 
fortfarande studerade i Trondheim. Dock menar Gudmar Hasselberg 
(1935: 21 f.) och Jacobsson (1974: 5) att den främste bland trivialskolans 
förespråkare, kyrkoherde Zacharias Plantin i Offerdal, medvetet 
överdrev frågan för att påskynda ärendet. Förhandlingarna om 
trivialskolan innefattade dock några svårlösta ekonomiska frågor och 
Frösö trivialskolas verkställande dröjde medan skolan i Oviken tills 
vidare fortsatte sin verksamhet.  
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 Överflyttningen till Frösön skedde någon gång under 1676 eller 1677 
(se Gudmar Hasselberg 1935: 17 ff., Jacobsson 1974: 8, Bylund 1990: 
12). Enligt Jacobsson (1974: 8) tog skolmästaren Elias Oldberg med sig 
elever från Oviken och var i full verksamhet höstterminen 1676. Av 
annan åsikt är Bylund (1990: 13), som menar att den jämtlandsfödde 
skolmästaren Elias Oldberg inte fick fortsatt förtroende på Frösön. I 
stället tillsattes på kanslikollegiets uppmaningar endast svenska lärare i 
den nya skolan. 
 Inrättandet av Frösö trivialskola medförde att antalet elever från 
Jämtland och Härjedalen omedelbart ökade vid gymnasiet i Härnösand. 
Många av dessa elever måste dock göra någon termin vid trivialskolan i 
Härnösand innan de godtogs som elever vid gymnasiet i staden. 
Stadgarna för Frösö Trivialskola visar nämligen att detta inte var någon 
fullständig trivialskola (Gudmar Hasselberg 1935: 41, Jacobsson 1974: 8). 
Antalet lärare och timplan uppfyllde inte det som inom stiftet stadgades 
för Piteå och Härnösands trivialskolor, vilket i synnerhet gick ut över 
latinundervisningen (Bylund 1990: 12). Men liksom vid Ovikens skola 
undervisades det också vid Frösö Trivialskola i läsning och skrivning 
både på svenska och latin samt i kristendom och matematik. Alla elever 
läste dock inte latin: ”Medan bond- och soldatsönerna utgjorde 
huvudmassan av apologisterna [alltså skriv- och matematikeleverna] 
levererade de barnrika prästgårdarna och officersboställena flertalet av 
latinskolans elever”, skriver Gudmar Hasselberg (1935: 145, jfr även 
Lindmark 2004: 18). Latineleverna på Frösö Trivialskola, som vid alla 
trivialskolor, läste dock betydligt mer latin än svenska. All 
undervisningslitteratur var skriven på latin – till och med matriklar och 
ordningsregler – och eleverna uppmuntrades att tala latin med varandra. 
Inom latinet läste eleverna i första hand grammatik, men också någon 
retorik och logik. Det är dessa tre ämnen eller tre vägar, trivium, som gett 
trivialskolan dess namn. 
 
 
1.4   Sammanfattning    
Denna avhandlings syfte är att genom en longitudinellt upplagd studie av 
Olof Bertilssons kyrkobok undersöka en skriftspråklig variation och 
förändring efter 1645 då Jämtland blev svenskt; en period då yttre 
omständigheter gjorde att skrivaren ställdes inför en rad politiska och 
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sociala val. Jämtland hade sedan 1100-talet politiskt tillhört Norge och 
Danmark–Norge. Kyrkligt hade Jämtland tillhört Uppsala stift, men från 
och med freden i Stettin 1570 införlivades Jämtland i Nidaros 
bispedømme. Härjedalen hade alltsedan slutet av 1100-talet både 
politiskt och kyrkligt tillhört Norge och Danmark–Norge. När Sverige år 
1645 tog över makten i Jämtland och Härjedalen fick de danska 
prästerna stanna kvar i sina församlingar medan andra ämbetsmän 
ersattes av svenska. Den fråga följande undersökning vill besvara är hur 
skriftspråket förändras hos en av de präster, kyrkoherde Olof Bertilsson, 
som stannade kvar i Jämtland och som i likhet med de andra prästerna, 
av drottning Kristina uppmanades att anamma svenskt språk.  
   En av den svenska överhetens åtgärder vid integrationen av Jämtland 
var att inrätta en svensk skola inom landskapet i syfte att förhindra att 
studenterna sökte sig till katedralskolan i Trondheim. Redan 1647 
diskuterades frågan vid landstinget på Frösön och år 1651 eller 1652 
startades en barnskola i Oviken. Skolan förefaller dock inte ha tjänat sitt 
syfte att styra över studenterna till Härnösand. Därför flyttades och 
utvidgades verksamheten år 1676 eller 1677 till Frösö Trivialskola, vilket 
medförde att elevantalet från Jämtland och Härjedalen genast ökade vid 
gymnasiet i Härnösand.    
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Kapitel 2    
Teorier och metoder 
 
Min undersökning behandlar alltså variation och förändring i en enskild 
individs skriftspråk under 1600-talets mitt. Med studien vill jag visa hur 
en individ, Olof Bertilsson, förändrar sitt skriftspråk när de yttre 
förutsättningarna förändras och prästerskapet i Jämtland och Härjedalen 
blir uppmanade att använda svenskt språk. Prästerna får ingen officiell 
utbildning i det nya språket och ingen kontrollerar, vad vi vet, om de 
faktiskt ändrar sitt skriftspråk. De förändringar som därför uppträder 
beror helt på skrivarnas egna förutsättningar att upptäcka och särskilja 
skriftspråkliga drag och att därefter tillämpa dem i en ambition att visa 
lojalitet med de nya makthavarna.  
 I en analys av jämtländska domböcker tiden 1635–1670 (Hellström 
2001), syns en markant övergång från danskt till svenskt skriftspråk 
direkt efter Sveriges övertagande av makten i Jämtland. Detta resultat är 
en naturlig följd av att de danska skrivarna ersattes av svenska skrivare 
när bygdetingen återupptogs efter freden och regeringsskiftet 1645. 
Studien visar en närmast identisk likhet med resultaten i Stig Örjan 
Ohlssons (1978) undersökning av språkövergången i Skåne, med den 
skillnaden att övergången från danskt till svenskt skriftspråk i Skånes 
domböcker inte sker i direkt anslutning till freden i Roskilde 1658 då 
landskapet blev svenskt, utan först 25 år senare. Detta förklaras med att 
det i Skåne dröjde till 1683 innan svensk rättspraxis infördes (Ohlsson 
1978: 128).  
 Ohlssons (1978) studie av Skånes och min av Jämtlands domböcker 
visar skriftspråkliga förändringar hos en grupp skrivare vid de lokala 
tingen. De båda studierna visar att förändring skett och de visar när 
förändring skett. Vad undersökningarna inte visar är mer detaljerat vad 
de skriftspråkliga förändringarna består av; de visar inte vilka förändringar 
som skett eller vilka förväntade förändringar som inte skett; de visar inte 
vilka förändringar som är tillfälliga och vilka som är bestående. Studierna 
visar heller inte hur förändringarna ser ut hos enskilda skrivare.18 
                                                 
18 I Ohlssons blandspråksstudie i avhandlingens del 2, (1979) prövas den 
morfembaserade metoden också på längre texter av enskilda skrivare. Metoden visar 
fortfarande endast att och när förändring sker. Den visar inte vad förändringen i detalj 
består av. 
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Resultatet blir därför ganska självklart: övergång till ett mer svenskt 
skriftspråk inträffar när svenska skrivare tillsätts och svensk rättspraxis 
införs. För att svara på frågor om hur skriftspråket ser ut hos en enskild 
skrivare som sitter kvar på sitt ämbete efter maktskiftet samt frågor om 
vilka förändringar som sker och varför just dessa förändringar sker, krävs 
teorier och metoder som tar hänsyn till individuella variationer och 
förändringsmönster samt orsaker därtill. 
 Utöver ovan nämnde Stig Örjan Ohlsson (1978, 1979) har också 
Alexander Zheltukhin (1996), som undersökt den ortografiska 
variationen i handskrivna och tryckta dokument från de svenska kungliga 
kanslierna under 1500-talet, inspirerat mig då de visat att den 
ortografiska variationen under 1500- och 1600-talet går att systematisera 
och analysera. Dessa forskare har på olika sätt visat att variationen i 
ortografin under den här tiden inte, vilket ibland framförts,19 var helt 
godtycklig eller som Zheltukhin (1996: 21) uttrycker det: att skriftspråket 
inte ”varied at random, with scribes spelling at whim”. Ortografin under 
1500- och 1600-talet kan enligt min mening i stället beskrivas som en 
variabel ortografi som förändras mot en allt snävare variation.  
 
 
2.1  Kort presentation av Ohlssons och Zheltukhins forskning 
Först presenteras Stig Örjan Ohlssons forskning om Skånes övergång 
från danska till svenska, belyst genom domboksprotokoll från åren 
1650–1710. Därefter presenteras Alexander Zheltukhins forskning om 
ortografisk kod och kodväxling, belyst genom dokument från de svenska 
kungliga kanslierna åren 1522–1618. 
 
2.1.1   Ohlsson 
Stig Örjan Ohlsson (1979: 1) anger som sin mest ambitiösa målsättning 
syftet att bättre förstå vissa fundamentala språkliga egenskaper som 
språklig förändring och språklig påverkan. Han hänvisar också till 
Labovs (1974) tes ”[o]n the use of the present to explain the past” men 
vänder den och säger sig med sin historiska undersökning vilja kasta ljus 

                                                 
19 Se exempelvis Wessén 1992: 115 som skriver att man i kanslispråket på 1500-talet 
behöll en ”regellös” stavning. Se även nedan, kapitel 3.4, om diskussionen kring 
stavningsreformer under 1600-tales senare del. 
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över dagens diskussion rörande blandspråk, tvåspråkighet och 
språkinlärning (Ohlsson 1979: 31).20   
 För att nå sin målsättning jämför Ohlsson (1979) ett mindre antal 
texter mer ingående utifrån olika perspektiv och med olika metoder. 
Ohlsson (1979: 31 ff.) diskuterar därefter resultatet utifrån teorier om 
andraspråksinlärning och blandspråk, men betonar att de skånska 
protokollen inte kan ses som ”rena” vittnesbörd om en 
andraspråksinlärningssituation, bl.a. eftersom den lokala dialekten kan 
interferera som en stark tredje faktor. Ytterligare faktorer som gör att 
1600-talsskrivarnas situation inte kan jämföras med dagens 
andraspråksinlärning är bristen på perfekta kontrastiva grammatikor och 
relevant undervisning. Detta stämmer också väl med Olof Bertilssons 
situation. Troligast är, skriver Ohlsson (1979: 33), att skrivarna gjort egna 
kontrastiva överväganden med hjälp av svenska textförlagor.  
 Ohlsson är i sin blandspråksstudie mer intresserad av en summerad 
grad av blandspråk än detaljerat vilka enskilda språkdrag som uppträder 
när. Detta eftersom han anser att kompetensen inte i första hand gäller 
enskilda drag eller kombinationer utan summan av dem (Ohlsson 1979: 
34).  
 Även om språkkompetens ligger i en summerad användning av olika 
språkdrag är också de enskilda språkdragen enligt min mening högst 
intressanta vid en studie av blandspråk och andraspråksinlärning. För en 
ökad förståelse av hur språkkunskaper lärs in, befästs och används är 
både tidiga och senare förekomster, och även frånvaro, av specifika 
språkdrag i språkbrukarens tal och texter intressanta. Detta framgår inte 
minst när Ohlsson (1979: 94 f.) ger en ganska omfattande utläggning om 
hur svagtonigt a/e representeras i de undersökta texterna och kopplar 
resonemanget vidare till hur talspråket kan ha sett ut i olika områden i 
Skåne under 1600-talet. Den teori Ohlsson för fram är att dialekternas 
inneboende ”tröghet” gjort att de till övervägande del motstått den 
                                                 
20 För en utförligare diskussion om jämförelsen mellan nutid och historisk tid se Romaine 
1982: 121 ff., Labov 1994 kap.1 och Nordberg 2007. Alla tre diskuterar problemet hur lika eller 
olika man kan anta att förutsättningarna i nutid och historisk tid är, i slutändan vilka slutsatser 
som kan dras om nutid utifrån historiska fakta och om historien utifrån nutida fakta. Romaine 
och Nordberg diskuterar också om, och i så fall hur, sociolingvistiska metoder kan tillämpas på 
ett skriftspråkligt historiskt material. Nordberg (2007: 90) anser att man kan förhålla sig till 
skriven text som sociolingvistiska data på två olika sätt. Antingen ses skriften endast som en 
representant för talet eller också ses de skriftliga källorna som giltiga data med eget värde.  
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danska svagtonsutvecklingen. Därmed har förekomsten av hyperkorrekta 
a-former stark begränsats för skrivare med åtminstone passiv 
dialektbehärskning (Ohlsson 1979: 95). 
 
2.1.2   Zheltukhin 
Alexander Zheltukhin (1996) har i sin avhandling om ortografisk kod 
och kodväxling i Sverige under 1500-talet utarbetat en teori som i första 
hand är intresserad av källan och ursprunget till förändringar samt 
orsaker till varför förändringar har eller inte har blivit genomförda i en 
skrivares individuella ortografiska kodsystem, det han benämner IOC. 
Definitionen av teorins nyckelbegrepp ”code” är enligt Zheltukhin 
(1996: 38) ”a combination of representation of all the selected variables”. 
Jag har tolkat detta som en språkbrukares uppsättning av utvalda 
variabler. Vid kodväxling ändras uppsättningen av utvalda variabler och 
den för tillfället använda koden får ett nytt utseende. 
 Zheltukhin (1996) undersöker den ortografiska variationen under 
1500-talet med hjälp av tolv variabler: 1) th-/dh-/d-, 2) sk-/sch-/sc-, 3) -
ffu-/-ffw-/-fu-/-fw-,   4)-V-/-VV-/-Vh-/-hV-,  5) -ck-/-k-/-ch-,  6) -e-/ 
-ä-; -o-/-å-,   7) -nC-/-nnC-,   8) -Cn-/-Cnn-,   9) -n/-nn,   10) -t/-tt/-
th/ -tth/-dt/-dtt, 11) participändelse, 12) supinumändelse. V står för 
vokal och C för konsonant. För utförligare information om valet av 
variabler se Zheltukhin (1996: 36).21  
  
 

                                                 
21 Lillemor Santesson (1997) uttrycker dock i sin recension av avhandlingen viss kritik 
mot variablerna 7–12. Variablerna 7–9 anser hon i stor utsträckning mäter samma sak, 
med viss gradskillnad. Variablerna 10–12 anser Santesson också i princip mäter samma 
sak, nämligen finalt -d eller -t. Speciellt variabel 10 ser Santesson som problematisk, då 
den är alltför ospecificerad för att ge någon meningsfull information. Zheltukhin har i 
vissa fall använt ett för grovmaskigt nät som inte fångat upp all relevant information, 
och i vissa fall använt ett för finmaskigt nät, vilket fångat upp för mycket information 
som då blivit svår att sortera, menar Santesson (1997: 136 f.). Trots kritik mot vissa av 
de valda variablerna anser Santesson (1997: 137) att den ortografiska kodmodellen 
fungerar väl och att metoden med fördel skulle kunna utnyttjas i andra undersökningar 
där val av variabler naturligtvis får anpassas efter den tid och det språk som ska 
undersökas. Zheltukhins språksociologiska, språkpsykologiska och kontrastiva synsätt 
finner Santesson (1997: 144) intressant och befrämjande för hans forskning.  
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De texter Zheltukhins undersökt är hämtade från fem olika korpera:  
1) Tryckta böcker och dokument, främst Gustav Vasas och Gustav 
Adolfs biblar.  
2) Handskrivna dokument från Riksarkivets samlingar, utfärdade under 
kungarna Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX och 
Gustav Adolf, under perioden 1522–1618. 
3) Dokument och utkast från de kungliga kanslierna perioden 1568–
1592.  
4)  Brev utfärdade under Johan III. 
5) Brev utfärdade vid Hertig Karls (sedermera kung Karl IX) kansli 
under perioden 1570–1599. För utförligare redovisning av materialet se 
Zheltukhin (1996: 32).  
 Texterna jämförs sinsemellan och över tid. Utifrån samstämmiga 
texter vad beträffar tid, ortografi och paleografi identifieras olika 
skrivare, vissa till namn, andra i varje fall tills vidare okända. Variationer 
inom variablerna noteras när avvikelser uppträder och om avvikelserna 
är tillfälliga eller kvarstår och utvecklas. En utgångspunkt är att viss 
variation kan vara strukturerad och uttryck för social överenskommelse 
(Zheltukhin 1996: 21 f.). Därför används biografiska data för kunskap 
om skrivarnas bakgrund, dvs. var de fått sin utbildning, var de arbetat, 
om de stannat länge vid samma kansli eller om de flyttat mellan olika 
kanslier. 
 För att förklara hur en skrivares IOC formas, stabiliseras och 
förändras använder Zheltukhin (1996: 81, 87) två sinsemellan 
motverkande teorier: en djupfrysningsteori, vilken behandlar skapandet 
och bevarandet av en individuell ortografisk strategi, och en 
stimulusteori, vilken behandlar variation och förändring i den 
individuella ortografiska strategin. Resultatet av Zheltukhins 
undersökning visar att variationen i 1500-talets ortografi kan 
systematiseras och uppvisa en tydlig men variabel norm. Ortografin 
varierar på ett konsekvent sätt och en persons individuella variation kan 
följa ett kontinuerligt mönster och därmed vara en kontinuerlig och 
medveten utveckling.  
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2.2   Kodteorin   
Utifrån huvudtesen att varje skrivare har sin egen underliggande 
ortografiska strategi karaktäristisk för just denne skrivare, vilket därmed 
särskiljer denne skrivare från andra skrivare, utarbetar Zheltukhin (1996: 
78) sin kodteori. 
 Sven Langes (1999) undersökning av variationen i 1600-talets 
ortografi (se utförlig redovisning och diskussion av resultatet i avsnitt 
3.4) bekräftar Zheltukhins teori om att varje enskild skrivare har sin egen 
ortografiska kod. Även för variabler där variationen är mycket stor går 
det att se ett mönster i användningen av variabelns olika varianter. Varje 
skrivare använder inte alla varianter, och alla varianter används inte i alla 
lexem eller positioner inom lexem (Lange 1999: 15 ff.). Lange visar 
således att det på 1600-talet fanns ett av många skribenter använt system 
för när och hur de olika variablerna skulle användas, en variabel norm, 
och att varje skrivare praktiserar denna variabla norm genom en egen 
individuell och snävare användning av normens olika variabler. 
 Eftersom varje skrivare, enligt kodteorin, har en egen individuell 
ortografisk strategi är kodteorin och bestämning av en IOC användbar 
som ett enklare och säkrare verktyg än paleografisk jämförelse vid 
identifiering av olika skivare, menar Zheltukhin (1996: 248). Omvänt kan 
en skrivares IOC innehålla information om period och plats där 
skrivaren varit verksam. En IOC kan visa om skrivaren börjat sin karriär 
före eller efter ett större normskifte och den kan visa på förhållanden till 
andra skrivare. Genom variation i en IOC är det möjligt att skapa 
hypoteser om källor som en skrivare kan ha influerats av vid en viss tid 
(Zheltukhin 1996: 249). Men kodteorins uppgift är inte endast att ge 
metoder för att lyfta fram de individuella ortografiska strategierna, utan 
även att specificera de begränsningar de aktuella strategierna har och att 
klarlägga varför och hur de kan förändras, skriver Zheltukhin (1996: 79). 
 En IOC formas främst under utbildning och de första åren i ett 
yrkesliv (Zheltukhin 1996: 87). De främsta källorna är aktuell litteratur, 
vilken speglar tidens SOC (standard orthographic code) och PON 
(periodic orthographic norm) samt skolans och handledarens 
ortografiska kod, vilka speglar språkgemenskapens norm, CON 
(community orthographic norm) (Zheltukhin 1996: 89 f.).  
 Gösta Holms studie (2000: 12 f.) av Agneta Horns skriftspråk utifrån 
hennes uppväxtmiljö, bekräftar att språkgemenskapens norm är synlig på 
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ett tydligt sätt i en skrivares ortografi. Holm menar att författares 
skriftspråk till stor del bestäms av det talspråk som brukades i 
hembygden och i den miljö där skrivaren vistas. En rad källor visar att 
skriftspråket även hos kända och erfarna 1600-talsskribenter som 
Johannes Bureus, Samuel Columbus, Urban Hiärne m.fl. har talspråkliga 
och dialektala inslag (Holm 2000: 158 f. et passim).  
 I den normeringsdebatt som förekom vid slutet av 1600-talet ingick 
frågan i vilken utsträckning skriften skulle följa ljudbilden. I 
skrivutbildningen ingick momentet att utifrån ljudbild forma ordens 
ortografi i enlighet med latinets grundläggande regler (Teleman 2007: 
165). I en tid då den ortografiska normen innefattade en viss variation, 
kom denna variation därmed att till viss del vara geografiskt betingad. 
Vid Agneta Horns tid vid mitten av 1600-talet fanns dock även en under 
mer än 150 år utvecklad skriftspråklig tradition i tryckt litteratur. Agneta 
Horn var väl förtrogen med bibel, psalmbok och bönböcker, vilket också 
kommer till uttryck i hennes skriftspråk (Holm 2000: 13).   
 Under den tidiga utbildningen är skrivaren mottaglig för alla möjliga 
influenser och skapar därmed en egen instabil och varierad ortografisk 
kod, menar Zheltukhin (1996: 87). Under senare utbildning och det 
tidiga yrkeslivet avtar mottagligheten för nya influenser och ortografin 
stabiliseras och ”fryses” alltmer. I sociolingvistiska termer är denna 
period den tidiga vuxenåldern och karaktäriseras av ökad språklig 
konformitet i samband med tillägnandet av en position i yrkeslivet, säger 
Zheltukhin och hänvisar här till Anward (1996: 52). Zheltukhin hänvisar 
även till teorier om en kritisk period i språkinlärningen, men försöker 
undvika termen ”age” och talar i stället om ”experience”. En mindre 
erfaren skrivare är mer mottaglig för impulser, medan en mer erfaren 
skrivare är mer stabil i sitt skrivande och därmed inte lika lätt tar till sig 
nya impulser. En erfaren skrivare har tillägnat sig en individuell 
ortografisk kod som kan sägas vara fryst i ett stabilt läge (Zheltukhin 
1996: 87 f.). Men även om individens IOC fryses under den tidiga 
vuxenåldern innebär det inte att inga språkliga förändringar kan ske. 
Språkinlärning och förändring är en livslång process, som ser olika ut 
under olika skeden i livet. En förändring i vuxenåldern har mer med 
situationsanpassad språkanvändning att göra än med ny språkinlärning 
(Anward 1996: 49).   
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2.2.1   Salience 
En typ av situationsanpassad språkanvändning är att i någon grad, 
fonologiskt alternativt ortografiskt, grammatiskt eller lexikalt, ändra sitt 
tal eller sin skrift för att vinna mottagarens godkännande och gillande. 
Ackommodationsteorier har framför allt använts som förklaringsmodell 
till varför talare i olika situationer ändrar sitt uttal eller ordval vid samtal 
med personer som har en annan dialekt eller sociolekt (se t.ex. Trudgill 
1986). Ackommodation av språket sker dels för bättre förståelse, dels, 
och kanske främst, för att närma sig mottagaren språkligt och därmed 
socialt. Särskilt märks detta i en språkkontaktsituation mellan talare av 
två sinsemellan förståeliga språk eller språkvarieteter. Peter Trudgills 
undersökning av hur talare av brittisk engelska ackommoderar till 
amerikansk engelska visar att ackommodationen följer ett visst schema 
där de mest framträdande dragen ändras först (Trudgill 1986: 20). För 
dessa särskilt framträdande eller iögonfallande språkliga drag i tal och i 
text, vilka röner större uppmärksamhet och därmed utgör språkliga 
markörer vid ackommodation till en viss språkgemenskap, använder 
Trudgill (1986: 11, 20) begreppet salience. Det är förknippat med former 
som är stigmatiserande eller har hög status, former som ingår i en 
pågående språklig förändring, radikalt skilda former och former som 
utgör kontraster eller motsatser (Trudgill 1986: 11 ff.). En undersökning 
av hur svenska kvinnor i Bergen muntligt ackommoderar till norska 
bekräftar till viss del Trudgills teori, men visar även att det, liksom vid 
barns språkinlärning och vid andraspråksinlärning, finns rum för 
individuella strategier i ackommodationen (Nordenstam 1979, Trudgill 
1986: 27 f.). De svenska kvinnornas ackommodation börjar på lexikal 
nivå, vilket är förklarligt. Lexikala skillnader har hög salience. De är ofta 
tidigare kända av talaren och kräver därför ingen vidare lingvistisk analys 
(Trudgill 1986: 25). Därefter skiljer sig kvinnorna åt och ackommoderar i 
olika hög grad och delvis inom olika lingvistiska områden (Nordenstam 
1979: 101–114).   
 
2.2.2   Skriftspråklig ackommodation 
Den som skriver anpassar naturligtvis också sitt språk på olika sätt till 
mottagaren (se Teleman 2007: 169). Det som i talet uttrycks fonetiskt har 
sin motsvarighet i skriftens ortografi. En liten förändring i ortografin kan 
utgöra en tydlig markör när skrivaren vill betona ett språkligt 
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ställningstagande, som vid övergången mellan två nära språk som 1600-
talets danska och svenska. När denne skrivare vill eller behöver anpassa 
sitt skriftspråk efter nya förhållanden utgör former med hög salience 
stimuli till förändring av en individs ortografiska kodsystem. Dessa 
särskilt framträdande former i en ny SOC, standard ortografisk kod, eller 
PON, periodisk ortografisk norm, uppmärksammas och används tidigt i 
en förändrings- eller övergångssituation just på grund av sin höga 
salience. En ny PON är enligt Zheltukhin (1996: 94 ff.) det som tydligast 
kan påverka en redan stabil IOC.  
 Enligt min mening kan ett byte av SOC vid ett visst tillfälle ses som 
ett större och mer genomgripande PON-skifte och bör därmed vara en 
än viktigare faktor vid påverkan av en stabil IOC. Men en ny PON eller 
SOC kan i sig själv inte förändra en skrivares ortografiska kod. Varje 
skrivare måste först uppmärksamma den nya normen och förstå vad den 
ortografiskt innebär. 
 De texter Zheltukhin undersökt är alla skrivna vid de kungliga 
kanslierna, och dess skrivare torde vara de första som i enlighet med 
tongivande skrivare anammar ortografiska normförändringar. Som 
exempel kan nämnas ett dekret (vilket dock aldrig återfunnits) som bl.a. 
Lars Svensson (1981: 96 ff.) och Jan Svensson (1988: 59) anser ha 
utarbetats för de kungliga kansliernas skrivare strax efter Gustav II 
Adolfs trontillträde och som bl.a. föreslog a-skrivning i främst 
infinitivändelser. Detta ortografiska normskifte visar sig omedelbart haft 
effekt i kansliernas texter.  
 Därför är Zheltukhins resultat att PON-skiften är det som tydligast 
påverkar en IOC hos en av de kungliga kansliernas skrivare heller inte 
anmärkningsvärt. Skrivarna vid de kungliga kanslierna nåddes sannolikt 
alla vid ungefär samma tid av samma direktiv om ny norm. En 
kyrkoherde i ett från kanslierna avlägset pastorat nåddes dock inte lika 
snabbt eller i samma omfattning av information om ny ortografisk norm. 
Först när kansliernas skrivare och boktryckare anammat den nya normen 
och dess texter nått ut till församlingarna kunde läsare och skrivare där 
eventuellt upptäcka att skriftspråket ändrat utseende. Därför är ett PON- 
eller SOC-skifte i sig ingen garanti för att en förändring av Olof 
Bertilssons IOC ska ske. Det avgörande för att uppmärksamma och ta 
till sig nya språkliga normer torde i detta fall vara tillgång till 
skriftspråkliga förebilder samt förmågan att göra egna språkliga 

 45 



jämförelser. Också andra faktorer som påverkar skrivaren kan vara 
avgörande för en eventuell förändring av dennes IOC. 
 
2.2.3   Starka och svaga band 
Som en både konserverande och förändrande faktor av en IOC räknar 
Zheltukhin starka band mellan skrivare (1996: 91 ff.). Skrivare med en 
gemensam utbildningsbakgrund och med samma skriftspråkliga 
påverkan i det tidiga arbetslivet visar sig svårligen kunna ge varandra nya 
språkliga influenser. Ett stärkande av tidigare svaga band mellan 
skrivarna med olika språklig bakgrund är däremot en god förutsättning 
för att förändringar av en fryst IOC ska kunna ske (Zheltukhin 1996: 92).  
 Vanligen förknippas begreppen starka och svaga band med talspråk. 
Sociolingvister som Milroy (1992) och Labov (2001) har visat att 
talspråkliga förändringar kan ske genom att varianter förs vidare via 
personer med inbördes svaga relationer och därefter befästs inom starka 
relationer. Skriftspråket är dock ett mer regelbundet system och 
förändringar sker inte som tillfälliga innovationer, utan i alla fall 
mestadels som normer vilka förs vidare genom ordböcker och 
textförlagor. Zheltukhin (1996) har dock visat att även förändringar 
inom en skrivares IOC kan påverkas av starka och svaga band till andra 
skrivare. Lika väl som social identitet och prestige är avgörande faktorer 
vid förändringar i talspråk (Milroy 1992: 221) är samma faktorer viktiga 
vid anammande av nya skriftspråkliga varieteter. I de texter Zheltukhin 
undersöker har skrivare påverkats ortografiskt av andra skrivare med 
högre status och större professionell kunskap. Ett stärkande av tidigare 
svaga band mellan dessa skrivare har inneburit att de nya varieteterna 
stabiliserats i IOC hos den underordnade skrivaren (Zheltukhin 1996: 91 
ff.).     
 
2.2.4  Identitet 
När en språkbrukare medvetet eller omedvetet behåller en äldre eller 
väljer en ny språkform, väljer denne även en viss språklig identitet. När 
tankar om identitet kopplas till mitt syfte att undersöka den 
skriftspråkliga övergången från danska till svenska är det med dagens 
ögon lätt att halka in på nationell eller etnisk identitet. I ett projekt kallat 
”Østdanmark blir Sydsverige. Integration, interaktion och identiteter” 
om Skånes, Hallands, Blekinges och Gotlands övergång vid 1600-talets 
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mitt, diskuteras och används begreppet identitet utifrån teorier om 
kollektiva identiteter eller identifikationsprocesser, perspektiv som inte är 
”nationella” i modern mening.22 En viss språklig identitet behöver 
således inte ses som synonym med nationell identitet – i detta fall dansk 
eller svensk – utan kan användas som förklaringsbegrepp vid annat 
socialt, ideologiskt eller politiskt ställningstagande.  
 En individs förändring av sitt skriftspråk sker enligt min mening inte 
utan anledning. Förändringen sker, medvetet eller omedvetet, därför att 
skrivaren vid en viss tidpunkt har behov av en ny språklig variant, 
skrivaren uppmärksammar vid upprepade tillfällen en för henne/honom 
ny variant, skrivaren ser att andra använder en ny variant. Förknippas 
den för individen nya varianten med någon form av prestige, t.ex. en ny 
tid, högre social status, makt eller annan bedömning, kan användandet av 
den nya varianten och i förlängningen anslutandet till den nya normen 
vara ett sätt att visa en strävan mot en ny eller förändrad identitet. En 
stimulus’ intensitet, tidpunkt och prestige torde därmed vara avgörande 
för hur den kan förändra en redan stabil och fryst IOC. En variantform 
som språkbrukaren noterar vid upprepade tillfällen, vid gynnsam 
tidpunkt och som förknippas med makt och inflytande bör sannolikt ha 
större chans att slå igenom än en form som uppträder enstaka gånger, 
vid ”fel” tidpunkt eller har lägre prestige. 

                                                 
22 Harald Gustavsson (2006:126) definierar i en artikel begreppet konglomeratstater: 
”Varje stat bestod av olika områden med olika sociala och politiska eliter som uppbar 
olika politiska kulturer. Ibland – men långt ifrån alltid – sammanföll dessa områden helt 
eller delvis med språkområden, som Danmark och Norge, England och Irland. Men 
oftare var staterna multikulturella i ett mönster som bröt mot konglomeratmönstret, 
som t.ex. kungariket Sverige, huvuddelen i den svenska konglomeratstaten, med både 
svenskar och finnar inom sig. Ingenstans sammanföll etniska gränser och statsgränser, 
och ingen krävde att de skulle göra så. Dessa förhållanden understryker behovet att 
arbeta med teorier om kollektiva identiteter – eller kanske bättre, men tyngre: 
’identifikationsprocesser’ – som inte var ’nationella’ i modern mening.” 
 Jonas Nordin (2000) som undersökt den nationella och politiska självbilden i 
Sverige från stormaktstiden till slutet av frihetstiden i avhandlingen Ett fattigt men fritt 
folk, har dock visat att en begynnande nationell retorik kan från den svenska 
statsmakten skönjas under 1600- och 1700-talet. Åtminstone bland de övre i 
samhällsskiktet fanns en utvecklad nationell identitet. Det har då otvetydigt även 
funnits en strävan att förmedla detta budskap nedåt, menar Nordin (2000: 444). 
Fortfarande kan man dock inte tala om ”nationell” identitet i modern mening.  
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2.2.5   Interferens mellan danska och svenska 
En annan faktor som kan påverka en skriftspråklig övergång mellan två 
språk är en tillfällig sammanblandning, interferens, av grammatiska och 
ortografiska regler i de båda språken. Särskilt i övergången mellan två 
nära språk som danska och svenska, vilka har en gemensam bakgrund 
men som var för sig också har en egen utveckling, kan det vara svårt att 
exakt veta var skillnaderna ligger och till vilket språk olika ortografiska 
eller grammatiska egenheter hör (jfr Trudgill 1986). Detta särskilt som 
inget av språken vid mitten av 1600-talet hade fastslagna och 
nedtecknade ortografiska eller grammatiska regler (se vidare diskussion i 
kapitel 3). Det kan därför även vara svårt att särskilja den inomspråkliga 
variationen från mellanspråklig variation.  
 Interferens mellan språken kan därmed vara orsak till utebliven eller 
felaktig förändring. Eftersom Zheltukhins undersökning gäller 
kanslisvenskan under 1500-talet, vilken stod under stark påverkan av 
både danska och tyska, innefattar kodteorin också ett 
språkkontaktperspektiv. Interferens och kodväxling är enligt Zheltukhin 
(1996: 216 f.) viktiga ingredienser i kodteorin, som resultat av ökad 
språkkontakt samt för att signalera identitet och samband med en viss 
grupp. Men i stället för att utgå från ett språk och undersöka hur det 
påverkar eller påverkas av ett annat, är det enligt Ohlsson (1978: 88 ff.) 
metodiskt bättre att utgå från två fasta punkter, i detta fall danskans och 
svenskans framväxande normsystem, och ge akt på samband och 
avvikelser dem mellan. Vid övergången från det ena till det andra språket 
uppmärksammas därför växlingen mellan en, i olika grad, mer dansk 
språklig kod och en mer svensk språklig kod.  
 
2.2.6   Ljudbild och skriftbild 
En i detta sammanhang central språkpsykologisk teori säger att 
människan bär med sig en språklig kod som hon utvecklat genom talet 
och senare skriften (Teleman 1983: 73, Vygotskij 2007: 391 ff.). I denna 
kod samverkar ljudbild, skriftbild och ordinnehåll, vilket gör att vi ”hör” 
och ”ser” en inre bild av det som representeras av ordet i talet eller 
skriften. Vid försök med att utesluta en bokstav i det skrivna ordet, alltså 
en förändring av skriftbilden, visar det sig att läsaren har lika svårt att 
uppfatta ordets betydelse vare sig ljudbilden är densamma eller 
annorlunda. Frasen ”Tie the not” (Tie the knot) var i skrift lika svår att 
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förstå som ”Ill him” (Kill him) (Teleman 1983: 80). I en text, där läsaren 
endast ser skriftbilden, förväntar sig läsaren att skriften ska följa den kod 
läsaren lärt sig förstå. Skriftbilden i de båda fraserna ovan följer inte den 
inlärda skriftbilden och båda fraserna blir därmed svåra att tolka. I tal, 
där lyssnaren endast hör ljudbilden, vållar den första av ovanstående 
fraser inte några problem, medan den andra frasen fortfarande är 
obegriplig.  
 I en språkinlärningssituation, som vid övergång till en ny skriftkod, 
kan således läsaren i ett inledningsskede, innan koden till fullo lärts in, ha 
vissa svårigheter att utifrån skriftbilden genast förstå ordinnehållet. Som 
vi sett ovan anser Ohlsson (1979: 33) det troligt att skrivarna av de 
skånska domböckerna, i brist på färdiga grammatikor, gjorde egna 
kontrastiva överväganden med hjälp av svenska textförlagor för att lära 
sig den nya koden.  
 I ett ord där exempelvis ett danskt <g> ska bytas mot svenskt <ck> 
samt med tillägg av <e>, som i sogn/socken, krävs det således för direkt 
ordförståelse inte endast att skrivaren gör ett enkelt bokstavsbyte utan 
också att den nya skriftbilden kompletterar eller ersätter den gamla 
skriftbilden i skrivarens mentala kodbank. Den individuella kod vi bär 
med oss måste för fortsatt direkt förståelse alltså byggas om eller byggas 
ut. I ett tidigt skede av språkinlärningen kan läsaren för att förstå den nya 
skriftbilden gå via den gamla skriftbilden och vidare till ordinnehåll. 
Denna omväg till förståelse är fullt genomförbar men tar längre tid. En 
schematisk bild av vägen till förståelse av en ny skriftbild, t.ex. ordet 
sogn/socken,  kan se ut så här: 
 
1) tidigare inlärd skriftbild: sogn ->   ordinnehåll:  ’den minsta territoriella 
kyrkliga enheten’ 
2) ny skriftbild: socken   ->    tidigare inlärd skriftbild: sogn   ->   ordinnehåll: 
’den minsta territoriella kyrkliga enheten’ 
3) ny skriftbild: socken   ->   ordinnehåll: ’den minsta territoriella kyrkliga 
enheten’ 
 
Man kan tänka sig att skrivare och läsare som var vana vid en mer 
varierad kod än den vi har idag, också var mer toleranta mot avvikelser 
utan att förlora i ordförståelse. Men vid en helt eller delvis ny skriftbild 
måste denna ändå tolkas i jämförelse med en känd skriftbild.  
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2.2.7   Motivation 
För att ta till sig ett nytt språk eller nya språkformer krävs naturligt även 
ett visst mått av motivation.  En strävan efter hög prestige och förändrad 
identitet kan tjäna som höjare av motivationen. Har man något att vinna 
på att lära sig ett nytt språk eller nya språkformer är det lättare att bli 
motiverad. 23 Den skriftspråkliga övergången från danska till svenska 
under 1600-talet är dock inte, vilket också Ohlsson (1979: 32) påpekar, 
att se som andraspråksinlärning. Men Olof Bertilssons skriftspråkliga 
övergång från danska till svenska handlar ändå om att lära sig och att 
använda en delvis ny språkform. Inlärning och användning av denna nya 
språkform påverkades naturligtvis av sociala och psykologiska faktorer 
på samma sätt som inlärning av ett andraspråk. Eftersom en 
skriftspråklig förändring i Jämtland och Härjedalen liksom i Skåne, 
Blekinge, Bohuslän, Halland och Gotland under senare delen av 1600-
talet också kan ses som en politisk handling, är även sådana faktorer 
viktiga.  
 I Ohlssons (1978: 144) undersökning syns i protokollen en viss 
återgång till danskt skriftspråk åren 1670–1675 vilket Ohlsson, p.g.a. ett 
mindre bärkraftigt stickprovsmaterial från undersökningens tidiga period, 
inte direkt förklarar men hänvisar till Knud Fabricius’ verk om Skånes 
övergång från Danmark till Sverige där en negativ reaktion mot Sverige 
vid tiden närmast före det skånska kriget 1675–1679 antyds (Fabricius 
1906, 2: 219, 250 et passim).24  
 Den som flyttades från Danmark som på 1600-talet tappade mark, till 
Sverige som då var en stormakt, berördes sannolikt av faktorer som 
påverkade attityden till och motivationen för inlärning av en mer svensk 
språkform. Förmågan att ta till sig en ny skriftspråklig form och därmed 

                                                 
23 En parallell till dessa tankar om attityd och motivation är Nils Granbergs motsvarighet 
vid andraspråksinlärning (Granberg 2001: 24 f.). Han diskuterar, utifrån teorier för 
andraspråksinlärning baserade bl.a. på Gardners (1985: 9 f.) social-psykologiska 
förhållningssätt, hur attityder till målspråket har betydelse för motivationen att lära det. 
Granberg ser attityden till målspråket och attityden till det samhälle där målspråket används 
som centralt för inlärningen och för användande av detta språk. Han diskuterar också en rad 
andra faktorer som påverkar inlärningen av ett nytt språk som ålder, utbildning och tidigare 
språkkunskaper, vilka alla i olika grad påverkar attityd och motivation (Granberg 2001: 15).   
24 Den välkända snapphaneverksamheten visar också på ett tydligt motstånd mot den 
svenska makten i Skåne vid tiden före och under det skånska kriget.  
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förändra sitt skriftspråk, sin individuella ortografiska kod, torde i alla 
avseenden vara en produkt av kunskap och vilja. 
 
2.2.8   Språkpolitiskt och socialt synsätt 
Den svenska kyrkans uniformitetsprogram från 1678 innefattade också 
språket och visar enligt Ohlsson (1978: 145) att man vid dess utformning 
var på det klara med att språk och identitet inte var fristående från 
varandra. Ohlsson menar att de skåningar som redan femton år före 
uniformitetsprogrammets formulering och tjugo år före dess 
genomförande, mer eller mindre lyckosamt, försökte skriva på svenska 
gjorde detta huvudsakligen för att markera ett ”nationellt” 
ställningstagande. ”Jag finner det uppenbart att språket, förutom [...] 
funktionen av meddelelsemedel, i alla tider, också i Skandinavien, bl.a. 
också fungerat som skiljemärke för politiska och sociala grupperingar” 
förtydligar sig Ohlsson (1978: 145). Det Ohlsson benämner som 
”nationella” ställningstagande bör kanske hellre, utifrån Gustavssons 
(2006) diskussion om kollektiva identifikationsprocesser på 1600-talet, 
ses som ett språkligt ställningstagande för en viss kollektiv identitet utan 
nationella förtecken. Drottning Kristinas uppmaning från 1645 till 
prästerna i Jämtland och Härjedalen att anamma det svenska språket 
visar att frågan om språk var politiskt viktig. När den svenska 
kyrkoordningen år 1683 infördes i Skåne var motivet heller inte främst 
religiöst, utan att befolkningen, liksom i övriga delar av Sverige, skulle 
höra svenska varje söndag (Gustavsson 2006: 139).  
 
 
2.3   Olof Bertilsson och kodteori 
För mitt syfte att belysa en enskild individs skriftspråkliga variation och 
förändring förefaller Zheltukhins kodteori användbar. Förutsättningarna 
för Olof Bertilssons skriftspråksövergång är väl anpassade efter 
kodteorins förutsättningar. Olof Bertilsson var vid freden 1645 en 
erfaren skrivare med en stabil ortografisk kod. Det jämtländska 
prästerskapet blev uppmanat att övergå från danskt till svenskt språkbruk 
men fick på egen hand och utan överhetens överinseende själva ta reda 
på var skillnaden mellan språken låg. Olof Bertilsson blev alltså utsatt för 
ett övergripande ortografiskt normskifte som han på ett eller annat sätt 
måste förhålla sig till – antingen helt negligera eller i någon utsträckning 
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anpassa sig efter. Under ideala förhållanden är en skrivare isolerad från 
andras inflytande och har en helt homogen och stabil ortografi. Men 
verkligheten är att varje skrivare påverkas kontinuerligt av 
omkringliggande faktorer i stort som i smått, av krig och politik, av andra 
skrivare och deras texter (se Zheltukhin 1996: 79). Olof Bertilsson levde, 
som vi sett, inte i ett vakuum där inget förändras, utan i en verklighet 
som uppmanade till skriftspråklig förändring.  
 Olof Bertilssons situation skiljer sig dock till stor del från situationen 
för skrivarna vid de kungliga kanslierna. Dessa skrivare producerade 
texter som var offentliga på ett helt annat sätt än vad Olof Bertilssons 
kyrkobok var. Skrivarnas text visade utåt det skriftspråk makten ville 
förmedla, medan Olof Bertilssons kyrkobok var en mans egna 
anteckningar och sannolikt aldrig kom utanför den egna kyrkan. 
Skrivarna vid de kungliga kanslierna fick information om nya 
ortografiska regler (se Svensson 1981: 96 f.), medan Olof Bertilsson själv 
fick söka information genom texter från kanslier och böcker. Faktorer 
som språklig påverkan, gamla och nya starka band, prestige, identitet och 
motivation får därför än större betydelse vid analysen av Olof Bertilssons 
skriftspråk. 
 Genom att använda Zheltukhins kodteorin torde jag ändå kunna 
lokalisera och identifiera de stimuli som påverkat Olof Bertilsson vid 
hans försök att tillägna sig svenskt skriftspråk. Därmed torde jag även 
kunna få en förståelse för de grunder på vilka Olof Bertilsson gjort sina 
skriftspråkliga val, och i förlängningen få en bättre förståelse för språklig 
påverkan och förändring samt hur detta synliggörs i individers 
skriftspråk.  
 
 
2.4   Systematisering av texten 
För att över huvud taget kunna analysera en ortografisk variation och 
förändring måste texten först segmenteras och dess ortografi 
systematiseras. Som jag varit inne på tidigare använder Ohlsson (1978, 
1979) i sin undersökning av Skånes domböcker en metod där danska och 
svenska morfem räknas och resultatet presenteras i kurvdiagram. 
Zheltukhin (1996) räknar förekomsten av utvalda variabler på grafem- 
och morfemnivå i sin undersökning av dokument från 1500-talets 
kungliga kanslier. Som jag kommer att gå närmare in på i avsnitt 3.4 har 
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Lange (1999) undersökt ortografisk variation i prästers rannsakningar 
från 1600-talet. Lange använder också han en metod där han i sitt 
material segmenterar olika grafem och morfem och jämför den använda 
nysvenska formen med motsvarande nusvensk form (för en utförlig 
diskussion om metoden se Lange 1996). Både Ohlsson, Zheltukhin och 
Lange har som syfte att undersöka på vilket sätt ortografin varierar under 
den tid respektive undersökning täcker. Mitt syfte och material skiljer sig 
dock i olika utsträckning från Ohlssons, Zheltukhins och Langes, varför 
inte någon av metoderna kan kopieras rakt av.   
 
2.4.1   Morfembaserade analysmetod eller draganalys 
Ohlssons (1978: 87 ff.) metod bygger på att texten segmenteras i 
morfem, vilka delas in i fyra olika grupper: morfem med icke-danska 
drag, med icke-svenska drag, med gemensamma drag samt med vare sig 
danska eller svenska drag. Därefter kvantifieras morfemgrupperna och 
en procentfördelning räknas fram mellan grupperna över tid. Resultatet 
redovisas i kurvdiagram som visar ökning och minskning av andelen 
danska och svenska drag i protokollens skriftspråk. Ohlssons 
morfembaserade metod fungerar väl då kortare avsnitt ur många olika 
texter ska jämföras och syftet är att se hur texterna som helhet förändras 
mot ett mer svenskt språkbruk. I Ohlsson del 2 (1979) används den 
morfembaserade metoden även på något längre texter för en 
blandspråksundersökning. För att jämföra metoder och för att se vilka 
specifika skriftspråkliga drag som ändras, använder Ohlsson även en 
traditionell draganalys och redovisar resultatet i procent. Ohlsson (1979: 
18) menar dock att resultat blir missvisande om han anger 
”svenskhetsgrad” utifrån draganalysen jämfört med den morfembaserade 
totalanalysen.  
 I Ohlssons draganalys visar det sig att skrivaren av en exempeltext 
använt 99 % svenska <å>, 98 % <ä>, 100 % <ö>, 68 % <ll> mot 32 % 
<ld>, 62 % <nn> mot 38 % <nd>, 61 % <p,t,k> mot 39 % <b,d,g>, 
52 % <a> mot 48 % <e>, 44 % <ck> mot 56 % <ch> och 70 % <för-
> mot 30 % <for->. När Ohlsson (1979: 18) i sitt material räknar endast 
de tydligt särskiljande dragen språken emellan ser, enligt honom, 
exempeltexten från 1683 ut att vara i det närmaste 100-procentigt 
svensk. Vid analys enligt den morfembaserade metoden, vilken räknar 
alla språkliga drag, ser texten däremot, enligt Ohlsson, närmast 50-
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procentigt blandspråklig ut. Ohlsson avvisar därmed draganalysen som 
mindre lämplig för hans syften.  
 Jag kan dock inte hålla med Ohlsson om att draganalysen skulle ge ett 
missvisande resultat. Hans redogörelse över de utvalda dragen visar, vad 
jag kan utläsa, inte på en 100-procentig svenskhet utan tydligare och mer 
ingående vari förändringen från danskt till svenskt skriftspråk ligger. Som 
Ohlsson (1979: 18) antyder är det de enkla och högfrekventa särskiljande 
dragen som tidigast visar sig genomförda i texten, medan andra mer 
komplicerade regler inte behärskas. För mitt syfte att studera en individs 
skriftspråkliga variation och förändring är det just denna förmåga, att 
tydligt uppmärksamma specifika drag i texten, jag vill att min metod ska 
kunna hjälpa mig med. Jag är inte intresserad av ett översiktligt summerat 
resultat av många skrivares samlade variationer och gradvisa 
förändringar. Jag är intresserad av detaljer som kan visa och förklara 
förändringsprocesser hos en enskild individ. Genom en alltför översiktlig 
undersökning menar jag att man missar de viktiga detaljerna.    
 Den text jag ska undersöka är Olof Bertilssons samlade noteringar, 
regelbundet nedskrivna under en period om 33 år. I texten förekommer 
många upprepningar av samma ord och sekvenser samt många ort- och 
personnamn som inte så lätt låter sig segmenteras. I Ohlssons 
morfembaserade modell räknas exempelvis personnamnet 
Haagen/Håkan som ett segment. Namnet innehåller dock inte mindre än 
tre särspråkliga drag: aa/å, g/k och e/a. Analyseras namnet som ett 
segment är det omöjligt att upptäcka om något av de särspråkliga dragen 
förändras (jfr Kornhall 1981: 181 et passim).  
 Fördelen med en enhetlig text är att de många upprepningarna gör 
det enkelt att följa vissa språkdrags förändring över tid. En traditionell 
språkhistorisk metod där vissa relevanta drag väljs ut, räknas efter 
förekomst i texten och jämförs över tid, är därför en god början för att 
systematisera variationen och förändringen i skriftspråket.  
 För att finna de drag som bäst lämpar sig för min undersökning 
kommer jag i nästa kapitel att undersöka likheter och skillnader i danskt 
respektive svenskt skriftspråk på 1600-talet.  
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2.5   Sammanfattning 
För mitt syfte att undersöka kyrkoherde Olof Bertilssons skriftspråkliga 
förändring i en tid av stor politisk förändring krävs metoder och teorier 
som tar hänsyn till individuella variationer och förändringsmönster samt 
orsaker därtill. Alexander Zheltukhin (1996) har i sin undersökning av 
skriftspråklig variation i texter skrivna vid de svenska kungliga kanslierna 
under 1500-talet utarbetat en kodteori enligt vilken det är möjligt att 
spåra förändringar och förklara individuella ortografiska strategier. Stig 
Örjan Ohlsson (1978, 1979) och ovan nämnde Alexander Zheltukhin 
(1996) använder sociolingvistiska begrepp som ackommodation, kodväxling, 
interferens, prestige, identitet och starka band för att diskutera och förklara den 
förändring som visar sig i respektive undersökning. Ett annat viktigt 
begrepp är salience (Trudgill 1986) som står för särskilt framträdande 
språkliga drag i tal och i text vilka därmed röner större uppmärksamhet 
och utgör språkliga markörer vid ackommodation till en viss 
språkgemenskap. 
 I min undersökning över jämtländska domboksprotokoll användes en 
morfembaserad metod utarbetad av Ohlsson vid hans undersökning av 
skånska domböcker. Metoden räknar dock summan av alla särskiljande 
språkdrag och visar därmed inte detaljerat vari en förändring består eller 
var förändring inte sker. För denna undersökning väljs därför en 
traditionell draganalys för att mer detaljerat uppmärksamma variationer 
och förändringar i skriftspråket. Zheltukhins kodteori, som behandlar 
källor och orsaker till ortografisk stabilitet och förändring, kommer att 
användas vid diskussion av det kvantitativa resultatet.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kapitel 3    
Framväxten av en dansk och svensk skriftspråksnorm  
 
I detta kapitel avhandlas den skriftspråkliga variationen och de 
normkällor 1600-talets danska och svenska skrivare hade att tillgå. I 
avsnitt 3.1 tecknas kort situationen för de danska, norska och svenska 
skriftspråken och hur språken påverkat och påverkats av varandra. I 
avsnitt 3.2 diskuteras begreppet norm. I avsnitt 3.3 ges en mer ingående 
bild av hur de danska och svenska bibelöversättningarna bidragit till en 
fastare skriftspråklig norm. I avsnitt 3.4 går jag igenom några studier av 
främst svenskt skriftspråk vilka belyser variationen i bruket av vissa 
variabler under 1600-talet. Avsnitt 3.5 behandlar 1600-talets 
normdiskussion i Danmark och i Sverige, och i avsnitt 3.6 sammanfattas 
de tydligaste särskiljande dragen mellan äldre nydanska och nysvenska. 
En sammanfattning av hela kapitlet görs i avsnitt 3.7. 
 
 
3.1   De danska, norska och svenska skriftspråken på 1600-
talet 
I Jämtland, som fram till 1645 tillhörde Norge och Danmark–Norge, var 
skriftspråket danska. I och med det svenska övertagandet efter freden i 
Brömsebro blev svenska det språk som lagmän, tingsskrivare och präster 
skulle använda.  
 Under unionstiden hade de norska och svenska skriftspråken, och 
särskilt kanslispråket, influerats av danskan (se Santesson 2002: 418, Nes 
2005: 1291). För det norska språkets del innebar det danska inflytandet 
att norskt skriftspråk försvann helt i officiella handlingar. Förändringen 
syns både i att den styrande makten och borgarna mer och mer skrev på 
danska, och att den danska inblandningen ökade och blev tydligare i 
norska dokument. Norskan fick snart för liten prestige för att kunna 
nyttjas inom unionen, vilket i sin tur drog med sig ett prestigetapp 
inomlands. En än snabbare förändring märktes efter maktskiftet 1483, då 
”byrjar dansk å rusa fram som ei skrida” skriver Indrebø ([1951] 2001: 
186). I lagtexter höll sig norskan kvar längre tack vare det konserverande 
formelbundna språket, men de gamla norska lagarna ersattes från 1604 
av danska lagar. Det danska skriftspråket spred sig och ökade längs en 
vertikal social axel i det norska samhället, säger Widmark, Pedersen och 
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Sandøy (2005: 1340). I början av 1600-talet var skriftspråket överlag 
danskt även om det hos enskilda skrivare fortfarande kunde finnas 
norska ord och stavningsformer (Skautrup 1968: 296, Indrebø [1951] 
2001: 271 ff., se även Nes, 2005: 1297, Widmark, Pedersen och Sandøy 
2005: 1340).  
 För svenskans del blev följden inte lika påtaglig, men skriftspråket 
blev ändå till viss del påverkat av danska. Tydligast syns detta i 
kanslispråket, som under senare delen av 1400-talet och början av 1500-
talet visar en utveckling av trycksvagt <a> till <e>, och i någon mån 
även en utveckling av <p, t, k> till <b, d, g> i ord som skib, arbede, udi 
och rige (Skautrup 1968: 36, Wessén 1992: 104 f.).25 Vid Gustav Vasas 
tillträde och därmed Sveriges utträde ur unionen, och genom att 
reformationen betonade modersmålets roll i gudstjänsten, började en 
symbolisk och ideologisk strävan att återgå till vad man betraktade som 
svenskt språkbruk.  
 
 
3.2   De tidiga normgivande faktorerna  
Nedan ska de faktorer som bidrog till skapandet av en dansk respektive 
svensk ortografisk norm närmare diskuteras. Vad jag dock först vill 
utreda är hur jag ser på och vad jag lägger in i begreppet norm.  
 Även vid den tiden då ingen fastslagen enhetlig skriftspråknorm 
fanns, fanns bland skrivare ett, med viss variation, vedertaget sätt att 
skriva utifrån skriftbruk, ljudbild och etymologi. De som hade en viss 
skrivfärdighet eller var skrivkunniga hade via utbildning och 
yrkesverksamhet fått kunskapen från andra skrivkunniga som fört 
traditionen vidare.  
 Över hela det nordiska området utvecklades under tidig medeltid en 
relativt homogen skrifttradition, byggd på den skrift som introducerades 
av den katolska kyrkans organisationer. Grundläggande var de 

                                                 
25 I en undersökning av förekomsten och orsaken till <g> för äldre <k> i svenskan ger 
Gunilla Söderberg (1997) flera förklaringar. Exempelvis kan <g> i det frekventa verbet taga 
samt i pronomina jag, mig, dig, sig och någon ses som resultat av inhemsk svagtonsutveckling, 
medan övergång från <k> till <g> i suffix som -lig och -ig kan ses som en kombination av 
svagtonsutveckling och av att leden tappat sin tidigare betydelse. Endast i orden bagare och 
Sverige beror <g> på dansk påverkan, menar Söderberg (1997:101 ff., 169 ff.). 
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ortografiska regler som fanns för latinets skriftspråk (Teleman 2007: 
165). Därutöver fick nya lösningar skapas för enskilda ljud och 
sammansättningar specifika för de nordiska språken. De skrivare som 
hade grundläggande kunskaper från en latinutbildning där grammatiken 
varit ett rättesnöre, kunde lätt överföra dessa kunskaper till ett danskt 
eller svenskt skriftspråk.  
 Därmed uppfyllde både danskan och svenskan tidigt de mest 
grundläggande skriftspråkliga förutsättningarna: ett antal skrivtecken vars 
ljudvärden är någorlunda fastlagda för att kunna skriva och för att kunna 
förstå skriven text (Teleman 2007: 165). För att uppnå en högre grad av 
skriftspråksnorm behöver det, enligt Telemans definition (2007: 166), 
inom språkområdet även finnas: 
a) en omfattande kanonisk text som är internt enhetlig, som har stark 
auktoritet och som är känd för alla läs- och skrivkunniga. 
b) en prestigefylld miljö som omfattar flera skribenter, som är stabil över 
tid, som har ett eget arkiv och bibliotek och som successivt skolar in nya 
skrivare i skriptoriets skriftspråknorm,  
samt helst också c) kodifiering av normen i lexika, ortografiska manualer 
och grammatikor. 
 I Danmark och Sverige hade olika faktorer verkat som normgivare för 
skriftspråket. Boktryckarkonsten breddade väsentligt utbudet av skriven 
text. Det skrivna ordet fick en större spridning och stannade inte längre i 
några få skrivares protokollböcker. Detta ledde till en större 
regelbundenhet i det skriftspråkliga utseendet. Inte minst syns detta i 
bibelöversättningarna där den skrivna textens genomslagskraft betonades 
än starkare eftersom de gav ett skriftspråk som lästes och upplästes, lika 
över hela landet. De kungliga kanslierna sände också ut brev och 
kungörelser som lästes upp i kyrkorna och vid tingen. Skautrup (1968: 
175 ff.) beskriver reformationstiden som också en språkets reformation. 
Med boktryckarkonsten och den skrivna textens större offentlighet fick 
Danmark en fastare skriftspråksnorm som med få senare ändringar ännu 
gäller (Skautrup 1968: 176, se även Larsson 2005: 1272). Lars Wollin 
(1991b: 228) menar i samma anda att det svenska bibelspråkets historia i 
väsentliga delar är liktydigt med det svenska skriftspråkets historia. 
 I både Danmark och Sverige uppfylldes således på 1600-talet de två 
första kraven på en högre grad av skriftspråksnorm. Omfattande 
kanonisk text som var enhetlig och känd för alla läs- och skrivkunniga 
fanns i respektive lands översättningar av Bibeln, i andra religiösa texter 
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som katekesen och psalmboken samt i de gamla lagarna. Skriftspråkligt 
prestigefyllda miljöer fanns inom kyrkans organisation, vid de kungliga 
kanslierna, vid boktryckerierna och vid universiteten. Det som ännu 
fattades var ortografiska manualer och grammatikor. Därmed var 
skriftspråket under 1600-talet till stor del enhetlighet, men det fanns 
också stor variation inom vissa ramar.  
 Olika skrivargrupper hade delvis olika normkällor: prästernas främsta 
normkälla var Bibeln, lagmän och tingsskrivare hade lagarna och 
skrivarna inom de kungliga kanslierna de kuriala handskrivna och tryckta 
handlingarna. Men både präster, lagmän och kansliernas skrivare läste 
naturligtvis, om än i olika utsträckning, både Bibeln, lagar och handlingar 
från de kungliga kanslierna. Genom de kanoniska texterna och de 
prestigefyllda miljöerna förvärvades överenskomna normer, som i sig 
innehade viss variation. Skillnaden mellan det religiösa språket och det 
kuriala var främst syntaktiskt, men vissa skillnader i ortografi kunde 
också finnas (se vidare avsnitt 3.4 nedan).  
 Det jag i det följande lägger in i begreppet norm är därmed den inlärda 
och vedertagen praxis, med större eller mindre variation, som skrivare 
hade förvärvat genom kanoniska texter med stark auktoritet och som 
brukades inom prestigefyllda miljöer som de kungliga kanslierna, kyrkan, 
boktryckerierna och universiteten. Med begreppet norm menar jag således 
bruket av den skrifttradition som då fanns, med den variation som också 
fanns.  
 Den norm jag i det följande främst fokuserar är Bibelns norm. Detta 
av flera anledningar. Bibelspråkets historia anses i väsentliga delar vara 
liktydigt med skriftspråkets historia (se Skautrup 1968 och Wollin 1991b). 
Enligt Zheltukhins kodteori är SOC, standard ortografisk kod, liktydigt 
med Bibelns norm. Kyrkoherde Olof Bertilssons främsta normkälla, 
genom utbildningen och senare i yrkeslivet, var säkerligen också Bibeln.  
 
 
3.3   Bibeln som förebild  
Det första stora verk som boktryckarna i både Danmark och Sverige gav 
ut var översättningen av Bibeln. Och eftersom Bibeln var, och är, en bok 
med stor användning och stor spridning blev den också den främsta 
språkliga förebilden under lång tid. Christian III:s bibel från 1550 
markerar i Danmark en skriftspråklig normgräns (se Molde 1949, 
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Skautrup 1968: 175 ff., Santesson 2002: 412 ff., Widmark, Pedersen och 
Sandøy 2005: 1339). I Sverige gav Gustav Vasas bibel från 1541 ett 
bibelspråk som i stort blev bestående till 1917 (se Lindqvist 1940: 21, 
Sjögren 1949: 147, Ståhle 1970: 42, Wollin 1991a: 39, Santesson 2002: 
412 ff.).  
 
3.3.1   Den danska Bibeln från 1550 
Christian III:s bibel karaktäriseras av Skautrup (1968: 210 f.) som ett 
homogent språkligt minnesmärke på alla områden, ortografiskt, 
morfologiskt, lexikalt och syntaktiskt, utan arkaiserande tendenser.  
 Arbetet med Christian III:s bibel har enligt Molde (1949: 28 et 
passim) försiggått i olika etapper. En bibelkommission tillsattes med 
kungens uttryckliga önskan att den nya Bibeln skulle så nära det danska 
språket tillät följa Luthers högtyska översättning från 1545 (Molde 1949: 
2). Reformatorer i Danmark hade under 15–20 år, innan 
bibelkommissionens arbete började, arbetat med översättning av olika 
delar av Bibeln, liksom med psalmöversättning och förkunnelser 
(Skautrup 1968: 210 f.).  
 Bibelkommissionens arbete med Christian III:s bibel bygger, enligt 
bland andra Molde (1949: 234), på en av Christiern Pedersen tidigare 
gjord primäröversättning. Dock ifrågasätter Poul Lindegård Hjorth 
(1971: 123) och Allan Karker (1997: 124) förekomsten av en 
översättning av hela Bibeln av Christiern Pedersen. Endast förekomsten 
av en översättning av Nya Testamentet anser de bevisad. En eventuell 
primäröversättning av Christiern Pedersen anses heller inte ha spelat 
någon roll för Christian III:s bibels slutliga utformning (Hjort 1971: 127) 
 Huvudförlagan för Christian III:s bibel var, enligt Karker (1997: 115), 
Luthers högtyska bibel tryckt i Wittenberg 1545, vilken den danska 
texten ofta följer i minsta detalj. Bibelkommissionen har dock även 
använt andra förlagor, som den lågtyska bibeln från 1534, den latinska 
Versio Vulgata samt i någon mån Gustav Vasas svenska bibel 1541 
(Molde 1949: 233 ff., Hjort 1971, Santesson 2002: 418). 
 Vare sig Christiern Pedersen är främste upphovsman till hela 
Christian III:s bibel eller endast till Nya Testamentet, menar Skautrup 
(1968: 176), att han är den danska skriftnormens grundläggare (se även 
Santesson 2002: 417 ff.). Hans språk var, enligt Molde (1950: 44), rent 
danskt utan påverkan av förlagornas latin eller tyska. Språket var 
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modernt, fast och enkelt och fick en avgörande betydelse för framtidens 
danska skriftspråk (Molde 1950: 43). Christiern Pedersens ortografi är 
inte identisk med blivande norm men den är grundläggande för den (se 
Haastrup 1971). Christian III:s bibel var dock, till skillnad mot Gustav 
Vasas bibel, på åtskilliga punkter före sin tid. Men eftersom Bibeln 
främst låg i kyrkorna och brukades av prästerna, och eftersom ortografin 
möjligen var för ny och speciell, blev den inte den normgivare den kunde 
ha blivit, menar Skautrup (1968: 177, se även Santesson 2002: 420). 
Många skrivare, främst inom kanslierna, föredrog den äldre 
skrivarnormen.  
 Det fanns vid mitten av 1500-talet inte en enhetlig dansk skrivargrupp 
med gemensam norm, utan flera tydligt åtskilda grupper av skrivare med 
delvis varierad norm. Kanslispråket var en ytterlighet som i mycket 
behöll gamla drag i språket, medan boktryckarna strävade mot en mer 
enhetlig dansk skriftspråksnorm. De flesta skrivare och tryckare följde 
ändå, enligt Karker (2002: 441), till stor del den standard Christiern 
Pedersen skapat genom bibelöversättningen.  
 
3.3.2   Den svenska Bibeln från 1541 
För utgivningen av Gustav Vasas bibel, GVB, använde man, till skillnad 
mot vid den tidigare översättningen av Nya Testamentet, NT 1526, 
endast en huvudförlaga, Luthers lågtyska översättning från 1534. Detta 
ledde till att resultatet blev tydligare och mer enhetligt, menar Ståhle 
(1970: 11 f.). Ordförrådet i GVB bygger till största delen på ett något 
ålderdomligt och delvis dialektalt, men för tiden välkänt, svenskt 
språkbruk (Ståhle 1970: 15). Översättarna har i möjligaste mån använt 
inhemska eller åtminstone naturaliserade och välbekanta ord. Om dessa 
haft sitt ursprung i latinet, högtyskan, lågtyskan eller danskan verkar ha 
varit ovidkommande (Sjögren 1949: 94). 
 Även när det gällde ordböjningen utmärker sig GVB av ett 
ålderdomligt språkbruk. ”Här konserverades i vissa delar en ordböjning, 
vilken som grammatiskt system försvunnit ur det talade språket redan 
under medeltiden men som, lätt omarbetad, kom att sätta sin stilprägel 
på vår officiella kyrkobibel ända fram till 1917” (Ståhle 1970: 31). Men 
att beteckna GVB:s språk som arkaiserande anser Sjögren (1949: 146) 
både olämpligt och oriktigt, eftersom det skulle indikera en stilsträvan 
som enligt den lutherska förebilden vore främmande för översättarna. 
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Språkformen i GVB karaktäriseras i stället av Sjögren (1949: 146) som 
konservativ och traditionell, och han anser det troligt att dessa drag 
genomfördes därför att de sågs som allmängiltiga och allmänförståeliga 
(se även Santesson 2002: 417).  
  Ortografiskt bidrog bibelöversättningen starkt till en tydligare 
enhetlighet och fasthet, inte minst tack vare en viss tillbakagång till ett 
annars nästan bortglömt Vadstenaspråk. ”Reformationsbibelns ortografi 
inrymmer därmed något av en språkhistorisk paradox:” skriver Wollin 
(1991b: 236), ”den konserverar – återupplivar rent av – en medeltida 
ordning, som hade överlevt sig själv redan på 1500-talet, men som ändå, 
i sin relativa enhetlighet, kunde erbjuda något av en fast punkt för senare 
århundradens normeringssträvanden och på sätt och vis också peka 
framåt”.    
 Bibelöversättningen kom också med förändringar som sedan dess är 
rådande. I NT 1526 användes för första gången bokstavsformerna <å>, 
<ä> och <ö> i tryckt svensk text (Wollin 1991a: 41, Santesson 2002: 
420). I handskriven text hade <å> i vissa texter förekommit sedan 1400-
talet, <ä> och <ö> sedan början av 1500-talet.  
 Ordet och fick sin nuvarande stavning, från att tidigare ha stavats 
omväxlande oc, ok, och, ock. Formen ock reserveras i GVB för adverbet.  
 Elias Wessén (1992: 114) menar att NT 1526 ytterst sällan och GVB 
så gott som aldrig har <e> för <a> i ändelser. Lars Svenssons (1981: 23, 
se vidare nedan) undersökning visar att både NT och GVB i 
infinitivändelser endast använder <a>.  
 Lillemor Santesson (1988: 405, 410, se vidare nedan) anser dock att 
1600-talets bibelutgåvor inte varit ortografiska föregångare, utan anpassat 
sig efter en norm som redan slagit igenom i annan text. Natan Lindqvist 
(1940: 8) är delvis av samma åsikt då han säger att Bibelns stora 
inflytande på det svenska språket dels verkat genom att den själv 
konstituerat normer, dels genom att den förmedlat redan befintliga 
normerande tendenser till en större allmänhet.  
 GVB 1541 verkade tack vare den stora spridningen och långa 
livslängden som en förebild och normgivare för svenskt skriftspråkbruk. 
Barn lärde sig läsa med hjälp av Katekesen, Bibeln och annan religiös 
litteratur. Bibelläsning, högt eller tyst, var en viktig del av den 
skriftbaserade kulturen (Teleman 2002: 150). De som inte själva kunde 
läsa hörde varje söndag de bibliska orden och ordalydelsen från 
predikstolen, lika för alla åhörare var än i Sverige de bodde. ”Religionens 
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språk blev mer gemensamt än vardagens”, säger Ståhle (1970: 44). 
Därför blev Bibeln den främsta förebilden för svenskt språkbruk under 
lång tid framöver.  ”Bibeln var också länge den enda bok som erbjöd en 
fast språknorm, och den fick därför en grundläggande betydelse för 
svenska språkets yttre dräkt” fortsätter Ståhle (1970: 44). ”Det är just 
framväxten av en sådan norm som mer än något annat bestämmer 
svensk språkutveckling under århundradena närmast efter 
reformationen” (Wollin 1991a: 39, se även Svensson 1981: 28 och 
Santesson 2002: 420).   
 
 
3.4  Svenskt språk på 1600-talet. - Kort forskningsöversikt 
Nedan ska forskning om variation i främst svenskt skriftspråk redovisas. 
Fokuseringen på svenskt språk görs beroende på att det är det språk 
Olof Bertilsson ska övergå till. Danskt skriftspråk hade han lärt sig 
genom sin utbildning i Trondheim och Köpenhamn. I övergången till ett 
svenskt språkbruk får han själv söka de språkdrag som utgör skillnaden 
mellan danskt och svenskt skriftspråk.  
 Den grund till ett skriftspråkligt normsystem som boktryckarkonsten 
och reformationens bibelöversättningar skapat innebar dock inte att 
skriftspråken ännu var enhetliga. För danskans del kan, enligt Skautrup 
(1968: 186), den språkliga reformationen på 1500-talet sammanfattas 
med att en stark förenkling och en större konsekvens nåddes. Reformen 
karaktäriseras som konserverande och till viss del etymologiserande. Mer 
fonetisk var reformen bara vad gäller uddljud och i begränsat omfång 
diftonger. ”De store og grundlæggende linier i dansk retskrivning var 
blevet fastlagt – sikkert ikke ubevist, men tilsynelatende uden diskussion” 
skriver Skautrup (1968: 187 f.).  
 Under 1600-talet tappade dock danskan mark, dels genom att 
Danmark avstod landområden till Sverige genom fredsfördragen i 
Brömsebro och Roskilde, dels genom att högtyskan utvidgade sina 
domäner som skriftspråk (Skautrup 1968: 292 ff.). Inom universiteten 
var latinet fortsatt det närmaste allenarådande språket, i Danmark likväl 
som i Sverige (Olsson 2005: 1240 ff., Widmark, Pedersen och Sandøy 
2005: 1338). 
 Om 1600-talets svenska används ibland ord som tyder på att den 
språkliga normen var i upplösning. Utifrån Elof Hellquists (1902) 
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undersökning av dramatiska texter – vilket dock snarare speglar 
talspråket än skriftspråket – menar han att det svenska språket just under 
1600-talet, främst i grammatiskt hänseende, uppvisar en större 
oregelbundenhet än under andra epoker. Hellquist säger dock samtidigt 
att ”i öfrigt är den oregelbundenhet, som frapperar vid ett mera ytligt 
iakttagande af 1600-talets språkbruk, ofta blott skenbar”. Arbeten 
skrivna på historisk normalprosa visar sig, enligt Hellquist (1902: 1), ha 
en regelbundenhet i språkbruket som inte skiljer sig mycket från dagens 
[alltså 1902 års] författare. Vid undersökningar av tryckta texter från 
andra genrer är bilden mer varierad. 
 Santesson (1988: 401) hänvisar till Hiärne, som beskriver svenskans 
utveckling under 1600-talet med ord som ”förfall” och ”willerwalla”. 
Men Santessons undersökning av stavningen av medialt /v/ samt 
förekomsten av medialt och finalt <dh> och <gh> visar, enligt henne, 
inte en kaotisk normupplösning utan ett regelrätt normskifte.26 I både 
bibeltexter och andra tryckta texter syns en markant förändring i 
ortografin under 1640-talet, vilket Santesson menar stödjer hypotesen att 
1646 års bibel ansluter till en norm som redan slagit igenom i övrig tryckt 
text. Teleman (2002: 65) menar dock att när man talar om den språkliga 
villervallan på 1600-talet menade man i första hand inte bibelspråket, 
utan just annat offentligt tryck och framför allt privat skrivande.   
 Den stora ortografiska variationen i 1600-talets privata skrivande 
belyses i Sven Langes (1999) undersökning av ett antal 
prästrannsakningar från Uppland. I de diplomatariska utgåvorna av 
prästernas Rannsakningar efter antikviteter (bd I 1960, bd II 1969, bd III 
1992) visar sig motsvarigheten till det nusvenska grafemet <v> vara det 
som har störst variation (Lange 1999: 37). I hans undersökning av texter 
skrivna 1667–1669 och 1677 förekommer inte mindre än 13 olika 
varianter: <v>, <f>, <ff>, <ffu>, <ffv>, <ffw>, <fu>, <fw>, <hu>, 
<hv>, <hw>, <u> och <w>. Som motsvarighet till nusvenskt <g> 
finns 9 varianter: <g>, <ffu>, <fv>, <fw>, <gh>, <gi>, <i>, <j> och 

                                                 
26 Santessons resultat visar att medialt /v/ fram till och med 1618 års bibelupplaga 
främst skrivs <ffu>. Från 1646 års upplaga skrivs <fw>. Medialt <dh> och <gh> 
överges nästan helt från 1646 års upplaga till förmån för <d> och <g>. Finalt <dh> 
och <gh> är, så när som på ett belägg, övergivet i 1688 års bibelupplaga. Skrivning med 
finalt <dh> och <gh> återkommer i bibelupplagan från 1703, men är åter borta i 1720 
och 1728 års upplagor.  
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<y>. Som motsvarighet till <i>, <k> och <o> finns vardera 6 varianter: 
<i>, <ij>, <e>, <j>, <y> och <yy>; <k>, <c>, <ch>, <ck>, <ki> 
och <q>; respektive <o>, <oo>, <e>, <u>, <å> och <ö>. 
 Variationen i det av Lange undersökta materialet är således stor, men 
varje skrivare använder inte alla olika varianter, och alla varianter för 
exempelvis nusvenskt <v> förekommer inte i alla lexem eller alla 
positioner inom ett lexem, där nusvenskt <v> förekommer. Langes 
resultat bekräftar därmed Zheltukhins (1996) kodteori genom att visa att 
varje enskild skrivare har en begränsad ortografisk variation i sitt eget 
skriftspråk. Varianterna <ffu>, <fv> och <fw> för nusvenskt <g> 
användes exempelvis endast i olika skrivningar av ordet stuva [’stuga’], 
och varianterna <i>, <j> och <y> användes i ordet säga.  Det vanligaste 
mönstret är att en graf (t.ex. <u> för nusvenskt <v>) eller grafgrupp 
(t.ex. <ffv> för nusvenskt <v>) förekommer i få texter, få gånger men i 
ett stort antal olika lexem. Motsatt mönster har <w> för nusvenskt <v>, 
vilket förekommer i många olika texter, många gånger men i ett litet antal 
olika lexem (Lange 1999: 31 f.). Alla olika grafer eller grafgrupper för /v/ 
används således inte i alla positioner där /v/ förekommer inom ett 
lexem. Olika grafer och grafgrupper är knutna till olika positioner i ett 
lexem, exempelvis <ff> som alltid brukas i slutet av lexem (Hernlund 
1883: 45).  
 Lars Svenssons (1981) undersökning av valet mellan <a> eller <e> i 
främst infinitivändelser, i en rad tryckta texter i skilda genrer från sent 
1500-tal och hela 1600-talet, visar också den att det snarare rör sig om ett 
normskifte än om en regellös användning av det ena eller det andra 
alternativet. Av de religiösa texter Svensson undersökt har så gott som 
alla genomgående a-ändelse redan under perioden 1525–1610. Av 64 
undersökta texter har 60 texter mer än 92 % a-ändelse (Svensson 1981: 
25). Den religiösa litteraturen följer den medeltida Vadstenalitteraturens 
och bibelutgåvornas a-mönster menar Svensson (1981: 52). 
Undersökningen av de kuriala skrifterna visar däremot ett annat mönster. 
Texter från 1500-talets början har övervägande a-ändelse, medan texter 
från senare delen av 1500-talet och från 1600-talets första decennium har 
övervägande e-ändelse. I kungliga brev och rådets brev dominerar a-
former i början av Gustavs Vasas regering, men från år 1536 ökar e-
formerna successivt och kulminerar under Vasasönerna (Svensson 1981: 
32).  
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 Under åren efter 1612 syns en markant förändring.  Den religiösa 
litteraturen från tiden 1610–1700 har fortfarande närmast 100-procentigt 
a-former. Den kuriala litteraturen uppvisar en markant övergång till a-
former efter 1612. Efter 1640 förekommer e-former endast sporadiskt 
(Svensson 1981: 89).  
 Utöver infinitivformer har Svensson (1981: 103 ff.) även undersökt a-  
eller  e-skrivning  i  tredje  person  presens  plural,  preteritum med -ade, 
adverb på -an, particip på -ande, adverb på -a samt substantiv med -are. 
De religiösa texterna har också här, över hela tiden från 1523 till 1693, 
närmast 100-procentig a-skrivning. Endast ett fåtal texter har e-former 
och då oftast i mindre omfattning än för infinitivändelser. I den kuriala 
litteraturen sker en övergång från e- till a-former efter 1612, och för 
adverb på -an efter 1609. Endast e-skrivning av tredje person plural 
kvarstår, men avtar efter 1612. Svensson (1981: 123) menar att detta kan 
bero på att formen inte i lika hög grad känns främmande.  
 Även Ida Larsson (2004) har i en undersökning av adjektivändelserna 
-a och -e från fornsvensk till nysvensk tid sett att en förändring sker i 
början av 1600-talet. Hon har undersökt olika texter från 1400-, 1500- 
och 1600-talet och ser i sitt material en ökning av e-former under 1500-
talet (Larsson 2004: 36, tabell 3) och därefter en minskning under 1600-
talet (undantaget Columbus text från 1678 vilken har 78 % e-former). 
Undersökningen visar dock att valet av <e> eller <a> i hög grad beror 
på faktorer som numerus, genus, kasus, en- respektive tvåstavighet samt 
på författarens ursprung och de talspråkliga varianter som användes där 
(Larsson 2004: 85 ff. et passim).  
 Svensson (1981:126 ff) redovisar i sitt slutord även en mindre 
undersökning av förekomsten av andra danska drag. Han visar att 
skrivning med b, d, g för p, t, k efter vokal i ord som regenskaber, regered 
och rige, upphör betydligt tidigare än e-formerna, redan i slutet av 1500-
talet eller början av 1600-talet. Även skrivning med adverbial-, genitiv- 
och passivändelsen -is för -es, i ord som aldelis, embetis, Swerigis, deris och 
giffuis, är sällsynta efter 1612. Skrivning med -is förekom dock även i 
fornsvenskan, i lagarna och Vadstenaspråket, men kan enligt Svensson 
(1981: 129) åtminstone delvis tillskrivas danskt inflytande.     
 Övergången från e- till a-former sätter Svensson (1981: 95 f.) i 
samband med Gustav II Adolfs trontillträde och kansliets 
omorganisation 1612. Flera faktorer tyder på att en skriftspråklig mall 
som bl.a. föreslog a-skrivning utarbetats inom kansliet. Som ansvarig till 
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denna mall nämner Svensson (1981: 97 ff.) två namn: Johannes Bureus 
och Erik Schroderus. Gustav II Adolfs skrivlärare Johannes Bureus gav 
1608 ut Sveriges rikes landslag, vilken genomgående har a-former. Även 
kungens egenhändigt skrivna ämbetsbrev och instruktioner från 1612–
1632 har 96 % a-former (Svensson 1981: 65). Schroderus hade till 
uppgift att granska och rätta det som trycktes vid kronans tryckeri i 
Stockholm, och Svenssons undersökning visar att a-formerna tidigare 
blir norm i tryckta texter än i otryckta.  
 Svensson (1981: 96) anar även en politisk orsak till att e-formerna, 
vilka betraktades som danska, försvann just under det svensk-danska 
kriget 1611–1613. Han betonar att e-formerna beror på en skrifttradition 
som ytterst går tillbaka till unionstiden och dess svensk-dansk-tyska 
förvaltningsspråk (Svensson 1981: 95).   
 Även Jan Svensson (1988: 59) menar att språksträvanden under 
Gustav II Adolfs regering fick en fastare form. Ett dekret i vilket det 
framhölls att obetonade ändelsevokaler,  t.ex. i infinita verb,  ska vara -a, 
och inte -e som i danskan, tycks ha gått ut till de kungliga skrivarna 
omkring år 1612. Dekretet har dock inte återfunnits. Gustav II Adolf 
vidtog även andra åtgärder i syfte att stärka svenskans ställning. År 1624 
försökte kungen, dock utan framgång, inrätta en professur i svenska 
språket i Uppsala. År 1629 gav han i uppdrag åt riksantikvarien, Johannes 
Bureus, att samla material till ett fullständigt svenskt lexikon, ett arbete 
som emellertid aldrig blev slutfört.   
 Även om Gustav II Adolfs föreslagna professur i svenska språket 
aldrig inrättades började man under 1600-talet dock diskutera språket 
självt, inspirerad av strömningar från övriga Europa (Skautrup 1968: 280 
f.). Ett tydligt intresse för språkliga frågor fanns, som vi sett, inte minst 
inom det svenska kansliet och bland männen runt Gustav II Adolf. En 
debatt om skriftspråkets normer och vad de skulle utgå ifrån hade börjat 
och utmynnade långt senare, för svenskans del, i Carl Gustaf af Leopolds 
år 1801 utgivna Afhandling om Svenska Stafsättet. (se Hernlund 1883, 
Teleman 2002).  
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3.5   1600-talets danska och svenska normeringsdiskussion 
Standardiseringen av skriftspråket diskuterades under 1600-talet både i 
Danmark och i Sverige, men diskussionen fördes under större delen av 
århundradet endast på ett allmänt plan (Skautrup 1968: 318, Teleman 
2002: 65). Man var överens om att en standardisering var önskvärd och 
att skriftspråket borde bli mer enhetligt, men först i slutet av seklet blev 
förslagen mer preciserade. 
 
3.5.1   Normeringsdiskussionen i Danmark 
I Danmark pågick under senare delen av 1600-talet en livlig 
rättskrivningsdiskussion, mellan bl.a. Erik Eriksen Pontoppidan, Peder 
Syv och Henrik Gerner (Skautrup 1968: 318). Pontoppidan hävdade, i 
enlighet med italienaren Julius Caesar Scaliger, huvudprincipen ”at man 
skal skrive, som man taler” (Skautrup 1968: 318). Pontoppidan var 
tillsammans med Syv för en förenkling och fördanskning och ville få 
bort främmande bokstäver som <c>, <q>, <x> och <z>. Gerner vände 
på Scaligers princip och sade ”at man ska tale, som man skriver” och 
ville bevara de främmande bokstäverna. Syv ville skriva dubbel vokal vid 
lång vokal. Gerner föreslog enkel vokal, men dubbel konsonant efter 
kort vokal. Striden dessa män emellan avstannade därmed, men 
normeringen av skriftspråket fortsatte, skriver Skautrup (1968: 318). 
 Dansk Lov (DL) från 1683, vilken enligt Skautrup (1968: 321) kan ses 
som århundradets mest konsekventa språkminnesmärke, blev på flera 
punkter föregångare för gällande norm. Allan Karker (1983: 83) som 
undersökt språket i Dansk Lov utifrån ortografi, morfologi, syntax och 
ordförråd anser att den ortografiskt kan ses som ”forud for sin tid”, men 
att den skriftspråkliga helheten präglas av för många varianter, dock utan 
egentliga stilbrott.   
 DL använde <c> endast i främmande ord enligt etymologiska 
principer samt enstaka gånger i förbindelserna <ck> och <ct> (Karker 
1983: 68). DL behöll <q> i förbindelsen /kv/ i ord som quinde, <x> för 
/ks/ i ord som strax och <z> för /ts/ i ord som platz (Karker 1983: 69). 
I trycksvag stavelse skriver DL <e>. Framför <s> används dock 
närmast undantagslöst <i> i ord som forældris och aldelis (Karker 1983: 
68). 
 För uddljud diskuterades vidare om konsonanten /j/ skulle skrivas 
med <i> eller <j>. I rent uddljud blev <j> fast norm, men efter 
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konsonant användes <i> i ord som biørn och hiem. För bruket av <i>, 
<j> eller <ij> för vokalljud kom inga fasta regler (Skautrup 1968: 322, 
327). 
 Diskussion förekom också om hur konsonanten /v/ skulle skrivas. I 
Hans Poulsen Resens bibelöversättning från 1607 skrivs ved och vor men 
wi, euig, udualde, Suale och Suerd. Efter 1647 är <v> norm i alla uddljud 
och i bibeln 1647 skrevs konsekvent <u> för kort vokalt /u/ där tidigare 
både <u>, <v> och <w> använts (Skautrup 1968: 322, 328).  
 Vid ingången av 1700-talet hade den danska stavningsnormen nått det 
stadium där danskan ännu i dag befinner sig, skriver Skautrup (1968: 320 
f.). Undantaget detta är tre regler: markering av lång vokal i ord som been, 
iis, huus, foed och stoel; skrivning med diftongerna ay, ey, øy (eller ai, ei øi) är 
normal; och palataliserade k- och g-ljud framför främre vokal skrivs med 
ki- och gi- i ord som kiøb, giøre och gierne. Fortfarande gällde dock denna 
stavningsnorm främst för boktryckarna. Enskilda skrivare valde ibland 
andra ortografiska lösningar (se Raus 2005: 1286, 1289, Widmark, 
Pedersen och Sandøy 2005: 1339). 
 
3.5.2   Normeringsdiskussionen i Sverige 
Tidigare har två svenska språkmän inom det svenska kungliga kansliet i 
början av 1600-talet nämnts: Johannes Bureus och Erik Schroderus. 
Båda hade bl.a. i uppdrag att vid en nytryckning av Bibeln överse 
”vården om det, som egentligen angår språket” (Hernlund 1883: 9). 
Bureus gavs även uppdraget att utarbeta ett svenskt lexikon och en 
svensk grammatik. Av den anledningen benämns Bureus av bl.a. 
Lindroth (1911–1912) som ”den svenska grammatikens fader” (se vidare 
Vennberg 1926: 689). I sin Tabula orthographica skriver Bureus bl.a. att 
bokstäverna b, d, och g i svenskan inte återfinns mellan vokaler (Lindroth 
1911–1912: 116). Teleman (2002: 66) menar att Bureus här tycks avse b, 
d, och g med klusilt uttal. Både Bureus och Schroderus bidrog enligt L. 
Svensson (1981), Santesson (1988) och J. Svensson (1988) till att 
ortografin inom kanslispråket ändrades och blev mer enhetlig efter 1612. 
 Varken Bureus’ eller Schroderus’ tankar om den svenska ortografin 
och grammatiken nådde under deras livstid troligen dock längre än till 
berörda inom de kungliga kanslierna (Lindroth 1911–1912: 326 f., 
Teleman 2002: 67). Standardiseringen av skriftspråket fortsatte dock att 
diskuteras under 1600-talet. Ett problem var i vad mån skriften skulle 
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följa ljudbilden, skrivbruket eller etymologin. I sitt manuskript till En 
Swensk Ordeskötsel skriver Samuel Columbus att ”[s]kulle iag utkåra 
ettdera partijt, toge iag heller wid Taal-bruket än Etymologien ok 
skrifbruket” (Danielson 1976: 48). Någon djupare analys av principerna 
och deras inbördes relation gjordes dock som regel inte. Columbus själv 
avviker rätt principlöst från den grundsats han förespråkade, menar 
Teleman (2002: 103).  
 De frågor den svenska normeringsdiskussionen i slutet av 1600-talet 
främst avhandlade var, enligt Hernlund (1883: 41 ff.) och Teleman (2002: 
110), följande:  
* kvantitet i betonad stavelse, t.ex. skillnaden mellan adjektivet svalt och 
verbet svalt samt adjektivet vist och adverbet visst (Teleman 2002: 111 ff., 
Hernlund 1883: 41 ff.).  
* stavning av /j/ och /v/ (Hernlund 1883: 45 f., Teleman 2002: 125 ff.). 
Exempelvis anger Lange (1999: 57) fyra varianter för nusvenskt <j>: 
<j>, <g>, <i> och <y> samt de ovan nämnda 13 varianterna för 
nusvenskt <v>.  
* icke initiala /d/ och /g/ (Hernlund 1883: 44 f.). Exempelvis 
förekommer medialt och finalt <dh> och <gh> men överges under 
1600-talets senare del i de texter Santesson (1988: 408) undersökt.  
* frikativa eller affrikata ur äldre /g/, /k/, /sk/ framför främre vokal, 
dvs. j-, tj- och sj-ljud i ord som göra, köra och skära (Teleman 2002:132 
ff.). Frågan var om man skulle skriva med eller utan <i>/<j>. 
* dentalt och kakuminalt /l/. Exempelvis ville Samuel Columbus 
använda hl för kakuminalt /l/ och skriva oohl  ’ord’ (Danielson 1976). 
* ljudkombinationen /kt/, t.ex. i ord som makt, vilket kunde stavas magt, 
macht och magcht (Hernlund 1883: 44, SAOB M96). 
* konjunktionen och, vilken kunde stavas oc, ok, och samt ock (Hernlund 
1883: 46, SAOB O152). 
* pronominella ord på dental klusil som tu/du, then/d(h)en, t(h)å/d(h)å och 
ther/d(h)er (Zheltukhin 1996: 42 ff.).  
* stavning av  /å/ och /ä/, dvs. att skilja på användning av <o> och 
<å> samt <e> och <ä> (Hernlund 1883: 43 f., Teleman 200: 136 ff.).  
Andra frågor var användningen av onödigt <h> (se exempel ovan, samt 
Hernlund 1883: 39) samt behovet av de främmande bokstäverna <q> i 
ord som quinna,  <x> för /ks/ och  <z> som efter <t> i ändelsen -etz. 
  Till frågan om hur vokallängd skulle markeras i skrift anfördes teorin 
om att varje vokal bör ange en stavelse. Därmed avvisade bland andra 
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Bureus, och senare många andra ortografer, dubbelskrivning av vokal för 
att markera längd (Teleman 2002: 66). Till frågan om överflödiga 
konsonanter anfördes att stavningen i möjligaste mån skulle förenklas 
och inga onödiga bokstäver användas – det som hörs ska synas, det som 
inte hörs behöver inte heller synas.  
 I GVB och Karl XII:s bibel brukades <i> och <j> som varianter för 
både vokalen och konsonanten i ord som j, strijdh, iagh och tiernare. Efter 
vokal användes <y> i ord som ey och säya. I GVB betecknades /u/ med 
<u>, <v> eller <w> (Wessén 1995: § 162). Normerings-diskussionen 
rättade sig i många fall efter det skriftbruk som utarbetats i 
bibelortografin. Ett exempel på detta är Hiärnes regler och undantag för 
dubbelskrivning av vokal (Hernlund 1883: 41, Teleman 2002: 116). I 
andra fall argumenterades det för etymologiprincipen. Exempel är 
Tiällmanns förslag om att särskilja dags och daggs samt fult och fullt. 
Problemet är dock att inget av kraven på ljudenlighet, skriftbruk eller 
etymologi går att fullfölja i sin helhet utan att motverka varandra eller 
utan att homonymer uppstår, vilka man i möjligaste mån ville undvika.  
 Den skriftspråkliga normeringen i både Danmark och Sverige var, 
som vi varit inne på tidigare, inte endast en språklig fråga utan även en 
politisk.  
Frå midt på 1500-talet var kongemakta i København opptatt av å få 
undersåttane sine til å oppleve det danske skriftidealet som Språket i heile riket. 
Den nye tida frå 1500 skapte dermed eit kulturideal der ein utnytta språket som 
homogeniseringsfaktor, eit symbol på tillhørsle og lojalitet, og det blei i 
Danmark–Norge som i fleire andre europeiske land utvikla standardspråk. Dei 
nordiske konfliktane mellom Sverige og Danmark var trulig ein katalysator som 
forsterka ideala om språka som kulturelle demarkasjonar (Sandøy 2006: 21, se 
även Santesson 2002: 413).  
De forskningsresultat som redovisats i kapitlet ovan – exempelvis 
diskussionen om resultaten i Svenssons undersökning av valet mellan 
<e> eller <a> i trycksvag ställning samt valet av <b,d,g> för väntat 
<p,t,k> – bekräftas sålunda av Sandøy. 
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3.6   Särskiljande drag mellan danska och svenska 
Även om danskt och svenskt skriftspråk brottades med delvis samma 
problem vid sina respektive standardiseringsdiskussioner, syns ändå att 
flera av de förväntade särskiljande dragen språken emellan är så pass 
markanta att de i en draganalys kan användas för att undersöka den 
skriftspråkliga övergången från danska till svenska, som i mitt fall hos en 
skrivare i Jämtland, Olof Bertilsson, vid 1600-talets mitt. De drag som 
tydligast skiljer danskt och svenskt skriftspråk från varandra och som 
därför bör ge tydliga utslag ser enligt ovan förda diskussion ut att vara 
valet av <b,d,g> eller <p,t,k> efter och mellan vokal samt valet av <e> 
eller <a> i trycksvag ställning. I de anförda språkhistoriska verken tas 
dessa exempel upp som typiskt särskiljande drag, och främst Svenssons 
undersökning bekräftar att en markant förändring i tryckta svenska texter 
skett till förmån för de svenska alternativen vid tiden strax före 
respektive efter sekelskiftet 1600. Orsaken till att denna förändring skett 
visar sig också sannolikt vara att de är just särskiljande drag mellan 
danskt och svenskt skriftspråk och att det var viktigt att språkligt 
markera detta.  
 Eftersom bruket av graferna <å>, <ä> och <ö> befästes i NT 1526 
är skillnaden mellan graferna <a, aa, æ, ø> och <å, ä, ö> också ett väl 
synligt särskiljande drag språken emellan. Ändå är variabeln inte helt 
okontroversiell. Grafparet <aa> kan stå för /a:/ likväl som för /å/, men 
det bör inte vara någon svårighet att i texten avgöra vad som avses.  
 I Olof Bertilssons handskrift är skillnaden mellan olika minuskler 
ibland otydlig. Vid utgivningen av kyrkoboken har vi valt att se den 
handskrivna formen ó som danskt <ø> medan formen ö ses som svenskt 
<ö>. Vid avhandlingens undersökning utgår jag genomgående från den 
ortografi som använts i Utgåvan. I tolkningen av andra handskrifter, som 
domboksprotokollen samt olika brev och skrivelser, utgår jag från 
samma principer som vid utgivningen av kyrkoboken.  
 Ett drag som inte nämnts så ofta i de undersökningar jag redovisat, 
men som Svensson (1981: 128 f.) kort beskrivit, är -is för -es i 
genitivändelserna som deris/deres/deras och löfftis/löftes samt i 
passivändelser som forsattis/försattes och vigdis/vigdes. I Svenssons 
undersökning försvinner även is-formerna efter 1612. Denna utveckling 
av trycksvag vokal framför s, och även framför t, menar Skautrup (1968: 
194) blivit dominerande i dansk skrift, såväl i kanslispråk som i 
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boktryckarnas norm, vid mitten av 1500-talet. Denna variabel kan ingå i 
undersökningen då det förefaller ha varit en markör för språklig 
tillhörighet, om än inte lika påfallande som de tidigare nämnda.  
 Eftersom en kyrkobok med noteringar om dop, trolovningar, 
lysningar, vigslar och begravningar innehåller många namn är valet av 
danskt eller svenskt patronymikon värt att uppmärksamma. Inte i några 
av de undersökningar jag refererat till ovan har denna variabel undersöks 
särskilt, men den ingår i Ohlssons (1978, 1979) morfembaserade 
totalanalys. I de domboksprotokoll jag tidigare undersökt (Hellström 
2001) fanns en tydlig skillnad i valet av de danska formerna -sen och -sön i 
texter före 1645 och valet av den svenska formen -son i texter efter 1645. 
Valet mellan dansk eller svensk  form  var  i  domböckerna  inte lika 
tydlig för patronymika på -datter och -dotter. Motsvarande appellativ, 
formerna søn, son, datter och dotter, bör naturligtvis också undersökas, 
eftersom de är centrala i materialet och det därmed finns ett numerärt 
omfattande underlag av dessa ord.  
 I en kyrkobok ingår även ett antal ord som är centrala i det religiösa 
och kyrkliga språket, så som kyrka, socken, gudstjänst, predikan och böndag. 
En undersökning av hur dessa ord stavas och vilket lexem, det danska 
bededag eller det svenska böndag, som används bör ge gott utslag för att 
belysa huruvida några skrivare använder danskt och svenskt språkbruk. 
 Utöver ovan beskrivna variabler kan även ortografiska förändringar i 
ett antal utvalda personnamn undersökas. Personnamnsformerna Haagen 
respektive Håkan innehåller inte mindre än tre grafem som utgör skillnad 
mellan dansk respektive svensk form, nämligen variablerna <aa/å>, 
<g/k> och <e/a>. I personnamnet Anne respektive Anna utgör 
skillnaden i ortografi val av trycksvagt <e> eller <a>. Utöver dessa 
namn undersöks eventuell förändring av de frekvent förekommande 
namnen Nils, Olof, Peder, Mogens och Lars.  
 För en utförlig lista över de variabler som ingår i undersökningen se 
tabell 1, s. 98. 
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3.7   Sammanfattning 
Fram till och med 1645 tillhörde Jämtland konungariket Danmark–
Norge och dess skriftspråk var därmed danska. I Norge hade det danska 
styret bidragit till att danskan brett ut sig på bekostnad av norskan, vilket 
inneburit att norska väsentligen hade försvunnit som skriftspråk. 
Svenskan hade också till viss del påverkats av danskan under 
unionstiden, men med reformationen som betonade modersmålets 
betydelse i gudstjänsten och med bibelöversättningarna till danska och 
svenska, kom dessa båda språk att alltmer ses som symboliska markörer 
för de danska och svenska kungarikena. 
 Genom boktryckarkonsten och bibelutgåvorna på nationalspråken 
utvecklades en fastare skriftspråksnorm. Christian III:s danska bibel från 
1550 anses som ett homogent språkligt minnesmärke och bygger till stor 
del på Christiern Pedersens tidigare översättningar och på Luthers 
högtyska bibel från 1545. Gustav Vasas svenska bibel från 1541 bygger 
på Luthers lågtyska bibel från 1534 och anses ha ett ålderdomligt men 
välkänt svenskt skriftspråk. Både den danska och svenska Bibeln blev 
viktiga språkliga förebilder då alla gudstjänstbesökare varje söndag hörde 
texterna uppläsas. 
 Trots stor variation i skriftspråket under 1600-talet visar 
undersökningar ändå att variationen följde vissa givna regler. Alla möjliga 
ortografiska varianter användes inte av alla skrivare och inte i alla 
positioner i ett lexem. En diskussion om språkliga frågor hade påbörjats 
under århundradet och blev mot slutet av seklet alltmer preciserad. 
Frågorna som diskuterades gällde både i Danmark och i Sverige främst 
om skriften skulle följa ljudbilden, skriftbruket eller etymologin.  
 Ett antal tydligt särskiljande drag mellan äldre nydanskt och nysvenskt 
skriftspråk har uppmärksammats. Som exempel kan nämnas 
patronymika och appellativ på sen eller son och datter eller dotter, b, d, g 
eller p, t, k efter och mellan vokaler, e eller a i trycksvag ställning. Därtill 
kommer några för kyrkliga sammanhang centrala lexem samt ett antal 
ort- och personnamn där det finns skillnader mellan danskt och svenskt 
skriftspråk.  
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Kapitel 4 
Källmaterial 
 
Detta kapitel behandlar källmaterialet. En kort inventering av relevant 
och tillgängligt material i riks- och landsarkiven presenteras i avsnitt 4.1. 
I avsnitt 4.2 diskuteras och motiveras val av konkret material för 
undersökningen. I avsnitt 4.3 presenteras kyrkoboken och i avsnitt 4.4. 
presenteras domböckerna. De olika texttyperna beskrivs och dess 
skrivare presenteras kort i de fall dessa är identifierade. Slutligen 
sammanfattas kapitlet i avsnitt 4.5.      
 
 
4.1   Inventering av arkiven   
Det arkivmaterial som rör tidigare norskt territorium och som förvarats 
vid Riksarkivet i Köpenhamn har i stort sätt alltsammans levererats till 
Riksarkivet i Oslo.27 Där finns materialet under arkivtitlarna: ”Registratur 
til Danske Kansellis skåpsaker” och ”Danske Kanselli; Norske innlegg 
og henlagte saker før 1660”. Även det som fortfarande finns i 
Köpenhamn är registrerat och kan sökas under dessa titlar. Vid 
Riksarkivet i Oslo finns även arkivet efter ”Stattholderen”, vilket 
innehåller tre jordeböcker från Jämtland för åren 1624–1626: en vanlig 
jordebok, dvs. förteckning över jordegendomars avkastning (D IX 6), en 
odelsjordebok, dvs. bok över självägande bönders jordegendomar (D IX 
13) samt en översikt över kyrko- och prästbolsintäkter (D IX 16, 
Trondheims bispedøme og Jemtland). Även i ”Norske Rigs-
Registranter” finns utgående brev från myndigheterna till personer i 
Jämtland förtecknade.28  
 Jordeböckerna och räkenskaperna består till största delen av 
uppräkningar av namn och siffror, och myndigheternas utgående brev är 
skrivna av personer utanför Jämtland. För min undersökning kan 
dokument från ”Danske Kanselli” vara mest intressanta, eftersom de har 
ett mer varierat textinnehåll och är skrivna av personer boende i 
Jämtland.  

                                                 
27 Enligt Henrik Stissing Jensen, arkivarie på Riksarkivet i Köpenhamn (e-brev den 14 mars 
2003). 
28 Enligt Hege Brit Randsborg, arkivarie vid Riksarkivet i Oslo (e-brev den 10 mars 2003). 
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 Under 1700-talet kastades en stor del av de gamla dokumenten; bara 
en liten del bevarades.29 Enligt förteckningen över det danska kansliets 
dokument verkar endast en låda med jämtländska dokument från 1630-
talet ha bevarats. Endast ett fåtal av de registrerade breven och 
skrivelserna är av tidigare eller senare datum. I registret över ”innlegg og 
henlagte saker” finns enstaka handlingar från Jämtland fram till tiden för 
krigsutbrottet år 1643.      
 Stadsarkivet i Trondheim har över huvud taget inte mycket material 
från 1600-talet. Här kan brand vara en orsak till att äldre dokument inte 
längre finns i någon större utsträckning. Det material som ändå finns och 
som kan vara av intresse är samlingen ”Da 055, X. Aktstykker samlet av 
biskop Bredal, antakelig i forbindelse med hans strid med prestene, från 
åren 1650–1667”. Skrivelserna i Bredals aktstycken rör dock inte 
jämtländska förhållanden, utan är som titeln understryker en 
korrespondens i stridigheten mellan biskopen och prästerna inom stiftet 
angående brister i katekesinlärningen. Detta material har jag därför inte 
använt. 
 Bredal var under åren 1643–1672 biskop i Nidaros bispedømme, 
vilket fram till år 1645 även innefattade Jämtland och Härjedalen. 
Biskopen hade under denna tid en del förrättningar i Jämtland och 
besökte bl.a. Alsen och Offerdals församlingar den 19 och 20 januari 
1644. Bredal gjorde då även en visitation av prästgården i Offerdal med 
anledning av att den nye kyrkoherden Olof Bertilsson funnit gården 
vanskött. Protokoll från visitationen finns bevarat i Landsarkivet i 
Östersund (Offerdals kyrkoarkiv O II:2 s. 13–18, O IV:1 s. 1–3).  
 Vid Riksarkivet i Stockholm finns bl.a. arkiven ”Skrivelser till 
Konungen” och ”Skrivelser till Kungl. Maj:t”. Där förvaras även 
renskrifter av de domböcker från Jämtlands domsaga som finns bevarade 
i Landsarkivet i Östersund.  
 Enligt Bromé (1954: 173) och Bygdén (1923a: 4) har det mesta av 
Härnösands domkapitels äldsta dokument blivit förstörda genom brand. 
Vid Landsarkivet i Härnösand finns ändå ett antal brev och skrivelser 
från Jämtland från tiden närmast efter 1645. Bland dessa finns en 
skrivelse från kommendanten vid Frösö Skans, Mattias Frank 
Drakenstierna, till ”Höög- och Wällärde herrer Consistoriales” i Uppsala, 
                                                 
29 Enligt Tor Weidling, arkivarie på Riksarkivet i Oslo (muntlig kommunikation 28 oktober 
2003).   
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undertecknad den 1 april 1647, samt en skrivelse från landsprosten Olof 
Petri Drake i Brunflo till superintendent Petrus Steuchius i Härnösand, 
undertecknad den 4 oktober 1650 (HLA, Härnösands domkapitel E III: 
2, Manualhandlingar från 1645–1700). 
 Skrivelsen från Drakenstierna är en förfrågan beträffande en yngre 
präst till skansen på Frösön, emedan, som Drakenstierna skriver, ”de 
ålderstigne deels knorrote ähre”. Drakes skrivelse rör en fråga om 
tiondet i Vemdalens socken i Härjedalen. Skrivelsen rör alltså inte 
Jämtland, men väl en ort inom prosteriet och stiftet. Författarna verkade 
båda inom Jämtland, men har olika bakgrund. Drakenstierna var 
handlarson från Stockholm medan Drake var av gammal jämtländsk 
prästsläkt (Jacobsson 1991: s. 39 nr 83 och s. 40 nr 92). 
 Mest skriftligt material från Jämtland och åren runt 1645 förvaras 
naturligtvis vid Landsarkivet i Östersund. Här finns domböcker med 
protokoll från bygdeting och landsting från 1621 och framåt, brev och 
skrivelser till och från olika personer och instanser, kyrkliga dokument 
som avradslängder, inventarieförteckningar, räkenskaper, visitations-
protokoll, en kyrkobok från Offerdals församling, handlingar i privata 
gårdsarkiv etc.  
 Störst i omfång är domböckerna (ÖLA, Jämtlands domsagas 
häradsrätts arkiv A 1). Protokollen är under åren skrivna av ett antal olika 
skrivare vid de olika bygdetingen och landstingen. De äldsta 
domböckerna är från 1621. Protokoll saknas för åren 1629–1633, 1638–
1639 samt 1644–1646. I Jämtland fanns 14 tingslag som vart och ett höll 
vår- och höstting. Även om det inte varje år och inom varje tingslag hölls 
ordinarie ting två gånger per år, hölls det ändå inom landskapet mellan 
10 till närmare 40 protokollförda ting per år, inklusive extra ordinarie 
bygdeting och ett eller två landsting. För perioden från 1635 till 1670 
finns närmare 700 tingsprotokoll. Domböckerna är till och med år 1643 
skrivna av danska skrivare. Från och med 1647 är de skrivna av svenska 
skrivare. Textavsnitt ur 28 protokoll från tiden 1635–1670 ingår i en 
undersökning jag tidigare slutfört (Hellström 2001, se kapitel 2).  
 Ett annat omfångsrikt dokument är Olof Bertilssons kyrkobok från 
åren 1636 till 1668 (ÖLA, Offerdals Kyrkoarkiv C:1). Den är en 
kontinuerligt förd dagbok över dop, trolovningar, lysningar, vigslar och 
begravningar samt över gudstjänster och annan kyrkotjänstgöring under 
denna övergångsperiod i Jämtlands historia. Av samme Olof Bertilsson 
finns också en anteckningsbok över byggnationer på Offerdals prästgård, 
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förd 1642–1664, dvs. under större delen av den tid han bodde och 
verkade där (ÖLA, Offerdals Kyrkoarkiv OII:2 s. 1–7).  
 I kyrkoarkiven, och även i ett flertal privata gårdsarkiv, finns brev och 
skrivelser till och från personer i Jämtland. Andelen från 1600-talet är 
dock inte så stor och breven är ofta i mycket dåligt skick. Här finns bl.a. 
brev från Kungl. Maj:t, både från Danmark och från Sverige, och här 
finns brev, protokoll och avtal mellan olika invånare och olika instanser i 
Jämtland. Ett mindre antal av dessa brev avser korrespondens till och 
från kyrkoherde Olof Bertilsson i Offerdal eller mellan andra präster från 
samma tidsperiod (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv O II:1, O II:2, O IV:1, 
Ovikens kyrkoarkiv P 1:1).  
 
 
4.2   Material för denna undersökning  
Som jag redan tidigare nämnt kommer jag att som mitt huvudsakliga 
material för denna undersökning använda Olof Bertilssons omfångsrika 
kyrkobok. Eftersom syftet med avhandlingen är att undersöka 
skriftspråksövergången utifrån ett individperspektiv är valet av 
källmaterial självskrivet. Kyrkoboken är skriven under perioden 1636–
1668 av en norskfödd person, utbildad i Norge och Danmark och senare 
yrkesverksam som präst i Härjedalen och Jämtland både under den tid då 
landskapen tillhörde Danmark–Norge, och då de senare kom att tillhöra 
Sverige. Som komplement och i jämförande syfte kommer jag att 
använda dokument av annan texttyp skrivna under samma tidsperiod av 
andra personer i Jämtland och av personer utanför Jämtland. Valet av 
jämförelsematerial är gjord utifrån premissen att Olof Bertilsson skulle 
kunna ha haft tillgång till texterna eller andra likvärdiga, numera icke 
bevarade, texter av samma skrivare. Detta för möjligheten av att texterna 
kan ha utgjort skriftspråkliga normkällor för honom.  
 De jämtländska domböckerna utgör i denna undersökning ett 
värdefullt jämförelsematerial. Här finns mycket text, skriven av både 
identifierade och icke identifierade skrivare verksamma i Jämtland och 
Härjedalen under samma tid som Olof Bertilsson. Från samtida präster i 
Jämtland finns inte mycket bevarat, men de få brev som finns kommer 
även de att användas som jämförelsematerial. Dokument och texter 
skrivna utanför Jämtland och som Olof Bertilsson med säkerhet haft 
tillgång till är böndagsplakat och andra skrivelser som upplästes offentligt 
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i kyrkan och vid tingen. Utöver detta tillkommer också i någon mån 
dokument som Olof Bertilsson sannolik inte haft tillgång till men som 
visar exempel på danskt eller svenskt skriftspråk vid en viss tid. 
 Nedan följer en närmare presentation av materialet och dess skrivare, 
först Olof Bertilssons kyrkobok och den under samma tid av honom 
förda anteckningsboken, sedan övriga dokument och dess skrivare i den 
mån de är kända. Jag redogör för när och var materialet är skrivet och 
vilken typ av text det är. Jag redogör för skrivarnas bakgrund och tidigare 
yrkesliv där sådana uppgifter är kända, detta för att sätta in materialet i en 
historisk och social kontext.  
 
 
4.3   Presentation av huvudmaterialet: Kyrkoboken 
Olof Bertilsson började som nyutexaminerad präst föra kyrkobok, 
innehållande dopbok och trolovningsbok, i Svegs pastorat i Härjedalen, 
troligen influerad till detta under sin studietid i Köpenhamn. 
Kyrkobokens trolovningsbok tyder på danska influenser. 
Trolovningsbok är nämligen sällsynt i Sverige men förekommer ofta i 
danska kyrkoböcker (Swedlund 1939: 10, med hänvisning till Nygård 
1933: III–VII). När Olof Bertilsson år 1642 fick tjänst som kyrkoherde i 
Offerdal i Jämtland tog han kyrkoboken med sig och utökade den till att 
utgöra dop-, trolovnings-, lysnings-, vigsel-, begravnings- och 
tjänsteförrättningsbok samt bok över antal kommunikanter 
(nattvardsgäster). Han fortsatte att föra bok under kriget (utom några 
månader 1644, då han flydde till Norge), vid tiden för freden i 
Brömsebro år 1645 och under den tid då Jämtland kom att tillhöra 
Uppsala stift och lyda svensk krona – den tid då de danska prästerna i 
Jämtland av drottning Kristina blev ålagda att övergå till svenskt 
språkbruk. 
 Kyrkoboken är således under åren 1636–1641 förd inom Svegs 
pastorat och under åren 1642–1668 inom Offerdals pastorat. De olika 
delböckerna finns under åren 1636–1668 representerade i olika 
tidsperioder enligt figuren nedan. Fredsåret 1645 är markerat med 
streckad lodrät linje.  
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Olof Bertilssons kyrkobok
De olika delarna och deras varaktighet

Sveg
Dopbok I
Trolovningsbok I

I
Offerdal I
Dopbok I
Trolovningsbok I
Lysningsbok I
Vigselbok I
Begravningsbok I
Bok över tjänsteförrättningar I
Bok över kommunikanter I

1600-talet, årtal 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  
Figur 1. Olof Bertilssons kyrkobok, de olika delarna och deras respektive 
varaktighet 
 
De flesta församlingar i Sverige började föra kyrkobok först efter att den 
nya kyrkolagen kom år 1686. I Danmark och Norge påbjöd Kirkeritualet 
1685 kyrkobokföring.30 Före dessa år fördes kyrkobok endast i ett 
relativt litet antal församlingar. I Danmark påbjöd dock biskopen över 
Fyn redan 1607 registrering av dop, vigsel och begravningar (Lext 1985: 
25). Den äldsta bevarade danska kyrkoboken är från 1611, från Nordby 
på Fanø och innehåller dopanteckningar. Den äldsta bevarade norska 
kyrkoboken är från 1623, från Andbu i Oslo stift. Från tidigare danskt 
område finns en kyrkobok från Fulltofta i Lunds stift från 1621 
innehållande dopbok. Som äldsta svenska ministerialanteckning räknas 
en dödbok från 1608 från Uppsala Heliga Trefaldighets församling och 
en vigsellängd från 1609 från Stockholm S:t Nicolai församling (Lext 
1985: 75).  
 Biskop Johannes Rudbeckius i Västerås utarbetade senare ett mycket 
omfattande system av kyrkoboksanteckningar vilka, enligt Lext (1985:59 
ff.), knappast var praktiskt genomförbara. År 1633 utfärdade biskop 
Johannes Botvidi i Linköpings stift föreskrifter om kyrkobokföring, vilka 
var färre och enklare än Rudbeckius föreskrifter. Enligt dessa skulle 
församlingarnas präster föra bok över dop, vigslar, begravningar samt allt 
av vikt som hände i socknarna (Sandberg 1948: 93).  
 Från Linköpings stift finns närmare ett hundratal kyrkoböcker från 
1630-talet bevarade i Landsarkivet i Vadstena. Några av dessa 
                                                 
30 Se det Norska Riksarkivets hemsida om kyrkobokföring (senast besökt den 8 juli 
2008). http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/ofte/kirkebok.html# 
Kirkebokforing1685 
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kyrkoböcker är förda endast under en kort tid eller över spridda år, 
medan ett flertal är mer kontinuerligt förda under en längre tid och efter 
Botvidis föreskrifter (se Sandberg 1948).  
 Olof Bertilssons kyrkobok, förd under åren 1636–1668, är således en 
av de äldsta och mest omfångsrika bevarade kyrkböckerna i Norden. Att 
den även är förd under den tid då Jämtland befann sig i ett omvälvande 
läge, politiskt, kyrkligt och socialt, gör den högintressant för min 
undersökning.  
 Texten är bitvis relativt enformig då mycket är en uppräkning av 
namn och datum för dop, trolovningar, lysningar, vigslar och 
begravningar samt en uppräkning av helgdagar och vilken präst som höll 
gudstjänst i vilken kyrka. Utöver alla namn och datum finns, 
företrädesvis i bok över tjänsteförrättning, korta noteringar om händelser 
inom och utom församlingen, noteringar av både kyrklig och världslig 
art.  
 Kyrkobokens status som officiell eller privat handling kan i det här 
fallet diskuteras. Kyrkobokföring sker på uppdrag av kyrkan, men varken 
den danska eller den svenska lagen om kyrkobokföring hade trätt i kraft 
när Olof Bertilsson började föra sin kyrkobok år 1636. Ingen annan av 
Olof Bertilssons kolleger i Jämtland förde vad vi vet kyrkobok. Troligen 
betraktade Olof Bertilsson därför inte kyrkoboken som kyrkans eller 
församlingens egendom. Ytterligare bevis på detta är att han tar 
kyrkoboken med sig från Svegs till Offerdals pastorat, och han fortsätter 
att föra kyrkoboken sedan pastoraten överförts från Nidaros 
bispedømme till Uppsala och senare Härnösands stift. Robert Swedlund 
(1939:10) bedömer också han kyrkoboken som ”på sätt och vis av mer 
privat än offentlig karaktär”. Olof Bertilsson använde sannolikt 
kyrkobokens form i syfte att för eget bruk föra anteckningar över 
församlingens invånare och deras kontakter med kyrkan. 
 Om man ser på bokens fysiska utseende kan bedömningen möjligen 
bli en annan. Det handskrivna originalet är numera inbundet i ett vitt 
skinnband, men har tidigare haft ett pergamentomslag, vilket identifierats 
som en sida ur en katolsk biskopshandbok från senare delen av 1200-
talet (se vidare Utgåvans beskrivning av kyrkoboken). Vissa 
räkenskapsböcker från samma tid har samma typ av omslag.  
Räkenskapsböckerna är dock inte förda av Olof Bertilsson själv utan av 
kyrkan utsedd skrivare. De tillhörde en etablerad genre och fördes på 
uppdrag av kyrkan, och de efterfrågades med jämna mellanrum då 
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räkenskaperna skulle gås igenom och summeras. Kyrkobokföring var 
däremot vid mitten av 1600-talet ännu ingen etablerad genre. Olof 
Bertilssons kyrkobok skrevs inte på någons uppdrag och den 
efterfrågades och lästes inte av överheten. Ingen annan än Olof 
Bertilsson har gjort någon anteckning i den som kan visa att den lästs 
och godkänts av överordnad representant. Eftersom Olof Bertilssons 
kyrkobok aldrig efterfrågades som kyrkohandling kan den heller inte ha 
varit ansedd som officiell handling av kyrkans överordnade. Utifrån detta 
kan Olof Bertilssons kyrkobok således anses vara en på eget initiativ förd 
privat handling, om än den innehållsmässigt hade viss offentlig karaktär. 
Innehållet rör nämligen hela församlingen och dess invånare på ett 
socialt plan. Kyrkoboken kan ses som ett medel för Olof Bertilsson att 
ha kontroll över sitt arbete med församlingens invånare.  
 Vid sidan av sin kyrkobok förde Olof Bertilsson en anteckningsbok 
om byggnationer på prästgården i Offerdal 1642–1664 (ÖLA Offerdals 
kyrkoarkiv, O II:2 s. 1–7). Anteckningsboken berättar i korta ordalag om 
vad som varje år renoverades och byggdes på prästgården i Offerdal. 
Den berättar om lön till timmerhuggare i form av en tunna gott öl, och i 
noteringarna för år 1644 berättar Olof Bertilsson att: ”Dett aar bleff intet 
bygd efftersom vij :/: diss vær :/: maatte fly for fiend” (ÖLA, Offerdals 
kyrkoarkiv O II:2 s. 2).  
 Olof Bertilssons anteckningsbok är också av privat karaktär, men 
angick ett kyrkligt ärende. Utöver att han förde anteckningar över 
byggnationer och renoveringar på prästgården av eget intresse, var syftet 
troligen också att kunna visa kolleger och överhet vad han faktiskt 
åstadkom och vad detta kostade. Detta med tanke på den tvist som 
förelåg angående tidigare vanskötsel av prästgården i Offerdal (se vidare 
nedan). Vid visitation av prästgården år 1642 och 1644 upprättades 
protokoll och kontrakt mellan Olof Bertilsson och företrädaren Olof 
Nilsson om hur byggnation och reparation skulle bekostas. Protokollen 
och kontrakten uppställdes av biskopen i Trondheim och var således av 
kyrkan sanktionerade dokument (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv, O II:2 s. 
13–18, O II:3 s. 1–14, O IV:1 s. 1–3). Anteckningarna i Olof Bertilssons 
anteckningsbok är en följd av protokollen och kontrakten, för att styrka 
hans del av arbetet med renovering och upprustning av prästgården i 
Offerdal.  
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4.3.1   Olof Bertilsson 
Olof Bertilsson var född i Ogndal i Nord-Trøndelag i Norge.31 Han 
föddes troligen någon gång strax före eller kort inpå 1610-talet eftersom 
han bör ha varit runt 20 år vid inskrivningen som student vid 
Köpenhamns universitet den 3 november 1632 (Bygdén 1925a: 8 f., 
Birket-Smith 1890–1912, 1). I Köpenhamn fick Olof Bertilsson sin 
teologiska utbildning, vilken troligen också innefattat kyrkobokföring. År 
1636 fick han tjänst som kaplan i Sveg i Härjedalen och år 1642 blev han 
kyrkoherde i Offerdal i Jämtland.  
 År 1641 gifte sig Olof Bertilsson med Dorothea Herdalina, dotter till 
kyrkoherde Mogens Pedersen i Sveg. Tillsammans fick de fem barn, av 
vilka fyra levde till vuxen ålder. Dorothea och Olof Bertilssons barn 
utgör första led i prästsläkten Flodalin, namngiven efter Offerdal och 
byn Åflo. 
 Äldsta dottern Syneva, född 1643, gifte sig med Werner Adami 
Klangundius i Hackås (Bygdén 1925a: 47), son till en av Olof Bertilssons 
närmaste kolleger, Adam Wilhelmi Klangundius i Undersåker. Sonen 
Magnus Flodalin, född 1645, utbildade sig till präst och gifte sig med 
Christina Jönsdotter Hoverberg, dotter till kyrkoherde Janus Sigvardi i 
Berg. Från år 1671 arbetade Magnus som komminister i Lockne 
församling och år 1695 efterträdde han svärfadern som kyrkoherde i 
Berg. Andra dottern, Elizabeth, föddes i slutet av juli 1648. Vid samma 
tid var den nye superintendenten i Härnösand, Petrus Steuchius, ute på 
sin första visitationsresa i Jämtland. Den 1 augusti visiterade han 
Offerdal och utsågs då till fadder åt Olof Bertilssons nyfödda dotter. 
Nitton år senare gifte sig Elizabeth med superintendentens äldste son. 
Erick Steuchius arbetade därefter, under Olof Bertilssons sista år, som 
hjälppräst i Offerdal innan han själv övertog ansvaret som kyrkoherde år 
1670. Redan året därefter dog Erick Steuchius och Elizabeth gifte senare 
om sig med Salomon Hoverberg, som var svåger till hennes bror 
(Bygdén 1925a: 9 f.). 
 Detta nätverk av giftermål inom prästerskapet var inget ovanligt. 
Hans Jacobsson (1991) har i en studie av de jämtländska 
släktförhållandena efter 1645 visat att giftermål mellan olika prästsläkter 
var mycket vanliga. Genom sterbhuskonservationen, dvs. gifte med 
                                                 
31 Ongdal motsvarar det dåtida Angdal. Efter födelseorten Angdal använde Olof Bertilsson 
ibland efternamnet Angdalius. Ibland latiniserade han även sitt patronymika till Bertolinus.  
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företrädarens änka eller dotter, erhöll många nya präster tjänst i de 
jämtländska församlingarna (se Jacobsson 1991: 15, se även Bromé 1954: 
207 och Bertil Hasselberg 1931: 78). Olof Bertilssons yngsta dotter 
Margareta, född 1653, fortsatte traditionen med sterbhuskonservation 
och gifte sig med näste kyrkoherde i Offerdal, Zacharias Plantin. Denne 
Plantin agerade som ivrig förespråkare och grundläggare av Frösö 
Trivialskola år 1676 (Bygdén 1925: 10 f., Gudmar Hasselberg 1935: 22 
ff., Jacobsson 1974: 4 ff.).  
  
4.3.2   Olof Bertilsson och hans kolleger i pastoratet 
Under åren 1642–1656 verkade både Olof Nilsson (även kallad Herr Ola i 
Trång) och Olof Bertilsson inom Offerdals pastorat. Olof Bertilsson kom 
år 1642 som präst till Offerdal eftersom dåvarande kyrkoherde Olof 
Nilsson ansågs gammal och orkeslös. I augusti 1644 fick Olof Nilsson 
prostens befallning att hädanefter inte förrätta några tjänster, men han 
fortsatte ändå med mässor och predikningar fram till sin död i november 
1656. I kyrkoboken den 25 augusti 1644 skriver Olof Bertilsson:  
 

Dominica 10 haffde ieg först tieneste i Alsne og da gaff ieg Her 
Olluff Nielsen tilkiende effter provistens befaldning att hand 
skulde ingen tieneste gjöre dog mod min villie giord hand ligse, 
siden haffde ieg tieneste i Mathmar. (Utgåvan s. 228.) 

 
Offerdals pastorat omfattade vid den här tiden även Alsens och 
Mattmars församlingar, och enligt kyrkoförordningen skulle gudstjänst 
hållas i Offerdal varje helgdag samt i Alsen två helgdagar i rad och i 
Mattmar den tredje helgdagen. Att varje helgdag hinna med två 
förrättningar på skilda orter inom pastoratet var närmast en omöjlighet 
för en ensam kyrkoherde. Även om Olof Nilsson, mot Olof Bertilssons 
vilja, fortsatte att förrätta gudstjänst efter 1644, var nog detta till stor 
hjälp innan pastoratet år 1648 fick en komminister. I kyrkoboken 
förekommer ofta noteringar om att Olof Nilsson var hemma i Trång och 
inte var på plats i kyrkan och höll gudstjänst när han enligt Olof 
Bertilsson borde vara det, även efter tillsägelsen 1644 (se bilaga 1 s. 275 
och Utgåvan s. 248 et passim).    
 Problemen kyrkoherdarna emellan rörde inte bara utövande av 
tjänsteförrättning inom pastoratet. En utdragen tvist rörande prästgården 
i Offerdal – vilken var orsaken till att han förde den ovan nämnda 
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anteckningsboken – förelåg också mellan Olof Bertilsson och 
företrädaren Olof Nilsson.  Företrädaren hade inte bott på prästgården i 
Offerdal utan bodde på egen gård i Trång i Alsens socken. Prästgården 
var därmed vanskött och befanns obeboelig när Olof Bertilsson anlände 
till Offerdal. Vid visitation av prästgården i september 1642 blev det 
beslutat att Olof Nilsson skulle renovera det som förfallit, men vid 
visitation i januari 1644 ändrades detta till att Olof Nilsson i stället skulle 
betala 20 tunnor gott jämtkorn till Olof Bertilsson. Olof Nilsson 
efterlevde troligen aldrig domen.32 
 Tvisten rörande prästgården i Offerdal gällde även huruvida svensk 
eller norsk lag hade gällt fram till 1645 och vilken lag som skulle gälla 
därefter. Kraven angående allmogens byggnadsskyldighet på 
prästgårdarna skilde sig mellan Norge och Sverige. I Sverige skulle 
allmogen svara för ”sju laga hus”, men i Norge var bestämmelserna 
betydligt lindrigare. Enligt både norsk och svensk lag var prästen skyldig 
att underhålla prästgårdens byggnader. Från 1570 fram till 1645, då 
Jämtland tillhörde den norska kyrkan, rådde en osäkerhet om vilka 
normer som gällde. När Jämtland efter 1645 kom under svensk krona 
ansåg prästerna att den svenska lagen skulle gälla fullt ut. En av 
huvudfrågorna vid superintendentens första visitationsresa i Jämtland 
1648 rörde just byggnadsskyldigheten vid prästgårdarna. Vid nästa 
visitation 1653 togs frågan upp igen. I vissa församlingar hade inget hänt 
på de fem år som gått mellan superintendentens resor. Olof Bertilsson 
hade, vilket framgår av anteckningsboken, själv tagit ansvar för 
upprustningen av prästgården i Offerdal. Han förde dock en lång kamp 
med myndigheterna i denna fråga och den avgjordes inte helt under hans 
livstid (se Beltzén 1943 a och b samt Bromé 1954: 31). 
 Att Olof Bertilsson var villig att föra sin talan inte bara för familjen 
och församlingen utan också för Jämtlands prästerskap visar sig i att han 
var den förste representanten från landskapet vid riksdagen i Stockholm, 

                                                 
32 Protokoll från besiktningarna finns bevarade i Landsarkivet i Östersund, Offerdals 
Kyrkoarkiv, O II:2 s. 13–18, OII:3 s. 1–6, 9–14, OIV:1 s. 1–3. I en artikel i Härnösands stift i 
ord och bild, s. 429, kommenterar B. Hasselberg (1953) Olof Nilsons påstådda slughet och 
närighet: ”Svenskarna intogo landskapet i mars 1644. Prästerna flydde till Norge, alla utom 
två, Laurentz Erichson Blix i Revsund och Olov Nilsson i Offerdal, herr Olov i Trång. Detta 
gamla slughuvud, som i traditionen äger stadgat rykte att ha varit en stor trollkarl, lyckades 
senare få sitt kvarstannande betraktat som ett trohetsbevis mot sin överhet och belönades med 
skattefrihet på sitt hemman i Trång i Alsen.” 
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från januari till mars 164733 (se Forssell och Granstedt 1949: 105). 
Biskoparna var självskrivna representanter vid riksdagen och därutöver 
valdes några herredagspräster av de övriga prästerna i stiftet. Några fasta 
regler om hur valet skulle gå till fanns inte, olika stift hade olika praxis 
(Schück et al. 1992: 101). I den del av norra Sverige som senare kom att 
innefatta Härnösands stift fördelades riksdagsuppdraget mellan 
kyrkoherdarna enligt inbördes avtal och gammal sed. Två eller flera 
kontrakt sammanfördes och från varje kontrakt valdes en kyrkoherde till 
fullmäktige i riksdagen. Därmed efterföljdes föreskiften i 
regeringsformen, RF § 45, om ”en präst av varje tvenne härad” (Sveriges 
Riksdag, s. 403).  
 Att det blev Olof Bertilsson som 1647 representerade landskapets 
prästestånd för Uppsala stift kan dels bero på att Offerdals församling, 
där Olof Bertilsson arbetade, ansågs som en av de främsta 
församlingarna i Jämtland. En rangordning, enligt Bertil Hasselberg 
(1931: 86) troligen med hävd sedan 1600-talet, visar på tre klasser där 
Offerdal återfinns i den första klassen. Präster från andra församlingar av 
samma rang hade tidigare representerat vid möten med överheten i 
Stockholm och Uppsala. Landsprosten i Jämtland Olof Petri Drake från 
Brunflo och kyrkoherde Jens Hemmingsson i Oviken besökte drottning 
Kristina i Stockholm i december 1645 beträffande prästerskapets i 
Jämtland villkor efter Sveriges övertagande. Kyrkoherdarna Erik 
Claudius Holbeccius i Rödön och Morten Halvarsson Stenius i 
Hammerdal hade sommaren 1646 representerat landskapet vid ett 
synodalsmöte i Uppsala. Det kan dels också bero på att Härnösands stift 
inte etablerades förrän sommaren 1647. Den nye superintendenten 
Petrus Steuchius tillträdde i september samma år, alltså ett drygt halvår 
efter riksdagens möten. Landsprosten Olof Petri Drake som i avsaknad 

                                                 
33 Bromé (1945: 29 och 39) anger andra namn som representanter till riksdagen 1647. 
Både vid besök hos drottning Kristina i december 1645 och representationen till 
riksdagen 1647 nämns kyrkoherdarna Olof Petri Drake i Brunflo och Jöns 
Hemmingsson i Oviken som representanter. I riksdagens förteckning över 
prästeståndets riksdagsprotokoll står dock kyrkoherde Olof Bertilsson från Offerdal 
och magister Thomas Jacobi från Njurunda som representanter från det blivande 
Härnösands stift, men som vid ingången av 1647 ännu låg under Uppsala stift (Forsell 
och Granstedt 1949: 105). Olof Bertilsson själv antecknar i sin kyrkobok att han på 
juldagen 1646 avreser till Stockholm (Utgåvan s. 244).  
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av en biskop annars kunde anses som självklar representant vid 
riksdagen, var kanske inte redo för ännu en lång resa till huvudstaden. 
  Vid riksdagen 1647 lade representanter för allmogen fram en 
hemställan om fler präster till socknarna i Jämtland. Hemställan 
bejakades och den 25 november året därpå predikade den nye 
komministern i Alsen, Anders Pedersson, för första gången i Offerdals 
pastorat. Olof Bertilsson och Anders Pedersson, fortfarande i 
medverkan av Olof Nilsson, turades därefter om att hålla gudstjänst och 
andra kyrkotjänster i pastoratets församlingskyrkor.  
 
 
4.4   Jämförelsematerial: Domböckerna 
De domböcker som förvaras vid Landsarkivet i Östersund kan ses som 
koncept eller minnesanteckning till den renskrift som förvaras vid 
Riksarkivet i Stockholm.34 
 Texten i de olika versionerna av protokollen kan variera något. 
Skillnaden kan ligga på ortografisk, syntaktisk och någon gång 
innehållsmässig nivå. Exempelvis nämns i en och samma paragraf i 
konceptet fyra män, vilka alla sakfälls efter 33 kap. i Tingsbalken. I 
renskriften görs en paragraf för vart och ett av namnen. För en av 
männen skrivs i konceptet ”Lähnsman Jöns Månsson”. I renskriften 
skrivs ”Jöns Månson Läntzmannen” (ÖLA, Jämtlands domsagas 
häradsrätts arkiv, A:3, Bergs Tingslag 19 maj 1649, RA, Kopior på 
Gävleborgs läns domböcker, volym 2).  
 Den skriftspråkliga variationen i koncepten jämfört med renskrifterna 
utreds dock inte i denna undersökning. Den version jag i min jämförelse 
med kyrkobokens text utgår ifrån är den version som skrevs vid 
tingstillfället i Jämtland, vilken också torde vara den version Olof 
Bertilsson i förekommande fall haft tillgång till. Dessa koncept kan, 
eftersom de är skrivna i hast i direkt anslutning till tingen, anses vara 
skrivna med ett mindre tillrättalagt skriftspråk, mer direkt som skrivarna 
skrev när de inte behövde tänka på hur överheten såg på språket i 
protokollen. Konceptet kan ur samma perspektiv ses som en mer 
tillfällig text med olika skrivfel som rättats till i den version som 
                                                 
34 Enligt Georg Hansson vid Landsarkivet i Östersund på nätsidan: 
http://web.comhem.se/~u63806870/hammerdal/index.html. (Senast besökt den 8 juli 
2008.) 
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skickades till Stockholm. Skrivaren visste att han skulle renskriva 
protokollen och behövde inte tänka på stavning och ordval.  
 De protokoll som förvaras i Östersunds Landsarkiv kan således i 
någon mån liknas vid statusen hos Olof Bertilssons kyrkobok. Olof 
Bertilsson visste också när han skrev sina anteckningar att de aldrig 
skulle läsas av någon överhet och att han därför inte heller behövde 
tänka på att språket skulle granskas. Kyrkoboken var Olof Bertilssons 
privata anteckningar. Domböckerna kan däremot aldrig vara annat än 
officiella dokument och koncepten får därför också betraktas som 
officiella. Det var denna version som förvarades inom Jämtland och som 
var officiell handling där.35  
 Jag kommer för min undersökning att använda de tryckta domböcker 
som finns för åren fram till och med 1648. För åren 1635–1648 
kontrolleras ortografin där intressanta likheter eller skillnader i 
förhållande till Olof Bertilssons ortografi upptäckts. För åren 1649–1668 
används ett tjugotal handskrivna domboksprotokoll samt vissa protokoll 
som andra läsare transkriberat och som finns tillgängliga, företrädesvis 
Hammerdals domböcker som återfinns på egen nätsida.36 Även här har 
ortografin vid behov kontrollerats. 
 
4.4.1   Domböckernas skrivare 
De jämtländska domböckerna från tiden före 1645 fördes av danska 
skrivare och efter 1645 av svenska skrivare. Under tiden närmast före 
1645 fanns enligt Bromé (1945: 192) tre sorenskrivare37 eller tingskrivare 
i Jämtland. Efter freden 1645 tillsattes en rad svenskfödda tingsskrivare 
och lagmän.  
 Domböckernas protokoll är inte undertecknade och de säger inget 
om vem som fört pennan vid enskilda tingstillfällen. I protokollens 

                                                 
35 Harry Lönnroth (2007: 26 f.) diskuterar i sin studie av Ekenäs stads domböcker 
skillnaden mellan konceptdomböcker och renoverade, dvs. renskrivna, domböcker. 
Lönnroth betraktar på grund av sin ursprunglighet koncepten som primära i 
förhållande till renovationerna. Renovationerna kan dock anses ha en större grad av 
formalitet eftersom skrivaren var medveten om att texten skulle läsas av andra.  
36 Hammerdals domböcker på nätsidan, senast besökt den 8 juli 2008: 
http://web.comhem.se/~u63806870/hammerdal/index.html 
37 Sorenskrivare är benämningen på en juridisk ämbetsman, först som skrivare av 
domboksprotokoll, senare med domarfunktion. 
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inledning nämns befallningsman,38 ibland underlagman, samt nämndens 
tolvmän. Namn på skrivare nämns inte. Vissa andra bevarade dokument 
har undertecknats, men det visar sig att huvudtextens och underskriftens 
handstil inte alltid stämmer överens. Den som skrivit under ett 
dokument har inte alltid skrivit texten i det. De namnunderskrifter som 
finns kan ändå vara till hjälp vid identifiering av vissa skrivare.  
 Hos Andresen (2000), Bromé (1945 och 1954) och Jacobsson (1991) 
omtalas olika lagmän och skrivare, vilka också nämns i protokollen. Det 
är däremot ibland svårt att avgöra om två eller flera protokoll är skrivna 
av samma skrivare eller om det rör sig om flera olika. Handstilarna kan 
variera något men inte tillräckligt för att slå fast om det rör sig om 
samma eller olika skrivares handstil, alltså ett klassiskt problem vid 
identifiering av skrivare.  
 För min undersökning med domböckerna som skriftspråkligt 
jämförelsematerial är det dock inte nödvändigt att med säkerhet fastställa 
exakt skrivare för varje protokoll. Det viktiga är att veta om det rör sig 
om dansk eller svensk skrivare, och att känna till något om de danska 
och svenska skrivarnas bakgrund och yrkesverksamhet. 
 
4.4.1.1   Danska skrivare    
Åren 1606–1639 innehades sorenskrivarsysslan i Jämtland av dansken 
Jens Mickelsen. Mellan 1639 och 1644 hade han titeln lagman. Jens 
Mickelsen har sannolikt fört pennan vid de allra flesta ting i Jämtland 
fram till sin död 1644. Vid flera tillfällen nämner han sig själv i första 
person singular i protokollen.  
 Skrivarna Hans Ankersen, enligt Bromé (1945: 192, 314) verksam 
som åren 1637–1638 eller 1640, och Kristen Bastiansen, enligt Bromé 
(1945: 192) verksam åren 1640–1643, tituleras både som stiftskrivare och 
tingskrivare och hade delvis andra uppgifter än sorenskrivaren. 
Stiftskrivarens uppgift var enligt Andresen (2000: 56) att föra 
jordeböcker och räkenskapsböcker. Dessa två skrivare har vid olika 
tillfällen undertecknat kyrkans räkenskapsböcker vid tiden före 1645 
(ÖLA, Offerdals, Alsens och Mattmars kyrkoarkiv, L1:a 1). Både Hans 
Ankersen och Kristen Bastiansen nämns även vid flera tillfällen i 
samband med bygdeting och landsting vid tiden före 1645, men det är 
                                                 
38 Titeln kan för samma person variera mellan fogde, kronofogde, befallningsman och 
kronobefallningsman. 
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svårt att avgöra om de vid något tillfälle också fört pennan. I ett 
protokoll fört vid besiktning av prästgården i Offerdal i september 1642 
(se avsnitt 6.1) nämner Hans Ankersen sig själv som tingskrivare i 
Jämtland, och i ett protokoll från landsting den 8 juni 1643 omnämns 
han som sorenskrivare (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv O II:2 s. 9–14 och 
JD 2, 1934). Hans Ankersen var alltså kvar i Jämtland även efter den tid 
Bromé anger som hans ämbetstid.  
   
4.4.1.2   Svenska skrivare 
Inför återupptagandet av bygdetingen efter freden 1645 tillsattes som 
förste svenske tingskrivare den tidigare borgmästaren i Sundsvall, Erik 
Mattsson. Han verkade som skrivare från år 1646 och avancerade till 
länsman omkring 1652 (se Bromé, 1954: 224 och Jacobsson, 1991: 54 nr 
237).  
 Två andra skrivare som med säkerhet fört protokoll fram till 1668 är 
underlagman Peder Classon Broman samt landsskrivaren och fogden 
Lars Jonsson Roshemius. Peder Classon Broman verkade som 
underlagman 1647–1668. Han kom från Härnösand och var av 
ångermanländsk ämbetsmannasläkt (se Nordlander 1925: 37 ff., Bromé 
1954: 224 f., Jacobsson 1991: 35 nr 49). Lars Jonsson Roshemius var 
landsskrivare och fogde i Jämtland från 1651 till omkring 1675. Han var 
son till en kronofogde från Skön i Medelpad (se Bromé 1954: 82, 
Jacobsson 1991: 63 nr 319). I många av domböckernas protokoll nämns 
Broman och Roshemius som underlagmän och befallningsmän, de har 
då ofta skrivit olika delar av samma protokoll. Även i protokoll där ingen 
av dessa skrivare omtalas har någon av dem, eller ibland båda två, varit 
med och skrivit protokollet. I ett protokoll från Hammerdal den 28 
november 1659 omnämns exempelvis en befallningsman vid namn 
Daniel Bertilsson i inledningen. I samma protokoll finns däremot inget 
namn på underlagman eller skrivare. Vid jämförelse av protokollets 
handstil syns dock att första delen är skrivet av Broman och den senare 
delen av Roshemius.  
 Utöver ovan presenterade skrivare och lagmän fanns i Jämtland vid 
tiden närmast efter 1645 ytterligare några omnämnda i Bromé (1945) och 
Jacobsson (1991). Möjligen fanns också andra skrivare i tjänst än de 
Bromé och Jacobsson känner till vid namn. Sannolikt har också 
befallningsmän vid flera tillfällen själva fört pennan, vilket visat sig i de 
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protokoll där Broman och Roshemius nämnts som underlagmän och 
befallningsmän och då skrivit olika delar av samma protokoll. 
 Bromé (1654: 42 f., 394) och Jakobsson (1991: 34 nr 29) nämner en 
person vid namn Joen Joensson Berg som år 1646 förordnades till 
landsskrivare och häradsskrivare i Jämtland. Han nämns i ett antal 
protokoll från åren närmast efter 1646. Om hans bakgrund nämns 
ingenting. 
 En person som nämns i domböckerna från 1650 och 1651 är Pehr 
Welhelmsson (Peder Wellamsson). Enligt Bromé (1954: 325) har denne 
skrivare ”utstått åtskilliga besvär och resor” med Pehr Eriksson Niure 
som var kronofogde i Jämtland 1648–1652. Hur länge Pehr 
Welhelmsson verkat som skrivare i Jämtland finns det inga noteringar 
om hos Bromé. Jacobsson nämner över huvud taget ingen med detta 
namn. Fogden Pehr Eriksson Niure däremot var prästson från Umeå 
och hade enligt Bromé (1954: 49–52 et passim) ”fångats av vilda 
bergverksspekulationer”, varför han år 1652 blev avskedad och flyttade 
till Norge. 
 I domböckerna förekommer ofta en befallningsman vid namn Jacob 
Christophersson Stenklyft. Han efterträdde Pehr Eriksson Niure år 1652 
(Bromé 1954: 50), och omtalas som befallningsman i protokoll fram till 
1657. Jacobsson (1991: 66 nr 354) skriver att Jacob Christophersson 
Stenklyft var från Säbrå i Ångermanland och Nordlander (1925: 48) att 
han var av känd lantmätarsläkt.  
 Den tidigare nämnda befallningsmannen Daniel Bertilsson efterträdde 
i sin tur Stenklyft år 1658. Daniel Bertilsson uppträder enligt protokollen 
som befallningsman vid de allra flesta ting under åren 1658 till 1670, då 
jag avbrutit genomgången. Enligt Jacobsson (1991: 31 nr 4) verkade han 
i Jämtland åren 1658–1676. Daniel Bertilsson kom från Alnö i Medelpad 
och hade verkat som underlagman och borgmästare i Sundsvall innan 
han kom till Jämtland (se Bromé 1954: 83 och Jacobsson 1991: 31 nr 4).    
 Eftersom det är dessa män som främst omtalas i befintliga biografier 
över lagmän och skrivare i Jämtland årtiondena närmast efter 1645, är 
det rimligt att anta att de flesta av dem vid något tillfälle också fört 
pennan vid bygdetingen under denna period. Gemensamt för dessa 
lagmän och skrivare är att de kommer från något till Jämtland närbeläget 
landskap, företrädesvis från Medelpad eller Ångermanland.   
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4.4.2   Jämförelsematerial: Brev, skrivelser, böndagsplakat etc. 
Skriftspråket i Olof Bertilssons kyrkobok kommer, utöver domböckerna, 
också att jämföras med och diskuteras i förhållande till skriftspråket i 
brev och skrivelser från samma period, skrivna både i och utanför 
Jämtland. Brev och protokoll är hämtade från arkiven: ÖLA, Offerdals 
kyrkoarkiv OII:1, O II:2, O II:3, O IV:1, Ovikens Kyrkoarkiv, P 1:1 
samt HLA, Härnösands domkapitel E III:2, Manualhandlingar från 
1645–1700. Böndags- och tacksägelseplakat från Sverige och Danmark 
samt beslut från den svenska riksdagen 1647 bevaras vid Kungliga 
Biblioteket i Stockholm respektive Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn. 
 Genom noteringar i kyrkoboken bekräftas att Olof Bertilsson fått och 
läst böndags- och tacksägelseplakat samt uppmaningar om trohet till 
överheten. Här får vi bekräftelse på att han verkligen läst text som 
skrivits av svenska skrivare vid de kungliga kanslierna. Även samtida 
bibel, psalmbok och kyrkohandbok vet vi att han haft tillgång till och 
sannolikt brukat.  
 Brev och skrivelser från andra jämtländska präster och ämbetsmän 
samt från präster och ämbetsmän utanför Jämtland uppmärksammas vid 
jämförelse med Olof Bertilssons skriftspråk där de är av intresse för 
diskussionen. Några av dessa är avsända till Olof Bertilsson, medan 
andra sannolikt aldrig kommit under dennes ögon. De är dock skrivna av 
samtida personer och kolleger till Olof Bertilsson och de speglar ett 
samtida skriftspråk som kan visa på intressanta ortografiska likheter och 
variationer. Materialet och de olika skrivarna till detta material 
presenteras inte vidare här utan introduceras på sin plats i diskussionen. 
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4.5   Sammanfattning  
Bevarad i Landsarkivet i Östersund finns den av kyrkoherde Olof 
Bertilsson förda kyrkoboken från tiden 1636–1668, vilken jag kommer 
att använda som huvudmaterial för undersökningen av den 
skriftspråkliga övergången i Jämtland efter 1645. I Östersund finns från 
1600-talets mitt också ett stort domboksmaterial, vilket kommer att 
användas vid en skriftspråklig jämförelse med kyrkoboken. Vid 
inventering av riksarkiven i Oslo och Stockholm, Stadsarkivet i 
Trondheim samt Landsarkivet i Härnösand hittades ett antal skriftliga 
dokument som även de kan vara av intresse vid en jämförelse med 
skriftspråket i Olof Bertilssons kyrkobok.  
 Kyrkoboken från Sveg och Offerdal är en av de äldsta och en av de 
mest omfattande kyrkoböckerna i Norden från denna tid. Lag om 
kyrkobokföring kom inte i Danmark och Norge förrän 1685 och Sverige 
1686, men redan 1633 föreskrev biskop Johannes Botvidi i Linköpings 
stift att församlingarna skulle föra bok över döpta, vigda och begravda 
samt över andra händelser i socknarna. Från Linköpings stift finns 
närmare ett hundratal bevarade kyrkoböcker från 1630-talet. Olof 
Bertilssons kyrkobok, som började föras 1636, innehåller bok över dop, 
trolovningar, lysningar, vigslar och begravningar samt bok över 
tjänsteförrättning och antal kommunikanter. Eftersom kyrkobokföring 
ännu inte var lagstadgad och eftersom ingen kyrklig överhet, vad jag 
kunnat se, någonsin kontrollerade Olof Bertilssons kyrkobokföring, får 
man förmoda att han förde sin kyrkobok av eget intresse och för eget 
bruk. Ytterligare bevis för detta är att han tog med sin kyrkobok från 
Sveg till Offerdal när han flyttade, och han fortsatte att föra bok sedan 
Jämtland överförts från Nidaros bispedømme till Uppsala och senare 
Härnösands stift. Kyrkoboken kan således ses mer som en privat 
handling, men i ett format som senare blev officiellt. 
 Olof Bertilsson var född i Ongdal i Norge, troligen i början av 1610-
talet, utbildad i Trondheim och Köpenhamn, och därefter yrkesverksam 
från 1636 i Sveg i Härjedalen och från 1642 i Offerdal i Jämtland. Olof 
Bertilssons och hans kolleger fick stanna kvar som präster i Jämtland 
efter freden 1645. Däremot ersattes andra danska ämbetsmän av 
svenska.  
 Domboksprotokollen från tiden före 1645 är således skrivna av 
danska skrivare och efter 1645 av svenska. Protokollen fördes vid 
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tingstillfället. Senare gjordes en renskriven kopia vilken skickades till 
Stockholm. Det protokoll som skrevs vid tingstillfället är dock den 
version som Olof Bertilsson kan ha haft tillgång till och därför är det 
denna version jag använder vid min jämförelse av skriftspråket.  
 Övrigt material som kommer att användas vid en skriftspråklig 
jämförelse är samtida brev och skrivelser. Ett viktigt material som vi med 
säkerhet vet att Olof Bertilsson läst är plakat om böndagar, tacksägelser 
och trohet till makten vilka lästes upp i kyrkan och vid tingen. Även 
samtida kyrkohandbok, psalmbok och bibel kommer att användas för 
jämförelse av språket i Olof Bertilssons kyrkobok.  
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Kapitel 5    
Draganalys 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa undersökningens resultat i siffror, 
figurer och tabeller. I avsnitt 5.1 redovisas resultatet för patronymika och 
appellativ.  Avsnitt 5.2 behandlar variablerna <b/p>, <d/t> och <g/k> 
i lexem samt i ort- och personnamn. Avsnitt 5.3 behandlar variabeln 
<e/a> i trycksvag ställning. I avsnitt 5.4 behandlas pronomenet jag, 
vilket Olof Bertilsson alltid skriver jeg. I avsnitt 5.5 redovisas resultatet 
för variablerna <a, aa/å>, <æ/ä> och <ø/ö>. I avsnitt 5.6 redovisas 
resultatet för variabeln <-is/-es>. Avsnitt 5.7 behandlar förändringen i 
stavning av orden kyrka, tjänst samt övergången från det danska lexemet 
bededag till det svenska bönedag. I avsnitt 5.8 behandlas ortografin i ett 
antal personnamn. I avsnitt 5.9 avhandlas användning av diftong i 
ortnamn. I avsnitt 5.10 redovisas i procent andelen sammanlagda danska 
respektive svenska varianter. I avsnitt 5.11 ges slutligen en 
sammanfattning av draganalysen.  
 Varje avsnitt inleds med en kort redovisning av äldre nydanska och 
nysvenska former enligt ordböckerna. Därefter redovisas belägg för 
variabeln från lokalt och i förekommande fall centralt producerade texter 
från mitten av 1600-talet. Därefter görs en översiktlig genomgång av den 
aktuella variabelns utveckling i Olof Bertilssons kyrkobok. Resultatet 
presenteras i figurer och tabeller samt med en kort diskussion 
beträffande vissa intressanta förändringar.  
 En översiktstabell nedan visar de variabler som ingår i draganalysen 
samt exempel på ord och namn inom de olika variablerna. 
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Tabell 1. Variabler för analys av Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
Variabel Exempel på ord och namn
<-sen/-son> Nielsen, Olofson
<-datter/-dotter> Larsdatter, Pedersdotter
<sön/son>
<datter/dotter>
<bl/pl> i lexem døbte, daab, ecteskab, obenbarlig
<dl/tl> i lexem vdj, lod, imod, vden, vthi, vitne
<dn/tn> i ortnamn Vdgaard, Fladmou, Flatmou
<gl/kl> i lexem sogn, wægt, siug, wæcht, sockn
<gn/kn> i ort- och personnamn Klugh, Vijgen, Vndersåker, Håkan
<e/a> siden, quinde, pijga, sidha
<-ede/-ade> troloffude, prædickede, kallade
<-ere/are> klocker, ryttere, ryttare
<-et/-at> laboreret, viget, prædicket
<a, aa/å> gang, Trang, -aas-, paa, -ås-, gård
<æ/ä> prædicke, graffæste, wægt, præst-
<ø/ö> døbte, döbte, Almøen, Frösøen, Verköen 
<-is/-es> Gierdis, deris, hendis, Bagges, deres
<kierke/kyrka>
<tieneste/tienst>
<bededag/bönedag>
personnamn Niels, Oluff, Peder, Lars, Anna, Måns
ortnamn med diftong Eide, Sueig, Heide, Veimdalen, Eedhe     
 
 
5.1   Nielsen  och  Olofsdotter  –  Variablerna <-sen/-son>, 
<-datter/-dotter>, <sön/son> och <datter/dotter> 
Den förändring som tidigast och tydligast visar sig i Olof Bertilssons 
kyrkobokstext  är  övergången  från  <-sen>  alternativt  <-sön>  till  <-
son> i patronymika samt i viss mån övergången från <sön> till <son> i 
appellativ.  
 Innan resultatet redovisas och diskuteras ska en kort förklaring ges till 
hur jag i detta avseende har sett på begreppen patronymika och 
appellativ och därmed räknat förekomsten av belägg för de olika 
variablerna. Till patronymika har jag räknat de belägg som rör primära 
patronymika – sammanskriven form som beskriver ett släktförhållande, 
t.ex. en son till Niels som får patronymikonet Nielsen och en dotter till 
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Olluff får patronymikonet Oluffsdatter. Till appellativ har jag räknat belägg 
där formen står som enskilt substantiv i singular samt former som 
förekommer vid patronymiska bestämningar, dvs. särskrivna former som 
beskriver släktförhållanden, t.ex. ”Lauritz søn” och ”Peders datter” (se 
Kristin Bakkens (1995) definition, se även bilaga 1, exempelvis s. 245 ff. 
där både primära patronymika och patronymiska bestämningar finns 
representerade). Oftast är sär- eller sammanskrivningen tydlig. I vissa fall 
har det dock varit svårt att grafiskt avgöra om det i handskriften rör sig 
om en särskriven eller sammanskriven form av patronymika. I dessa fall 
har den form som valts för Utgåvan fått avgöra om belägget räknats som 
patronymika eller appellativ. Vad jag kunnat finna förekommer i mitt 
material inga sekundära patronymika, dvs. släktnamn på -son eller -dotter.  
 
5.1.1   Son och dotter i ordböckerna 
Son: I patronymika står leden -son i trycksvag ställning och därmed har 
vokalen, i enlighet med den allmänna utvecklingen av trycksvaga vokaler 
i danskan, förändrats till -sæn och -sen (Bröndum-Nielsen 1950: § 214). 
Den äldre nydanska formen av appellativet är søn (Kalkar IV: 285). 
Nysvenskan har /o/ i både appellativets singularform och patronymika 
(SAOB S8852, 8858). SAOB ger dock prov på ortografiska 
formvarianter som sånn i texter från sent 1500-tal till sent 1700-tal samt 
någon sönn från 1500-talet efter dansk påverkan och/eller med 
utgångspunkt från pluralformen sönner. Den svenska pluralformen kunde 
under 1500- och 1600-talet även stavas med <o> i formen sonner (SAOB 
S8852).    
 
Dotter: I danskan utvecklades genom delabialisering, ursprungligen i 
trycksvag   ställning  i  patronymika,  den  äldre  formen   dot(t)ir   till -
datter. Senare uppträder formen datter även i tryckstark ställning i 
appellativ (Bröndum-Nielsen 1950: § 142). Mellan olika skrivare och 
olika texter syns dock en ortografisk vacklan med antingen <a>, <aa>, 
<o> eller <å>. I danska biblar och i Dansk Lov var formen daatter den 
allmänna stavningen så sent som på 1600- och 1700-talet, men den 
danska Hus- og Rejsebibel från 1690 har enligt Skautrup (1968: 344) 
endast datter. En dansk bibel från 1738 som utgår från Hus- og 
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Rejsebibel har dock genomgående formen daatter.39 I Kalkars ordbok (I: 
413) över äldre danskt språk 1300–1700 står formen dåtter som 
uppslagsord. Peder Syv använder i sina texter från 1660- till 1690-talet 
mestadels stavningen dotter och den formen var i danskan vanlig ända till 
mitten av 1700-talet. I Videnskabernes Selskabs Ordbog från 1793 är 
formen dotter uppförd som huvudform (Kalkar I: 413). I dansk skrift 
från 1600- och 1700-talet finns således en rik variation. Formerna datter, 
daatter, dotter och dåtter verkar ha förekommit parallellt i olika skrifter 
under denna tid. I svensk skrift från 1100-talet och framåt är formen 
dotter däremot närmast den enda förekommande formen med några 
undantag för formen dåtter40 (SAOB D1996). 
 
5.1.2   Son och dotter i lokala domboksprotokoll 
I de jämtländska domböckerna omnämns betydligt fler män än kvinnor 
och följaktligen förekommer fler patronymika och appellativ på son än på 
dotter. De danska skrivare som tjänstgjorde i Jämtland före 1645 använder 
i protokoll från bygde- och landstingen ofta förkortningen -ss. i 
patronymika. Där de skriver ut hela namnet har de omväxlande formerna 
”-sen” och ”-søn”. Appellativet skriver de ”søn”. I protokoll från 
visitation på prästgården i Offerdal 1642, vilket Olof Bertilsson senare 
kopierat (se avsnitt 6.1.1), skriver den danske tingsskrivaren Hans 
Ankersen samtliga patronymika med ”-sen”. De danska skrivarna har i 
domböckerna genomgående formen ”datter”, både i patronymika och 
appellativ.  
 De svenska skrivare som tjänstgör efter 1645 skriver uteslutande 
”son”, både i patronymika och appellativ, och de skriver i övervägande 

                                                 
39 Enligt genomgång av ett trettiotal slumpvis utvalda verser i den danska bibeln, Biblia, 
Det er den gandske hellige skriftes bøger, efter den 1699, udgagne Huus- og Reijse Bibel (1728). 
40 Svenska diplom från slutet av 1100-talet till mitten av 1500-talet har i det närmaste 
genomgående formen dotter. Vid sökning i svenska diplom på nätsidan 
http://62.20.57.212/ra/medeltid/soksida.html (senast besökt 5 oktober 2007) får man 
på sökordet dotter 6165 träffar, sökordet dåtter ger 12 träffar med belägg från tiden 
1399–1531, medan sökordet datter ger 15 träffar från tiden 1370–1520. Det svenska 
diplomatariets belägg för formen datter har alla dansk eller skånsk (som då var danskt) 
anknytning. I tidig nysvenska vacklade man dock något mellan stavning med <o> eller 
<å>. I SAOB:s konkordans får man på sökordet dåtter 16 träffar, alla från svenska 
texter från 1500- och 1600-talet. På sökordet dotter får man 1036 träffar i texter från 
tidigt 1500-tal till sent 1900-tal. 
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fall ”dotter”, förutom några enstaka ”datter”, både i patronymika och 
appellativ.  
 
5.1.3   Son och dotter i andra texter 
I svenska kyrkohandböcker och psalmböcker förekommer appellativet 
son ofta i både böner och psalmer, medan appellativet dotter däremot inte 
är till närmelsevis lika frekvent. Vid sökning på orden son och dotter på 
nätsidan www.bibeln.se41 visar resultatet att son förekommer i 1 553 av 
bibelns verser, medan dotter endast förekommer i 235 verser. I de 
bibelupplagor Olof Bertilsson haft tillgång till – en dansk bibel från tidigt 
1600-tal och senare en svensk bibel från 1654 – bör proportionerna vara 
desamma.42 
  
5.1.4   Olof Bertilssons bruk av varianterna sen, søn och son 
Figur 2 för variabeln <-sen/-son> visas en markant förändring år 1647. 
För appellativen <søn/son> visar figur 3 att en förändring inträffar vid 
samma tid, men förändringen genomförs inte i samma omfattning och 
inte lika konsekvent som för patronymika. 
 I figur 2 syns att en mycket tydlig förändring sker år 1647. Åren 1636 
till 1646 skrivs patronymika för män, med undantag av tre belägg för 
formen ”-sön”, endast med ”-sen”. År 1647 skrivs något mindre än 
hälften med ”-sen” (24 av 64), några få med ”-sön” (5 av 64) och något 
fler än hälften med ”-son” (35 av 64). Åren 1648 till 1668 skrivs 
övervägande del patronymika, 90 % eller fler, med ”-son”. För 
patronymika skrivet ”-sån” finns ett enda belägg, vilket i figuren syns 
som en tunn markering högst upp på stapeln år 1652. 

                                                 
41 Sökning senast den 15 september 2008. I den version som finns på nätsidan 
www.bibeln.se och som jag gjort sökningen i ingår Gamla och Nya testamentet samt 
Apokryferna. 
42 Inventeringsförteckning för Offerdals kyrka tar år 1614 upp köp av bibel, 
förteckning för 1648 nämner en dansk bibel och förteckning från 1655 nämner köp av 
bibel, sannolikt Karl X:s bibel som utgavs 1654. ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv L1a:1. 
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Figur 2.  Patronymika i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668, variabeln 
<-sen/-son> 
Antal belägg för <-sån> 1 
Antal belägg för <-son> 772 
Antal belägg för <-sön> 22 
Antal belägg för <-sen>43 593 
 
Totalt antal belägg för variabeln 1388 
   
Vad som inte syns i ovanstående figur är att det även under 1647 finns 
en markant skillnad mellan första och andra hälften av året. Under 
perioden januari  till  juni  finns  37  belägg,  varav 19 ”-sen”, 2 ”-søn” 
och 16 ”-son”.  Under  perioden  juli  till december finns 27 belägg, 
varav 5 ”-sen”, 3 ”-søn” och 19 ”-son” (se bilaga 1 s. 266 ff.). Redan 
under årets  senare  hälft överväger således svensk form av patronymika 
på ”-son” stort.  
  

                                                 
43 Vid omnämnande av danska respektive svenska ord och former nämns i 
avhandlingen genomgående de danska före de svenska eftersom Olof Bertilssons 
förändring sker från danska till svenska. I texten till figurer i detta kapitel skrivs dock 
svenska former före danska. Denna inkonsekvens beror på att texten följer den ordning 
som staplarna i figurerna ger. 
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Figur 3. Appellativ i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668, variabeln 
<sön/son> 
Antal belägg för <son> 54 
Antal belägg för <sön> 263 
 
Totalt antal belägg för variabeln 317 
  
Även om övergången för appellativ inte är lika tydlig som för 
patronymika, och är vacklande under många år, är det ändå vid samma 
tid, år 1647, som förändringen först uppträder. Det är dock först från 
1665 som appellativen i de flesta fall skrivs ”son”, och det är endast det 
sista året som samtliga belägg skrivs enligt svensk norm.  
 Frånvaron av belägg för appellativen sön och son, liksom för datter och 
dotter, åren 1653 och 1654 beror på en lucka i dopboken. I trolovnings-, 
lysnings-, vigsel- och begravningsbok samt bok över tjänsteförrättning 
förekommer många patronymika; appellativen förekommer däremot 
närmast uteslutande i dopboken då den döpte omnämns som någons son 
eller dotter.  
 
 5.1.5  Olof Bertilssons bruk av varianterna datter, dotter och dåtter 
Figur 4 och 5 över patronymika och appellativ för kvinnor visar ett helt 
annat mönster jämfört med motsvarigheten för män. Förändringen sker 
betydligt senare och är tillnärmelsevis inte lika konsekvent genomförd. 
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Figur 4.  Patronymika i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668, variabeln 
<-datter/-dotter> 
Antal belägg för <-dotter> 16 
Antal belägg för <-dåtter> 26 
Antal belägg för <-datter> 473 
 
Totalt antal belägg för variabeln 515 
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Figur 5.  Appellativ i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668, variabeln 
<datter/dotter> 
Antal belägg för <dotter> 4 
Antal belägg för <dåtter> 11  
Antal belägg för <datter> 270 
 
Totalt antal belägg för variabeln 285 
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Förändringen i figurerna för patronymika och appellativ ser i det 
närmaste lika ut. Det är först under 1660-talet som en förändring sker. 
Under åren 1660, 1661 och 1662 förekommer enstaka svenska former av 
patronymika, och år 1663 ett belägg för svenskt appellativ. Det är dock 
först under de sista fem åren svenska former uppträder som fler än 
enstaka belägg. Patronymika och appellativ skrivna med <å> kan ses 
som en tidig svensk stavningsvariant (se exempel i bilaga 1 s. 287 ff.). I 
SAOB:s konkordans får man på uppslagsordet dåtter 16 träffar, alla från 

enska texter från 1500- och 1600-talet (se not 40).  

 Flatmou och Håken. – Variablerna 

ågra belägg för variabeln <bn/pn> finns däremot inte i 

ing av ort- och personnamn där graferna ingår 

, medan figur 10 visar en markant förändring 

ller inom en tioårsperiod därefter. Ingen 

sv
 
 
5.2  Døbe, udi, sogn,
<b/p>, <d/t> <g/k> 
För att se om de språkliga markörerna <b,d,g> för <p,t,k> tidigare och 
tydligare framträder i ort- och personnamn, eftersom dessa är centrala i 
kyrkobokens text, kommer variablerna för namn och för övriga lexem att 
redovisas separat. Av detta skäl är variablerna delade i en kategori för 
vanliga lexem (l) och en för ort- och personnamn (n). Skillnaden 
markeras med nedsänkt l eller n, vilket ger variabelvarianterna <bl/pl>, 
<dl/tl> och <gl/kl> för lexem och <dn/tn> och <gn/kn > för ort- och 
personnamn. N
kyrkoboken.   
 Som framgår av figurerna 6–10 nedan ändrar inte Olof Bertilsson 
stavningen av olika ord där graferna <b,d,g> eller <p,t,k> ingår i någon 
större omfattning. Stavn
ändras däremot oftare.  
 För variabeln <bl/pl> visar figur 6 på enstaka förekomst av <p>. För 
variabeln <dl/tl> visar figur 7 viss förändring. Några ord börjar år 1647 
stavas med <t> där de tidigare stavats med <d>. I figur 8 syns en mer 
markant förändring i stavning av ortnamn för variabeln <dn/tn>. För 
variablerna <gl/kl> och <gn/kn> visar figur 9 en mycket liten förändring 
i stavningen av olika lexem
för ort- och personnamn.  
 Det gemensamma för alla figurer är att de första tecknen på 
förändring sker år 1647 e
förändring sker före 1647.  
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5.2.1   Døbe, daab och dråb. –  Variabeln <b/p> i lexem 
För variabeln <b/p> i lexem sker endast en marginell förändring. Åren 
1656 och 1657 skriver Olof Bertilsson orden prästerskap och troskap en 
gång vardera med <p> i ändelsen -skap. Utöver dessa två fall skrivs alltid 

b> i ord och ändelser där svenskan skulle ha haft <p>.  

ab som i lexemen videnskab och ægteskab (Nielsen 1989: 

973 (Suppl.) s. 428, 624 och 662, jfr SAOB S3509, 
32313, P2269). 

nska skrivarna skriver ”ecktenskap”, 
dryckenskap” och ”redskap”. 

ändring inom variabeln. 

5 belägg för formen ”döffte”. 
essa räknas dock inte i denna analys.  

<
 
5.2.1.1   <b> och <p> i ordböckerna  
Den äldre nydanska formen av substantivet dop är dåb eller daab, verbet 
döpa skrivs døbe (Kalkar I: 411). Substantivet dråp har i äldre nydanska  
formen  draab,  och  verbet formen  dræbe (ODS). Suffixet -skap skrivs i 
äldre nydanska -sk
493, 513, ODS).  
 Den äldre nysvenska formen är dop, men SAOB (D1971) ger även 
belägg för dubbel vokal i formen doop från 1500- och 1600-talet. Suffixet 
-skap skrivs sedan fornsvenskan med <p> i ord som kunskap, räkinskap,  
prästerskap och vitskap (Söderwall 1884–1918, 1: 703, 2:1 277, 2:2 1008, 
Söderwall 1953–1
K
 
5.2.1.2   <b> och <p>  i lokala domboksprotokoll  
I de lokala domboksprotokollen, från tiden 1635–1643 skrivna av dansk 
skrivare och från tiden 1647–1670 skrivna av svenska skrivare, följer 
stavningen av ord med denna variabel ett konsekvent mönster med <b> 
i de tidiga protokollen och <p> i de senare. I domboksprotokollen före 
1645 skrivs således lexemet köp som förväntat med <b> i formen 
”kiøb”, medan det i protokollen efter 1645 skrivs med <p> i formen 
”kiöp”. Suffixet -skap skrivs av de danska skrivarna ”-skab” i ordet 
”regenskab”, medan de sve
”
 
5.2.1.3  Olof Bertilssons bruk av varianterna <b> och <p> i lexem 
Som figur 6 visar sker endast en mycket liten för
Suffixet -skap skrivs vid två tillfällen med <p>.  
 Frånvaron av belägg åren 1654 och 1655 beror på lucka i dopboken 
varför det vanligast förekommande ordet för variabeln, döpte, inte finns 
representerat. Åren 1636–1638 finns 
D
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Figur 6. Variabeln <b/p> i lexem, Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 

ntal belägg för <b> 184 

otalt antal belägg för variabeln 186 

Tabell 2. Belägg för olika former av lexem för variabeln <b /p > 

ägg

 
Antal belägg för <p> 2 
A
 
T
 

l l

Lexem Former med <b> Antal belägg
döpte ”døbte” 173
dop ”daab” 3
dopet ”daaben” 1
dopets ”dåbsens” 1
dophus ”dåbhus” 1
äktenskap ”ecteskab” 2
uppenbarlig ”obenbarlig” 1
vetskap ”vijdskab” 1
dråp ”dråb” 1
Lexem Former med <p> Antal bel
prästerskapet ”præsterskapet” 1

skap ”troskap” 1tro  
 
Endast vid två tillfällen beläggs stavning med <p>, nämligen i orden 
prästerskap och troskap. Lexem med suffixet -skap förekommer fem 
gånger i kyrkoboken. Åren 1642 och 1653 skrivs ”ecteskab”, 1656 
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”præsterskapet”, 1657 ”troskap” och år 1661 ”vijdskab”. Det frekventa 
orden döpa och dop, i olika former, skrivs dock genom åren 1640–1668 
alltid med <d>, och lexemen uppenbarlig och dråp skrivs ”obenbarlig” och 
”dråb” (se exempel i bilaga 1 s. 245 ff., 250, 259, 283, eller Utgåvan s. 95, 
30 ff., 171, 309). 

och 

gare återfinns i 

slagare”. Samma person omnämns 

1
 
5.2.1.4   Yrkesbeteckningen kopparslagare 
Ytterligare en förändring med övergång från <b> till <pp> gör dock 
Olof Bertilsson. Lexemet kopparslagare ändras från formen ”kaaberslager” 
till ”kåpperslager”. Förändringen är dock inte medräknad i figur 6, 
eftersom /p/ i lexemet koppar är en geminata och därför inte följer den 
allmänna danska klusilutvecklingen. Jag tar ändå upp förändringen här då 
lexemet visar en intressant utveckling i Olof Bertilssons skriftspråk 
ordböckernas belägg visar att viss variation i danska texter förekom.  
 Lexemet koppar har inlånats från tyskans kupfer och uppvisar under 
äldre nydansk tid olika stavningsformer. Lexemet har genomgått en 
utveckling från det äldre kopær till det yngre kob(b)er (Nielsen 1989: 232). 
Övergången från enkelt till geminerat <p> har skett före sonantiskt r 
(Kluge 2002: ). OSD har uppslagsordet kobber, men ger belägg för 
formen kaab(b)er från Christian V:s Danske lov 1683, Holberg 1720 och 
1726 samt Christian VI:s bibel 1740. Formen koper har funnits i danskan, 
men anges i ODS som numera död form. Samma ordbok ger formen 
kobber- för sammansättningar och i Kalkar (II: 572) ges ett flertal 
sammansättningar med förleden kobber-. Lexemet kopparsla
Kalkar under uppslagsformen kobberslåer (Kalkar II: 572).  
 I de jämtländska domböckerna använder den danska skrivaren i ett 
protokoll från 1636 yrkesbeteckningen ”kopperslaer”. Metallen koppar 
skrivs ”koppr”. I andra protokoll från 1630- och 1640-talet nämns 
”kopperuerket” och området ”Kopperberget i Norge”, alla med stavning 
<-opp->. I ett protokoll från 1647, skrivet av svensk skrivare, 
förekommer namnet ”Oluff Kopper
vid flera tillfällen av Olof Bertilsson. 
 I kyrkoboken nämns två kopparslagare, Olof Eriksson och Joen 
Joensson. År 1646 trolovar sig ”Oluff Ericksen Kaaberslager” och 
”Dorethe Hemmingsdatter”. Senare samma år vigs paret och ett år 
senare döps parets son Erick. Vid vigseln den 15 november 1646 stavar 
Olof Bertilsson yrkesbeteckningen ”kaaberslager”, vid dopet den 29 
september 1647 skriver Olof Bertilsson ”kåpperslager”. År 1657 trolovar 
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sig ”Joen Joenson Kåpperslager” och ”Giertru Nielsdatter Slengfoed” 
medan ”Oluff Kåpperslager” agerar vittne. En månad senare vigs paret 
och yrkesbeteckning och patronymika skrivs på samma sätt som vid 
trolovningen. År 1658 gifter Olof Ericksson ”Kåpperslager” om sig och 
nämns i kyrkoboken vid både trolovningen och vigseln. (Se exempel i 

edan 

nnamn med variabeln <b/p> förekommer i Olof 
ertilssons kyrkobok. 

em skrivs med <d>. De sista 
o åren ökar återigen skrivning med <t>. 

bilaga 1 s. 267, 278, eller Utgåvan s. 65, 77.)  
 Övergången från stavning med <aa> och <b> till <å> och <pp> 
sker alltså år 1647. Året innan skrivs de två beläggen med <aa> och 
<b>, belägget från 1647 skrivs med <å> och <pp>. Därefter skriver 
Olof Bertilsson konsekvent, de fem gånger under åren 1657 och 1658 
som namnen nämns, <å> och <pp>. De gånger Olof Bertilsson har 
stavningen ”kaaberslager” har han även danskt patronymikon, 
”Ericksen”. De gånger Olof Bertilsson har stavningen ”kåpperslager” 
har han för männen också använt svenskt patronymikon, ”Erickson” 
och ”Joenson”. Det är alltså här, intressant nog, fråga om ett slags 
samvariation mellan dessa former. Däremot skrivs fortfarande 
kvinnornas namn med danskt patronymikon, ”Halvorsdatter” och 
”Nielsdatter”. Den danska vokalen <aa> ändras alltså till <å> och 
konsonanten <b> till <pp>. Samtidigt som denna ändring sker kvarstår 
dock trycksvagt <e> i både för- och efterleden i formen ”kåpperslager”. 
Olof Bertilsson ändrar således yrkesbeteckningen och patronymikans 
ortografi till viss del, men inte helt. Männens patronymikon samt 
konsonanten och vokalen i yrkesbeteckningens förled ändras m
kvinnornas patronymikon och de trycksvaga vokalerna inte ändras.  
 Inga ort- eller perso
B
 
5.2.2   Vdj, vidne och trohet. – Variabeln <d/t> i lexem 
För variabeln <d/t> i lexem sker en märkbar förändring 1647 då 
övervägande delen lexem och ordled på ut- skrivs med <t>. Därefter 
sker en tillbakagång och de allra flesta lex
ti
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5.2.2.1   <d> och <t> i ordböcker  
Den danska utvecklingen av t mot d uppträder först i trycksvag ställning 
samt i position mellan vokal men också tidigt framför l, n och r 
(Bröndum-Nielsen 1968: § 282). Således bör <t> i den äldre formen 
vit(t)næ tidigt ha utvecklats till <d>. I både ODS och Kalkar (IV: 812 f.) 
står också formen vidne, med alternativet vind(n)e, som uppslagsord och 
uppges som de äldre nydanska formerna (se även Nielsen 1989: 493). 
Kalkar ger dock belägg för stavning med <t> i formen vitne så sent som i 

om witne, wittne och vitnisbyrd, alla stavade med 
th>, <tt> eller <t>. 

i formerna 

rdzrättighet”, ”fåkunnighet”, ”hastighet”, ”olägenheet” och 
swagheet”. 

början av 1500-tal.  
 Den medeltida svenska formen skrivs med <t> i vitne (Söderwall 
1884–1918: 2:2 1005 ff., Söderwall 1953–1973: (Suppl.) 1080). Belägg 
finns även för former s
<
 
5.2.2.2   <d> och <t>  i lokala domboksprotokoll 
I de jämtländska domboksprotokollen från tiden före 1645 skriver de 
danska skrivarna ”vittne” men ”vindisbyrd”. I andra lexem använder de 
danska skrivarna överlag <d> i former som ”böde”, ”emod”, ”foruden”, 
”hid”, ”möde”, ”niude”, ”vdi”, ”vd-”, ”ydermiere”. I protokoll från tiden 
efter 1645 har de svenska skrivarna överlag <th> eller <t> 
”bötha”, ”emot”, ”niute”, ”vt(h)-”, ”vthan” och ”ytermere”.  
   Suffixet -het har samma tydliga skillnad i stavning före och efter 1645. I 
de tidiga protokollen skriver den danske skrivaren ”sanduittighed”, 
”hastighed” och ”rettighed”. I de senare protokollen skriver de svenska 
skrivarna ”bö
”
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5.2.2.3   Olof Bertilssons bruk av varianterna <d> och <t> i lexem 
F uig r 7 för variabeln <dl/tl> visar på viss variation från och med 1647.  
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Figur 7. Variabeln <d/t> i lexem, Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 

ntal belägg för <d> 167 

otalt antal belägg för variabeln 186 

nom hela 
yrkoboken, frånsett år 1647 (se exempel i bilaga 1 s. 271 ff.).  

Antal belägg för <t> 19 
A
 
T
 
De lexem tillhörande variabeln <d/t> som Olof Bertilsson ändrar 
stavning av är främst lexem där leden -ut- ingår. De flesta belägg är från 
formerna ”vdj” alternativt ”vt(h)i”. Andra belägg rör lexemen ute, utan, 
förutan, utfärd, utförsel, utgick med stavning ”vd-” eller ”vt-”. Här sker en 
förändring år 1647. Av sex belägg detta år har fyra stavning med ”vt-”. 
Därefter återgår Olof Bertilsson till att vid de flesta tillfällen stava med 
”vd-”. Under åren 1648–1668 förekommer dock ett och annat belägg för 
stavning med ”vt-”, med en svag tendens till fler belägg de sista tio åren. 
Till övervägande del skriver dock Olof Bertilsson ”vd-” ge
k
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Tabell 3. Belägg för olika former av lexem för variabeln <dl/tl> 
Lexem Former med <d> Antal belägg
uti ”vdj” 126
lät ”lod” 9
(e)mot ”(i)mod” 5
utan ”vden” 3
svaghet ”suaghed” 3
förutan ”foruden” 2
möte ”mode” 2
vittne ”vidne” 2
yttermera ”ydermere” 2
överhet ('myndighet') ”öffrighed” 2
efteråt ”effterad” 1
dit ”did” 1
hit ”hid” 1
liten ”liden” 1
lydighet ”lydighed” 1
löshet ”löshed” 1
njuta ”niude” 1
ute ”vde” 1
utförsel ”vdförsel” 1
utfärds ”vdfardz” 1
vetskap ”vijdskab” 1

Lexem Former med <t> Antal belägg
uti ”vt(h)i” 11
utan ”vthan” 2
vittne ”vitne” 2
härförutan ”herforuthen” 1
trohet ”trohett” 1
utgick ”vtgick” 1

tskrivning ”vtskreffning” 1u   

r Olof Bertilsson lexemet vittne och en gång 

 
Utöver förändringen av lexem med leden ut- syns endast vid tre tillfällen 
en ändring till stavning med <t> där Olof Bertilsson tidigare stavat med 
<d>. Två gånger skrive
lexemet trohet med <t>.  
 Stavningen av lexemet vittne, i ”vidne” eller ”vitne”, sker växelvis. År 
1654 skriver Olof Bertilsson ”vitne”, 1656 ”vidne”, 1658 ”vitne” och 
1659 ”vidne”. Olof Bertilsson har alltså uppmärksammat skillnaden, men 
är inte konsekvent. Även vid kopiering av ett besiktningsprotokoll år 
1643 skriver Olof Bertilsson ordet vittnade två gånger med <d> i formen 
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”vidnede” och två gånger med <tt> i formen ”vittnede”. Originalet har i 
alla fyra fallen formen ”vittnede” (se vidare avsnitt 6.1.1 om denna 

57 

 fem belägg för 
(i)mod” (’mot’) åren 1644, 1648, 1651, 1652 och 1659. 

till år 1655 Fladmou, därefter skrivs namnet 
enomgående Flatmou. 

och 

älle i tidigare protokoll stavas 
amnet med <dt> i formen ”Fladtmou”.  

lof Bertilssons bruk av varianterna <d> och <t> i 

as särskilt i avsnitt 5.8. Beläggen till 
gur 8 berör därför endast ortnamn. 

 

kopiering).   
 Lexemet trohet förekommer endast en gång, år 1659, i kyrkoboken. 
Det stavas då ”trohett”. Vid andra tillfällen förekommer andra lexem 
med suffixet -het, då med stavning ”-hed”. År 1650 skriver Olof 
Bertilsson ”öffrigheden”, åren 1655 och 1656 ”suaghed”, 16
”lydighed” och ”öffrigheden” och 1661 ”löshed” (se bilaga 1 s. 283).  
 Av lexem där Olof Bertilsson inte ändrar stavningen från <d> till 
<t>, kan nämnas nio belägg för ”lod” (’lät’) åren 1643 till 1661, två 
belägg för ”mode” (’möte’) åren 1648 och 1658 samt
”
 
5.2.3   Vdgaard och Flatmou. – Variabeln <d/t> i ortnamn 
För variabeln <d/t> i ortnamn sker en markant förändring. Ortnamnet 
Flatmon skrivs fram 
g
 
5.2.3.1   Ortnamn med <d> och <t> i lokala domboksprotokoll 
I de jämtländska domböckerna stavas ortnamn med leden ut- både före 
och efter 1645 med <d> i ortnamnet Utgård i ”Vdgaard” 
”Vd(d)gård”, men med <t> i Utanede  i ”Vteneed” och ”Vthanedh”. 
   Ortnamnet Flatmon skrivs redan i domboksprotokollen före 1645 med 
<t>. Den danske skrivaren skriver bl.a. i ett protokoll från den 8 juni 
1642 vid lagting i ”Sprött eed” på Frösön formerna ”Flattmo”, 
”Flattmou” och ”Flatmo”. Vid något tillf
n
 
5.2.3.2  O
ortnamn 
För variabeln <d/t> är Peder enda personnamn där förändring sker. Peder 
är tillsammans med Nils och Olof de personnamn som förekommer 
ojämförligt flest antal gånger i kyrkoboken. Förändringen i stavning av 
dessa och andra personnamn diskuter
fi
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Figur 8. Variabeln <d/t> i ortnamn, Olof Bertilssons kyrkobok 1636–
1668 
Antal belägg för <t> 18 
Antal belägg för <d> 33 
 
Totalt antal belägg för variabeln 51 
 
Ortnamnen Utgård i Offerdal och Ugård i Mattmar ändras vid inget 
tillfälle från stavning med <d> till stavning med <t>.  Orten i Offerdal 
stavas genom hela kyrkoboken med ”Vd-” i formerna ”Vdgaard” och 
”Vdgård”. Orten i Mattmar stavas vid två tillfällen, år 1644 och 1645, 
med <d> i formen ”Vdgaard” men oftare utan <d> i ”Vgaard” och från 
och med 1647 ”Vgård”. Den förändring namnen genomgår är således 
från danskt <aa> till svenskt <å>, och från stavning med <d> till 
stavning utan <d> (se exempel i bilaga 1 s. 249 och 268). 
 
Tabell 4. Belägg för olika former av ortnamn för variabeln <d/t> 
Ortnamn Former med <d> Antal belägg
Utgård ”V(d)gaard"/"V(d)gård” 22
Flatmon ”Fladmou” 10
Utskagen  (?) ”Vdskagen” 1

Ortnamn Former med <t> A
Flatmon ”Flatmou” 18

ntal belägg
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Ortnamnet Flatmon, dagens Flatnor i Offerdal, förändras dock fullständigt 
och ganska abrupt från stavning med <d> till stavning med <t>. 
Ortnamnet nämns 28 gånger i kyrkoboken. Åren 1642 till 1655 nämns 
ortnamnet nio gånger och Olof Bertilsson stavar namnet med <d> i 
formen ”Fladmou”. År 1656 nämner Olof Bertilsson ortnamnet vid tre 
tillfällen: den 10 augusti och den 12 oktober stavar han namnet med <t> 
i formen ”Flatmou”, och den 30 november stavar han samma ortnamn 
för sista gången med <d>. Under åren 1657 till 1668 nämns ortnamnet 
16 gånger och stavas då konsekvent med <t> (se exempel i bilaga 1 s. 
250, 276). 
 
5.2.4   Sogn och wæckt. – Variabeln <g/k> i lexem 
För variabeln <g/k> i lexem sker en svag förändring de sista tio åren 
kyrkoboken förs. Det ord som står för den största förändringen är oäkta 
vilket skrivs wægt alternativt wæcht, wæckt eller oæcht. 
 
5.2.4.1   <g> och <k>  i ordböcker  
Adjektivet äkta är ett inlån från lågtyskans echt(e) (Nielsen 1989: 512). 
Både ODS och Kalkar (IV: 959) har formen ægt(e) som uppslagsord. 
Kalkar ger dock belägg även för formerna æchte (født), (føddher aff) ecthæ 
och egthe. ODS anger som äldre nydanska former æcte, egte, ægte (fødsel) och 
ægteskab. Nielsen (1991: 512 f.) anger för verbet ægta ’gifta sig med’ den 
äldre nydanska formen ecte. I detta ord är uppenbarligen bruket 
vacklande vad gäller klusilen.  
 I Söderwall (1884–1918, 2:2 1095 och 1953–1973: (Suppl.) 1113) är 
både adjektiv- och verbformen äkta uppslagsord, men belägg ges även 
för formerna echta och äkte. För ordet äktenskap ges formerna äktaskap, 
äkteskap (Söderwall 1884–1918, Söderwall 1953–1973: (Suppl.) 1114). 
 För lexemet socken uppger ODS som äldre nydansk form sogn, vilket 
liksom sognebud står som uppslagsord i både ODS och Kalkar (IV: 33).  
 SAOB (S8504) ger belägg för många olika former av ordet socken. 
Från 1500- och 1600-talet förekommer former som sockn, sochn, sohn, 
sogen, sogn. Stavning med <g> förekommer i ett fåtal belägg från 1500-
talet, exempelvis i Jönköpings stads tänkebok från 1526 som nämner 
”Mons Pedersson i Wrigxstadh sogn”. I sammansättningar ges former 
som sognkyrkia, söcknestugan, såkne-. 
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 För substantivet lik uppger ODS som äldre nydansk form lig, vilket 
också står som uppslagsord och som förled i sammansättningar i Kalkar 
(II: 790). Kalkar ger även belägg för stavningsvarianterna lijg och lijgh.  
 SAOB (L682) har från 1500- och 1600-talet belägg för formerna lik, 
lich, lick, lijck och lig. Formen lig förekommer i sammansättningen ligstool. 
  
5.2.4.2   <g> och <k>  i lokala domboksprotokoll  
I de jämtländska domböckerna före 1645 skriver de danska skrivarna 
<g> i ord som ”bruge” (’bruka’), ”dog” (’dock’), ”fullmagt”, ”ligesaa” 
(’likaså’), ”sagen” (’saken’), ”siug”, ”tillbage” och ”vgger” (’veckor’). De 
svenska skrivarna skriver ”bruka”, ”fullmächtig”, ”saken”, ”siuk”, 
”tillbaka” och ”we(c)kor” i protokoll från tiden efter 1645.  
 Lexemet äkta och bokstavskombinationen -äkt- förekommer flitigt i 
de senare protokollen. Dock har jag inte hittat några belägg från tiden 
före 1645. I de senare protokollen stavas de uteslutande med <ch> eller 
<ck> i ”ächta”, ”klädedrächt”, ”e/ächtenskap”, ”oprächte”, ”räckte” 
och ”slächte”.  
 Lexemet socken förekommer också bara i de senare protokollen och då 
genomgående stavade med <ch>. 
 I de domboksprotokoll jag gått igenom förekommer inte substantivet 
lik, men däremot orden lika, tillika och förlika. I de tidiga protokollen 
stavas de med <g> och i de senare med <k>. 
 Två andra ord som tydligt ändras i stavning efter 1645 när svenska 
skrivare tillsätts är lexemen nekade och mycket. I de tidiga 
domboksprotokollen skriver de danska skrivarna ”negtte”, ”benegtte” 
och ”meget”, medan de svenska skrivarna i de senare protokollen skriver 
”neka”, ”nekade” och ”mycket”. Olof Bertilsson använder genom hela 
kyrkoboken formerna ”negtede” och ”meget”. 
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5.2.4.3   Olof Bertilssons bruk av varianterna <g> och <k> i lexem 
Figur 9 visar på viss övergång från <g> till <k> de sista tio åren som 
kyrkoboken fördes. 
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Figur 9. Variabeln <g/k> i lexem, Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
Antal belägg för <k> 17 
Antal belägg för <g> 224 
 
Totalt antal belägg för variabeln 241 
 
Den mest genomförda förändringen för variabeln <gl/kl> sker i lexemet 
oäkta. I kyrkobokens dopbok gör Olof Bertilsson en notering då barnet 
fötts utom äktenskapet. Genom hela kyrkoboken finns 25 belägg för 
lexemet oäkta, tretton med stavning ”wægt”, elva med stavning 
”wæch/kt” och ett ”oæcht” (se exempel i bilaga 1 s. 246 f. och 287 f.). 
Övergången från stavning med <g> till stavning med <ch> alternativt 
<ck> genomförs också i det närmaste totalt. Åren 1642 till 1657 finns 
tolv belägg för stavning med <g>, åren 1658 till 1668 finns tolv belägg 
för stavning med <ch/k>. Därutöver finns endast ett belägg med <g> 
från år 1662.  
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Tabell 5. Belägg för olika former av lexem för variabeln <g/k>                
Lexem Former med <g> Antal belägg
socken- ”sogn-” 148
oäkta ”wægt” 13
sjuk ”siug” 10
lik- ”lijg-” 10
veckor ”vger” 8
ändock ”endog” 6
mycket ”meget” 6
dock ”dog” 5
anteckn- ”antegn-” 2
bruka ”bruge” 2
förlikade ”forligte” 2
nekade ”negtede” 2
räckte ”ragte” 2
skomakare ”skomager” 2
underteckning ”vndertegnelse” 2
buntmakare ”buntmagger” 1
hästmakt ('hästkraft') ”hestmagt” 1
mäktig ”megtig” 1
tecken ”tegen” 1

Lexem Former med <k> Antal belägg
oäkta ”wæch/kt” 11
socken- ”so(c)kn-” 3
lik- ”lick-” 1
oäkta ”oæcht” 1
veckor ”vekor” 1  
 
Det lexem inom variabeln <g/k> som har flest belägg är ord där leden 
socken ingår, som i sockenbud, till övervägande del stavat ”sognebud”. 
Ordet socken är i kyrkosammanhang ett mycket centralt ord. Det danska 
ordet är sogn, och sognepræst motsvarar närmast svenskans kyrkoherde. 
Kyrkoherden Olof Bertilsson noterade ofta i sin kyrkobok att han var på 
sockenbud till gamla och sjuka. Av alla de 151 gånger Olof Bertilsson 
använder ordet socken och sammansättningar med socken- är det endast 
vid tre tillfällen skrivet med <k> eller <ck>. Den 10 januari 1659 
noterar han ett ”soknebud” till Siren Lap i Bredbyn, den 28 mars 1662 
noteras ett ”soknbud til en Rytter i Zetter som siden döde” och den 12 
juli 1667 noterar Olof Bertilsson dop av ”Joen Socknstuens” son Simon. 
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Trots att Olof Bertilsson vid dessa tre tillfällen ändrat stavning och 
skriver <(c)k> fortsätter han att vid andra tillfällen skriva ”sogn-” med 
<g> (se exempel i bilaga 1 s. 257 ff. 286).  
 I två andra lexem syns dock en övergång till stavning med <k>. 
Under tiden 1643 till 1651 skrivs vid åtta tillfällen lexemet vecka i 
formerna ”vgen” och ”vger”. En gång, den 21 augusti 1659, skrivs 
lexemet med <k> i formen ”vekor”.44 (Se exempel i  bilaga 1 s. 254, 
Utgåvan s. 159 och 178.)  
 Åren från 1642 till 1659 skrivs vid tio tillfällen lexemet lik i formerna 
”lijg(h)”, ”ligerne” och ”lijg(h)prædicken”, som i ett exempel från den 4 
advent 1658: ”Graffestede icke ligerne” och ett exempel från den 21 
januarij 1646: ”giorde Her Olluff lijgprædicken offuer Anne j Vjgen”. 
Vid ett tillfälle, den 18 november 1660 då Olof Bertilsson höll predikan 
över Karl X Gustav, stavar han lexemet med <ck> i formen 
”lijckprædicken”. I dessa två lexem, vecka och lik, med relativt få belägg, 
ändrar Olof Bertilsson alltså stavningen och det finns därefter inga 
belägg för återgång till stavning med <g>.  
 Inför predikan över Karl X Gustav har sannolikt plakat gått ut till alla 
församlingar i Sverige.45 Vi vet att Olof Bertilsson vid sin likpredikan 
över kungen den 18 november 1660 utgick från samma bibeltext som 
användes vid begravningen i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 4 
november 1660. Biskop Samuel Enander i Linköping höll, enligt en 
beskrivning av Karl X Gustavs begravning i Samfundet S:t Eriks Årsbok 
(1914: 129), likpredikan i enlighet med den förordnade texten 2 
Timoteus, 4 kap., 7–8 vers. Samma bibeltext finns även noterad i Olof 
Bertilssons kyrkobok vid den likpredikan han höll två veckor senare i 
Offerdal. I ett plakat om likpredikan har Olof Bertilsson således kunnat 
läsa vilken bibeltext som skulle användas och han har även där kunnat se 
ordet lik- i en svensk text. 
 Olof Bertilsson skriver två gånger, åren 1642 och 1653, lexemet 
äktenskap, båda gångerna i formen ”ecteskab”. 

                                                 
44 Den danska formen uge och den svenska vecka kan efter den danska ljudutvecklingen 
närmast ses som två olika lexem, även om båda har en gemensam utgångsform (se 
Nielsen 1989: 477, Hellquist 1980: 1104). 
45 Vid förfrågan hos Kungliga Biblioteket, Riksarkivet och Krigsarkivet har dock inget 
plakat om likpredikan över Karl X Gustav återfunnits.   
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5.2.5   Vigen och Håken. – Variabeln <g/k> i ort- och 
personnamn     
För variabeln <g/k> i ort- och personnamn sker en tydlig förändring. 
Från och med 1649 skrivs övervägande delen ortnamn och personnamn i 
den här gruppen med <k>. 
 
5.2.5.1  Ort- och personnamn med <g/k> i lokala 
domboksprotokoll 
I de jämtländska domboksprotokollen syns en tydlig skillnad i stavning 
med <g> eller <k> i protokoll från tiden före 1645 jämfört med 
protokoll från tiden efter 1645. Den ortografiska skillnaden är dock inte 
helt konsekvent. De danska skrivarna har i de tidiga 
domboksprotokollen, före 1645, formerna ”Vigen”, ”Oruigen”, 
”Ouigen”, ”Bunderuigh” och ”Vndersager”, men i ortnamnet Åkeräng 
vacklar de danska skrivarna mellan <g> och <k> och skriver 
”Aggerengh” och ”Aackerengh”. De svenska skrivarna har i de senare 
protokollen, skrivna efter 1645, formerna ”Ohrwijken”, ”Owiken”, 
”O(d)wijcken”, ”Wällwijken”, ”Wijken”, ”Vndersåker” och ”Åkeräng”.  
 Ortnamnet Kluk stavas i protokollen från tiden före 1645 med <g> i 
formen ”Klug” alternativt ”Klugh”. I protokoll från tiden efter 1645 
stavas namnet med <k> i formen ”Kluk” alternativt ”Kluck”. 
Ortnamnet Kluk återfinns både inom Alsens och Mattmars socknar, men 
det syns ingen skillnad i stavning om namnet avser den ena eller andra 
orten. 
 Ortnamnet Krokom däremot kan i de tidiga protokollen stavas 
antingen med <g> eller <k> i formerna ”Krogum” eller ”Krockum”. I 
de senare protokollen stavas dock namnet genomgående ”Krokom”. 
 Personnamnet Håkan skrivs i de tidiga protokollen ”Haagen” 
alternativt ”Hagenn”, i de senare protokollen ”Håkan”. 
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5.2.5.2   Olof Bertilssons bruk av varianterna <g> och <k> i ort- 
och personnamn 
Figur 10 visar en markant förändring för variabeln i ort- och 
personnamn. Från och med 1648 skrivs merparten av beläggen med 
<k>. 
 Det namn som först ändrar stavning är ortnamnet Krokom. Namnet 
stavas vid ett tillfälle år 1646 ”Krogem”, men från och med 1648 stavas 
det med <k> i formen ”Krokom”. Ortnamnet Kluk stavas däremot 
genom hela kyrkoboken konsekvent med <g> i formen ”Klug” 
alternativt ”Klugh”. 
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Figur 10. Variabeln  <g/k> i ort- och personnamn, Olof Bertilssons 
kyrkobok 1636–1668 
Antal belägg för <k> 56 
Antal belägg för <g> 107 
 
Totalt antal belägg för variabeln 163 
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Tabell 6. Belägg för olika former av ort- och personnamn för variabeln 
<g/k>                
Ort- och personnamn Former med <g> Antal belägg
Kluk ”Klug(h)” 38
Viken ”Vijgen” 24
Undersåker ”Vndersager” 15
Oviken ”Ovigen” 2
Åkeräng ”AgerEng” 1
Krokom ”Krogem” 1
Långåker ”Langager” 1

Håkan ”Haagen” 15
Åke ”Age” 7
Krog/k ”Krog” 1

Ort- och personnamn Former med <k> Antal belägg
Viken ”Vijken” 13
Krokom ”Krokom” 10
Oviken ”Ovijken” 3
Långåker ”Långåcker” 1
Undersåker ”Vndersåker” 1

Håkan ”Håke/an” 27
Krog/k ”Krook” 1   
  
Den mest markanta förändringen för variabeln <gn/kn> sker i stavning 
av orter innehållande leden -viken och -åker samt i stavningen av 
personnamnet Håkan. Orterna Viken, Oviken, Långåker och Vndersåker, 
skrivs i början av kyrkoboken med <g> i ”Vi(j)gen”, ”Ovigen”, 
”Langager” och ”Vndersager”. Personnamnet Håkan skrivs ”Haagen”. 
 Den första stavningen med <k> i dessa ort- eller personnamn sker i 
ortnamnet Oviken och personnamnet Håkan vilka stavas med <k> första 
gången år 1651. Före 1651 finns inga belägg för ortnamnet Oviken, men 
efter 1651 finns ytterligare fyra belägg, två med stavning ”Ovigen” åren 
1656 och 1658 samt två med stavning ”Ov(i)jken” åren 1660 och 1661. 
 Ortnamnet Viken visar en mer distinkt förändring från stavning med 
<g> till stavning med <k>. Åren 1642 till 1652 finns 20 belägg, alla 
stavade ”Vi(j)gen”. Åren 1653 till 1655 finns åtta belägg, fyra med 
stavning ”Vi(j)gen” och fyra med stavning ”Vi(j)ken”. Från år 1656 till 
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1667 finns nio belägg alla stavade med <k> i formen ”Vi(j)ken”. (Se 
exempel i bilaga 1 s. 249 f. och 289.) 
 Orterna med namnleden -åker/åker- stavas närmast uteslutande med 
<g>: år 1644 finns ett belägg för formen ”Agereng”, 1646 finns ett 
”Langager” och åren 1642–1657 finns 15 ”Vndersager”. De två sista 
åren av Olof Bertilssons kyrkobok syns dock en ändring; år 1667 
förekommer ett belägg för formen ”Långåker” och år 1668 ett 
”Vndersåker” (se exempel i bilaga 1 s. 249 och 289).46  
 Åren 1637 till 1648 skriver Olof Bertilsson personnamnet Håkan 
”Haagen” med <aa>, <g> och <e>. Under åren 1651 till 1668 skriver 
han omväxlande ”Haken”, ”Håken” och ”Håkan”, där formen ”Håken” 
är den mest frekventa. Olof Bertilsson ändrar alltså vid de flesta tillfällen 
<aa> till <å> och <g> till <k>, medan ändring från <e> till <a> är 
mindre vanlig (se exempel i bilaga 1 s. 245 f. och 276). (Se vidare avsnitt 
5.8 och figur 27.) 
 Tillnamnet ”Krog/Krook” förekommer endast två gånger, båda år 
1663. Den 26 juli trolovas ”Ryttaren Johan Pederson Krook”, den 16 
augusti vigs samme man och Olof Bertilsson skriver namnet ”Johan 
Pederson Krog”.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 En intressant förändring, som dock inte är medräknad i ovanstående 
sammanställning, är stavningen av ortnamnet Hålbacken. Olof Bertilsson stavar i 24 
belägg från åren 1642 till 1668 leden -backen med <g> i formen ”Holbagen” alternativt 
”Hålbagen”. Endast två gånger, båda år 1659, stavar han namnet med <k> i formen 
”Holbaken”. Alla övriga, både tidigare och senare belägg, har stavning med <g>. Andra 
ortnamn med samma led, ortnamnen Backen, Halabacken, Sundsbacken, Västbacken och 
Östbacken, stavas dock genom hela kyrkoboken med <ck> eller <k>.  
   I de jämtländska domböckerna skrivs ortnamnet Hålbacken även från tiden före 1645 
med <ch> eller <ck> i formerna ”Hol(l)bach”, ”Holba(c)k” eller ”Halbach”. Andra 
orter med leden -backen stavas också de genomgående, i både de tidigare och senare 
protokollen, med <ck> alternativt <ch> i former som ”Backe”, ”Backen”, 
”Hanebacken”, ”Helgiebacken”, ”Sundzbach”, ”Östbachen”. Danskan har för lexemet 
backe <kk> i formen bakke (Kalkar I: 95, Nielsen 1989: 38, 40). 
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5.3  Prædickede och troloffuede. – Variabeln <e/a> i 
trycksvag ställning 
För variabeln <e/a> i trycksvag ställning sker ingen markant förändring 
förrän de sista sex åren.  
 
5.3.1   Variabeln <e/a> i lokala domboksprotokoll 
 I de med Olof Bertilssons kyrkobok samtida domboksprotokollen syns 
en markant skillnad i stavning med <e> eller <a> i trycksvag ställning. I 
protokoll från tiden före 1645 skriver de danska skrivarna genomgående 
<e> i trycksvag ställning. De skriver exempelvis substantiven ”side” och 
”arvinger”, adverbet ”vden”, verben ”komme”, ”böde” och ”niude”, 
pronomen ”samme” och ”alle” samt yrkesbeteckningarna 
”skydzskafferen” och ”skriffueren”.  
 I protokoll från tiden efter 1645, skrivna av svenska skrivare, 
förekommer till klart övervägande del stavning med <a> i trycksvag 
ställning, som i substantiven ”piga”, ”enkia” och ”kyrkian”, adverben 
”sedan” och ”vthan”, verben ”förlika”, ”neka” och ”anammade”, 
pronomen ”samma” samt i yrkesbeteckningarna ”klockare” och 
”klåckare”, ”skrifware” och ”ryttare”. Men här förekommer även former 
med trycksvagt <e> som verben ”göre”, ”niute”, ”klager”, ”aflet” och 
”swarede” samt i yrkesbeteckningarna ”dragonerne” och ”knekter”. 
Andra yrkesbeteckningar i de senare protokoll jag gått igenom stavas alla 
med -are. Framför allt omnämns i protokollen från början av 1660-talet 
och framåt en hel del ryttare, då alltid i formen ”ryttare”. Former med 
<e> i trycksvag ställning förekommer efter 1645 främst i verb i infinitiv, 
presens och preteritum.  
 
5.3.2   Olof Bertilssons bruk av <e> och <a> i trycksvag ställning 
Stavning med trycksvagt <e> där svenskan har <a> är den variabel som 
dröjer kvar längst i Olof Bertilssons kyrkobok och som bara ändras i ett 
fåtal fall. 
 I nedanstående figur ingår samtliga belägg för variablerna <e/a>, <-
ede/<-ade>, <-ere/-are> och <-et/-at>, med undantag för belägg i ort- 
och personnamn.  
 

 124 



0

20

40

60

80

100

120

16
36

16
38

16
40

16
42

16
44

16
46

16
48

16
50

16
52

16
54

16
56

16
58

16
60

16
62

16
64

16
66

16
68

Årtal

A
nt

al
  b

el
äg

g

<-a->
<-e->

 
Figur 11. Variabeln <e/a> i trycksvag ställning, Olof Bertilssons 
kyrkobok 1636–1668 
antal belägg för <a> 45 
antal belägg för <e> 1183 
 
totalt antal belägg för variabeln 1228 
 
 Som synes sker ingen stor förändring över tid beträffande denna 
variabel. Av de 45 beläggen för skrivning med <a> rör 23 det enda 
enskilda lexem som uppvisar en markant förändring: yrkesbeteckningen 
ryttare. Jag återkommer till detta lexem, men lämnar först en kort 
redovisning av övriga resultat. Exempel på variabeln i ortnamn tas upp i 
avsnitt 5.3.3. Exempel på variabeln i personnamn tas upp i avsnitt 5.8. 
 De flesta belägg för variabeln <e/a> i trycksvag ställning kommer 
naturligt nog från ord som har med Olof Bertilssons kyrkliga arbete att 
göra. Utöver ett stort antal lexem med relativt få belägg vardera finns ett 
fåtal som återkommer i många noteringar i kyrkoboken. 
 De vanligast förekommande orden och formerna är förtecknade i 
tabell 7. 
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Tabell 7. Exempel på belägg för lexem med <e> och <a> i trycksvag  
ställning (De mest frekventa formerna) 
Lexem Former med <e> Antal belägg
trolovade ”troloffuede” 219
predikade ”prædickede”/”prædicket” 141
sedan ”siden” 118
predikan ”prædicken” 109
kyrka ”kirkie”/”kyrkie” 95
gravsatte ”graffsættede(-et)” 54
kvinna ”quinde” 32
ryttare ”ryttere” 30
laborera  ('lida av') ”laboreret” 29
absolverade ”absolverede” 25

Lexem Former med <a> Antal belägg
ryttare ”ryttare” 23
kyrka ”kyrkia” 6   
 
Lexemen predikade och sedan, i formerna ”prædickede” (med varianten 
”prædicket”) och ”siden”, ingår i den närmast formelmässiga text som 
varje söndag berättar om var gudstjänst hållits. Ett exempel från 1642 
visar hur texten kan se ut (se även exempel i bilaga 1 s. 258 ff., 271 ff. 
och 279 ff.): 
 

Dominica XI prædicket Jeg først J Alsne og siden J Mathmar, Her 
Olluff prædickede J Trang. (Utgåvan s. 217.) 

 
Olof Bertilsson använder kyrkoboken igenom konsekvent formerna 
”prædickede” eller ”prædicket” och ”siden”. Lika konsekvent är Olof 
Bertilsson i stavningen av substantivet predikan samt preteritumformerna 
av verben trolova, gravfästa, gravsätta, absolvera och laborera. Genomgående 
stavas substantivet predikan med <e> i den trycksvaga ändelsestavelsen, i 
formen ”prædicken”. Till sista notering tredje dag jul 1668 stavar Olof 
Bertilsson verbet trolovade med -ede i formen ”troloffuede”. Också de 
andra verben stavas kyrkoboken igenom med <e> i preteritum. 
Substantivet kvinna stavas lika konsekvent ”quinde” med <nd> och 
<e>.  
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 Av lexemen i tabell 7 är det endast substantivet kyrka och 
yrkesbeteckningen ryttare som ändras från stavning med <e> till stavning 
med <a>. Av de 101 beläggen för lexemet kyrka i någon form är tre 
belägg från 1664, två från 1665 och ett från 1667 stavade med <a> i 
formen ”kyrkia”, 95 belägg har formen ”kirkie” eller ”kyrkie”.47 
(Lexemet ändrar däremot stavningsform från ”kirkie” till ”kyrkie”. Den 
förändringen tas upp och diskuteras i avsnitt 5.7). Av 53 belägg för 
lexemet ryttare skrivs 30 med -ere och 23 med -are.    
 Olof Bertilsson ändrar dock stavning av verb i preteritum i lexemet 
kallade. Lexemet förekommer en gång med ändelsen -ede, noterat år 1644, 
och tre gånger med ändelsen -et, åren 1651, 1662 och 1664, alltså i 
formen ”kaldet”. I ett belägg från 1666 ändrar Olof Bertilsson från 
trycksvagt <e> till <a> och skriver ”kallade”.  
 Endast  vid två  tillfällen därutöver skrivs ett verb i preteritum med -
ade. År 1658 skriver Olof Bertilsson ”jordsættade”, och år 1662 
”examinerade”. Lexemet jordsätta i någon form förekommer två gånger i 
kyrkoboken. Det ena belägget är en passivform och det andra en 
preteritumform. Den 9 maj 1658 skriver han ”item jordsættade Måns i 
Hoff”. Belägget kan ses som en hyperkorrektion eftersom den svenska 
preteritumformen av lexemet som bekant är jordsatte. Lexemet examinerade 
förekommer inte tidigare i texten utan endast en gång år 1662, då ordet 
har svensk stavning. Ingen av de andra lexemen för variabeln <-ede/-
ade> ändrar stavning. Olof Bertilsson är här således mycket konsekvent.  
 Ett fåtal andra ord ändrar däremot stavning från trycksvagt <e> till 
<a>. I kyrkoboken finns belägg för fyra ”sidha”, tre ”pijga”, två ”uthan”, 
ett ”enkian”, ett ”heema” och ett ”samma”. 
  
5.3.2.1   Klocker och ryttare. – Variabeln <-ere/-are> 
Figur 12 nedan visar belägg för former med variabeln <-ere/-are>. 
Beläggen för variabeln ingick även i figur 11, vilken redovisar alla belägg 
för trycksvagt <e> och <a>.  
 

                                                 
47 Sammanlagt finns 106 belägg för ord med leden kyrk- i någon form. Utöver ovan 
redovisade 101 belägg utgör de övriga fem beläggen sammansättningar som ”kirkbyen” 
och ”kyrkvakter”. 
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Figur 12. Variabeln <-ere/-are> i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
Antal belägg för <-are> 23 
Antal belägg för <-ere> 64 
 
Totalt antal belägg för variabeln 87 
 
Förutom ovan redovisade förändringar sker all övergång från trycksvagt 
<e> till trycksvagt <a> inom variabeln <-ere/-are>. Som figuren visar 
sker en märkbar förändring från stavning med <-ere> till stavning med 
<-are>. Förändringen sker dock endast i ett enda lexem; 
yrkesbeteckningen ryttare. 
 Ett av beläggen inom variabeln <-ere/-are> är som synes hämtade 
från adverbet ”videre”. De andra 86 beläggen rör olika 
yrkesbeteckningar, alternativt substantiv i obestämd form. Endast en av 
dessa, yrkesbeteckningen ”ryttere”, genomgår en förändring från 
stavning med -ere till -are. Alla ljusa fält i staplarna i figur 12 avser således 
formen ”ryttare”.  
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Tabell 8. Belägg för olika former av lexem för variabeln <-ere/-are>                
Lexem Former med <-ere> Antal belägg
ryttare ”ryttere” 30
klockare/klockarens ”klocker”/”klockers”/”klockerens” 14
kopparslagare ”kaaberslager”/”kåpperslager” 8
kyrkvaktare ”kyrkvakter” 3
skräddare ”skredder” 3
skomakare ”skomager” 2
dörrvaktare ”dörvactere” 1
lappar (’samer’) ”lapper” 1
sventjänare ”suentierner” 1
vidare ”videre” 1

Lexem Form med <-are> Antal belägg
ryttare ”ryttare” 23  
 
 Under senare delen av Olof Bertilssons verksamhetstid, från 1656 till 
1668, fanns i Jämtland en hel del ryttare inom militären. Dessa nämns 
ofta i kyrkoboken i olika ärenden: de trolovar sig, gifter sig och döper 
barn, de går i kyrkan och prästerna blir påbjudna att hålla ryttare med 
mat och logi. Olof Bertilsson har således ofta anledning att i sin 
kyrkobok göra noteringar om någon ryttare. Det är också den enda 
yrkesbeteckning där han ändrar ändelsen från -er/-ere till -are.  
 Under åren 1656 till 1661 finns sammanlagt nio belägg för formen 
”ryttere”. År 1662 börjar en försiktig förändring med nio belägg för 
”ryttere” och ett belägg för ”ryttare”. Under åren 1663 till 1668 finns 
tolv belägg för ”ryttere” och 22 för ”ryttare” (se exempel i bilaga 1 s. 
283, 285). Den svenska formen överväger alltså under de sista sex åren. I 
en egen figur för ordet ser förändringen ut enligt nedan. 
 Formen ”rytter(e)” ändras alltså med tiden allt oftare till ”ryttare”, 
men Olof Bertilsson är inte konsekvent. Den danska formen finns med 
till slutet av kyrkoboken. I stavningen av övriga yrkesbeteckningar syns 
däremot ingen förändring genom åren. 
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Figur 13. Ryttere och ryttare i Olof Bertilssons kyrkobok 1656–1668 
 
De skräddare, klockare och skomakare som fanns i Offerdal sedan 
Jämtland blivit svenskt, var desamma som fanns där även under dansk 
tid, och Olof Bertilsson benämner dem under hela tiden med samma 
yrkesbeteckning med samma stavning. De ryttare som uppträder under 
krigsåren och därefter kommer mestadels från andra delar av Sverige och 
yrkesbeteckningen har i de svenska skrivarnas dokument ändelsen -are.     
 Den stavningsförändring Olof Bertilsson gör i valet mellan <e> eller 
<a> i trycksvag ställning är således inte stor. Förändringen härrör sig 
nästan uteslutande från de ovan redovisade förändringarna av 
yrkesbeteckningen ”ryttere/ryttare” samt därutöver alltså från de tre 
preteritumformerna ”jordsættade”, ”examinerade” och ”kallade”, från 
sex belägg för formen ”kyrkia”, fyra ”sidha”, tre ”pijga”, två ”uthan”, ett 
”enkian”, ett ”heema” samt ett ”samma”. Sammanlagt alltså endast 45 
belägg för a-former, i en kyrkobok som rymmer närmare 53 000 ord. 
 
5.3.3   Kousted och Kiöstad. – Ortnamn på -ste(d) och -sta(d) 
Utöver ovan gjorda analys vill jag även kort redovisa variabelns 
användning i några ortnamn. (För personnamn redovisas variation i 
skrivning med <e> eller <a> i avsnitt 5.8.)  
 I Jämtland, framför allt runt Storsjön, finns ett stort antal ortnamn på 
-sta. De orter som nämns i kyrkoboken är Brasta, Högsta, Kingsta, Kougsta, 
Könsta, Kösta, Rista, Svensta samt Biörsted (vilket ligger i Verdal i Norge och 
diskuteras därför inte vidare här). Av de jämtländska sta-namnen kan 
enligt Flemström (1983:30 f.) alla utom Rista vara äkta sta-namn, med 
viss reservation för Brasta och Kougsta där sta även skulle kunna ha 
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innebörden ’strandkant’, ’strandområde’. Rista i Undersåker är däremot 
ett vin-namn (Jansson (1931: 93 f., och Flemström 1983: 26). De äkta sta-
namnen som här nämns innehåller ett personnamn plus ett stadhir eller 
stadhum.  
 
5.3.3.1  Ortnamn på -ste(d) och -sta(d) i lokala domboksprotokoll 
I de jämtländska domböckerna skriver de danska skrivarna före 1645 
”Bragsted” alt. ”Bredsted”, ”Hogsted”, ”Kingstadz” alt. ”Kingsted”, 
”Kousted”, ”Kiödsted” alt. ”Kiösted”, ”Kiörsted” alt. ”Kiösted”, 
”Ristad” alt. ”Restad”, ”Suendste” alt. ”Suendsted” (orterna Könsta  i 
Offerdal och Kösta i Alsen har i domböckerna således ibland samma 
stavning).  
 I domböckerna efter 1645 skriver de svenska skrivarna ”Brastad”, 
”Hugstad” alt. ”Hogstad”, ”Kingsta”, ”Koustad” alt. ”Kougstad”, 
”Könstad” alt. ”Köhnstadh” eller ”Könstade”, ”Kiörstad” alt. 
”Kiöstad”. Oavsett annan variation i ortnamnens ortografi är det i 
domboksprotokollen en tydlig skillnad vad gäller efterleden: i de tidigare 
domböckerna stavas dessa, och även andra sta-namn, i klart övervägande 
fall med <e> i formen ”-ste(d)”. Dock finns ett fåtal belägg för stavning 
med <a> även före 1645.  I de senare protokollen har jag endast funnit 
stavning med <a> i formen ”-sta(d(h))”. 
 
5.3.3.2   Olof Bertilssons bruk av -ste(d) och -sta(d) i ortnamn 
I Olof Bertilssons kyrkobok finns 61 belägg för sta-namn, 29 stavade 
med ”-sted” och 30 med ”-stad” samt ett ”-ste” och ett ”-sta” (se 
exempel i bilaga 1 s. 247 f. och 250). Stavningsalternativen med <e> eller 
<a> förekommer parallellt och i samma omfattning under åren 1642 till 
1668. Inget mönster kan skönjas vad gäller användningen av respektive 
variant. 
 
 
5.4   Pronomenformen Jeg  
I detta korta avsnitt ska jag behandla ett lexem som i kyrkoboken är 
mycket frekvent förekommande, nämligen personligt pronomen 1:a 
person singular nominativ. Olof Bertilsson stavar detta lexem ”Jeg” eller 
”ieg”, med <i> eller <j>, med stor eller liten bokstav, men alltid med 
vokalen <e>. I stort sett varje gång Olof Bertilsson gör en notering om 
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dop, lysning, trolovning, vigsel, begravning och gudstjänst skriver han 
pronomenet i konstruktioner som: ”döpte ieg”, ”lyste ieg”, ”troloffuede 
ieg”, ”vigde ieg”, ”graffæstet ieg” eller ”haffde ieg tieneste i”. 
Sammanlagt finns inte mindre än 1 827 belägg. 
 Kalkar ger vid uppslagsordet ek belägg för formen ieg från Christiern 
Pedersens Danske Skrifter (Kalkar II: 448). ODS har uppslagsordet jeg 
och uppger det som äldre nydansk form. Formen ieg, med <e>, är också 
den form som föreligger i danska bibelöversättningar som i Christiern 
II’s Nya testamente 1524, Christiern Pedersens Nya testamente 1529 och 
Christian III’s bibel 1550 (Skautrup 1968: 151, ff.). Den svenska bibeln 
och psalmboken har konsekvent formen iag(h) med <a> (Wollin 1991a: 
36).  
 Pronomenet är mycket frekvent förekommande i Bibeln. Vid sökning 
på nätsidan www.bibeln.se uppges att inte mindre än 6 153 verser 
innehåller ordet jag.48 Dessutom innehåller varje vers ofta mer än ett 
belägg för ordet.  
 I de lokala jämtländska domböckerna från tiden före 1645 används 
genomgående <e>. Den danska skrivaren Jens Mickelsen nämnde ibland 
sig själv i protokollen och skriver då ”ieg”. De svenska skrivarna nämner 
vad jag kunnat finna aldrig sig själva i protokollen och de återger ytterst 
sällan vittnesmål i direkt anföring. De har därmed sällan tillfälle att 
använda personligt pronomen i 1:a person. De få belägg jag hittat stavas 
dock med <a> i formen ”jagh”. 
 Olof Bertilssons kollega Olof Petri Drake i Brunflo använder, som 
redovisas i avsnitt 6.5.1, formen ”jeg”, medan superintendenten Petrus 
Steuchius, hans notarie Magnus Wallenius och kommendanten vid Frösö 
skans Mattias Frank Drakenstierna använder formen ”jag(h)”.  
 
 
5.5   Aas, præst och Almöe. – Variablerna <a, aa/å>, <æ/ä>, 
<ø/ö>  
Beträffande övergång från de danska vokalerna <a>, <aa>, <æ> och 
<ø> till de svenska <å>, <ä> och <ö> visar figur 14, 15 och 16 nedan 
att en markant förändring sker för variablerna <a, aa/å> och <ø/ö>, 
medan ingen förändring sker för variabeln <æ/ä>.  

                                                 
48 Uppgift hämtad den 23 juli 2008. 
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5.5.1  Variablerna <a, aa/å>, <æ/ä> och <ø/ö> i lokala 
domboksprotokoll 
I handskrifter från 1600-talet använder skrivarna olika 
bokstavskombinationer (aa, ae, oe), ligaturer (æ, œ) eller diakritiska 
tecknen (º, e, ¨, ´, ˜ ) för att särskilja olika grafer. En vanlig form av 
diakritiskt tecken är ett vågrätt eller bågformat streck, mer eller mindre 
utdragen, som användes över a och o för att markera å, ä och ö samt över 
u, vilken annars lätt förväxlas med bokstaven n (jfr Svensson 1974: 32). I 
olika handskrifter är det ibland svårt att avgöra om det diakritiska tecknet 
motsvarar ett vertikalt streck eller båglinje, två vertikala streck eller två 
prickar. I redovisningen nedan av skrivarnas val av vokal och diakritiskt 
tecken används varianterna a, aa, å, æ, á, ä, ó, õ, ø och ö i ett försök att 
särskilja tecknen i de olika handskriftsformerna. 
 I domböckerna från tiden före 1645 skriver de danska skrivarna 
genomgående <a>, <aa>, <æ> och <ó> för minuskler samt <Ø> för 
majuskler.  
 I domböckerna från tiden 1647–1670 används en rad olika former för 
graferna å, ä och ö. Den svenske skrivare Erik Mattsson, som tillsätts år 
1646 då tingen återupptas igen efter freden och det svenska 
övertagandet, använder i sin handskrift formerna <å>, <ä> alternativt 
<á> samt <ö> alternativt <õ> eller <ó>. Formen <ó> används både 
som minuskel och majuskel. Peder Claesson Burman, som var skrivare 
och lagman åren 1647–1668, använder formerna <å>, <ä> alternativt 
<á> samt <ö> alternativt <õ> eller <ó>. Majuskeln Ö skrivs med 
formen <Ö> alternativt <Ó>. Lars Jonsson Roshemius, som var 
lagman och skrivare åren 1651 till 1675, använder formerna <å>, <ä> 
och <ö>, både vid minuskel och majuskel. I domboksprotokoll skrivna 
av andra, icke identifierade, skrivare används formerna <å>, <ä> 
alternativt <á> samt <ö> alternativt <õ> eller <ó>. Majusklerna Ä och 
Ö skrivs överlag <Ä> och <Ö>. Grafen å har alltid tydlig ring över a, 
och möjligen finns en tendens till tydligare streck och prickar, och 
därmed färre båglinjer eller snedstreck, vid graferna ä och ö i de senare 
protokollen. 
 De svenska tingsskrivarna använder således aldrig formerna <a> eller 
<aa> för å eller <æ> för ä i sina handskrifter. De skriver alltid formen 
<å> och de skriver <a> med olika varianter av diakritiskt tecken för 
nusvenskt <ä>. Utifrån ovan redovisade användning av skrivarnas olika 
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sätt att skriva ö är det svårt att dra några slutsatser jämfört med Olof 
Bertilssons handskriftsformer för samma bokstav. Vid transkriberingen 
av kyrkoboken användes, som diskuteras nedan, vissa principer vid 
tydning av variant för danskt ø och svenskt ö. Enligt samma principer 
använder de svenska domboksskrivarna parallellt både dansk och svensk 
variant. I Olof Bertilssons kyrkobok syns dock, som diskuteras nedan 
och närmare diskuteras i kapitel 6, en markant och konsekvent 
genomförd övergång från <ó> till <ö>. 
 
5.5.2  Olof Bertilssons bruk av <a>, <aa> och <å>  
 I resultatet för variabeln <a, aa/å> ingår belägg för ord där Olof 
Bertilsson använt enkelt eller dubbelt <a> för den svenska grafen <å>. 
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Figur 14. Variabeln <a, aa/å> i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
 
Antal belägg för <å> 492 
Antal belägg för <a> 316 
Antal belägg för <aa> 246 
 
Totalt antal belägg för variabeln 1054 
 
 Flest antal belägg för ord och ort- eller personnamn skrivna med <a> 
är, i frekvensordning, 124 ”gang”, 76 ”Trang” (ortnamnet Trång), 32 
”da”, 30 ”fra” och 16 ”-ager” (leden -åker i ortnamn). 
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 Flest antal belägg för ord och ort- eller personnamn skrivna med 
<aa> är, i frekvensordning, 107 ”-aas-” (leden -ås- i ortnamn), 44 ”paa”, 
30 ”aar”, 26 ”-gaard” (leden -gård i ortnamn) och 13 ”Haagen” (Håkan). 
 Flest antal belägg för ord och ort- eller personnamn skrivna med <å> 
är, i frekvensordning, 170 ”-ås-” (i ortnamn), 58 ”på”, 47 ”-gård” (i 
ortnamn och i ordet prästgård), 41 ”Trång” (ortnamn), 26 ”Håken/an” 
och 6 ”gång”.   
 Under åren 1636 till 1641 använder Olof Bertilsson endast varianten 
<aa>. Åren 1642 till 1646 används <a> och <aa> i ungefär samma 
utsträckning. Därefter används grafen <å> i de allra flesta belägg. Ett 
belägg för <å> finns dock redan 1645 i ortnamnet Kaxås.  
 Grafen <a> förekommer främst i ordformerna ”da”, ”fra”, ”gang”, 
och i namnleden ”-ager” och ortnamnet ”Trang”. Digrafen <aa> 
förekommer  främst  i  ordet  ”paa”  samt  i  namnleden  ”-aas”  och  ”-
gaard”. Av dessa ändras de flesta och stavas senare med grafen <å>. 
Efter 1648 är det främst adverbet ”da” och prepositionen ”fra” som 
fortfarande stavas med <a>, men grafen förekommer efter 1648 även 
sporadiskt i ortnamn som ”Selanger”, ”Trang”, ”Undersager” och 
”Vangen”. Stavning med <aa> förekommer efter 1648  i enstaka belägg 
för orden ”paa”, ”daab” (’dop’) och ”rödhaar” (’rödhår’) samt i 
ortnamnet ”Aasen” och personnamnet ”Aarsill” (Ursula).  
 Adverbet då ändras inte, utan skrivs konsekvent ”da”. Prepositionen 
från skrivs vid de flesta tillfällen ”fra”, men från 1649 sker en förändring 
och ordet skrivs vid fyra tillfällen ”från”. Fortfarande skrivs dock i de 
flesta belägg ”fra”. Prepositionen på ändras markant. Till en början skrivs 
”paa” men från och med 1649 till klart övervägande del ”på”. 
 De fyra sista åren förekommer stavning med <a> endast i fem belägg, 
i ort- och personnamnsformerna ”Hakenson”, ”Norgarden”, 
”Tangerås”, ”Tangråsen” och ”Tångrasen”, och <aa> i två belägg i 
ortnamnet ”Aasen”.  
 Ortnamnet Tångeråsen förekommer i flera olika former i kyrkoboken. I 
ett belägg från 1645 skrivs förleden med <a> och efterleden med <aa> i 
formen ”Tangraas”. I tre belägg från 1650, 1665 respektive 1666 skrivs 
förleden med <a> och efterleden med <å> i ”Tangrås(en)”. I ett belägg 
från 1664 och två från 1667 används grafen <å> i både för- och efterled 
i ”Tångrås(en)”. I ett belägg från 1668 skrivs förleden med <å> medan 
efterleden har <a> i formen ”Tångrasen”. 
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5.5.3  Olof Bertilssons bruk av <æ> och <ä> 
Hela kyrkoboken igenom används grafen <æ>. Ingen förändring sker till 
förmån för <ä>. 
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Figur 15. Variabeln <æ/ä> i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
 
Antal belägg för <ä> 0 
Antal belägg för <æ> 429 
 
Totalt antal belägg för variabeln 429 
 
I resultatet för variabeln <æ/ä> är latinska ord och namn inte 
medräknade, eftersom de inte är en variant av den svenska bokstaven 
<ä>. De latinska namnen på kyrkohelgdagar skrivs med grafen <æ>. 
Grafen <ä> förekommer i tre belägg från 1660 och 1661 för orden 
chiragra och podagra (’gikt i händer respektive fötter’) stavade med <ä> i 
formerna ”chiragrä” och ”podagrä”, vilka heller inte är medräknade då 
de är latinska former. 
 Figuren för variabeln <æ/ä> visar höga staplar för åren 1642 till 
1662, men betydligt lägre för åren före och efter denna period. Detta 
beror på att de flesta belägg för vokalen <æ> kommer från ord som 
flitigt förekommer i tjänsteförrättningsboken, till viss del i dopboken och 
begravningsboken, men inte lika ofta i de andra böckerna. Det absolut 
mest förekommande ordet, med 250 belägg, är ”prædick-” i någon form 
eller sammansättning. Andra vanligt förekommande ord är ”graffæst-” 
eller ”graffsætt-” med sammanlagt 51 belägg (dessutom finns sex belägg 
för stavning med <e>), ”wæg/ch/kt” med 25 belägg och ”præst-” med 
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23 belägg. Vokalen förekommer också i ortnamn (23 belägg) och 
personnamn (6 belägg). 
 
5.5.4   Olof Bertilssons bruk av <ø> och <ö> 
Figur 16 visar att en markant förändring sker 1652. Därefter finns endast 
ett fåtal belägg för grafen <ø>. 
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Figur 16. Variabeln <ø/ö> i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
 
Antal belägg för <ö> 516 
Antal belägg för <ø> 753 
 
Totalt antal belägg för variabeln 1269 

 
Vid utgivningen av Olof Bertilsson kyrkobok upprättades, som tidigare 
nämnts, vissa editionsprinciper. Där bestämdes att de former i 
handskriften som vid stor bokstav har genomstruket O (Ø), och vid liten 
bokstav har ett streck över o (ó), skulle betraktas som danskt <ø>.  
 

       
 
 
 
 

Bild 1. Øffuer                                         Bild 2. forløffte 
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De handskrivna former som vid både stor och liten bokstav har som 
diakritiskt tecken två streck, två prickar eller båge över o (Ö, ö och õ), 
betraktas som svenskt <ö> (jfr Ohlsson 1978: 2, not 17).  

 
 
 
 
 
 

Bild 3. Öen                           Bild 4. Sön                           Bild 5. döbte 
 
Undersökningens belägg har räknats utifrån resultatet av dessa 
editionsprinciper. 
 För variabeln <ø/ö> kan man iaktta en viss förändring även före 
1645. Olof Bertilsson använder redan från 1643 bokstavsvarianten <ö> i 
ortnamn med leden -möe, i ortnamnsformerna ”Almöe” (’Almåsa’), 
”Varmöe” (’Värmon’), ”Fladmöe” (’Flatnor’) och ”Möe” (’Mon’). Dessa 
ortnamn skrivs åren 1641 till 1642 med <ø> i formen ”-møe”. År 1643 
finns tre belägg för leden: den 23 juli skriver Olof Bertilsson ”Fladmøe”, 
den 2 oktober ”Almøe” och den 19 november ”Almöe”. Åren 1644 till 
och med 1646 skrivs alla ortnamn med leden -möe med grafen <ö>. 
 Andra ortnamn som tidigt får varianten <ö> är orter med leden -ön i 
”Norderöen”, ”Verköen” och ”Landöen”. Ortnamnen skrivs åren 1643 
till 1648 med <ø> i formen ”-øen”, åren 1649 till 1651 omväxlande ”-
øen” eller ”-öen”, och från år 1652 till 1668 skrivs alla med <ö> i 
efterleden ”-öen”.  
 Vid ett tillfälle skriver Olof Bertilsson ortnamnet Frösön med både ett 
svenskt <ö> och ett danskt <ø> ¨nämligen som ”Frössøen”. 
Noteringen där ortnamnsformen ingår är symptomatiskt nog skriven vid 
månadsskiftet oktober-november 1645, då Olof Bertilsson var 
närvarande vid Jämtlands officiella överlämnande från Danmark till 
Sverige:  
 

Die Omnium Sanctorum et Dominica 22 Vor ieg pa Frößøen og 
gick de Suenske till hande. (Bilaga 1 s. 264, Utgåvan s. 237.) 

 
Från 1647 börjar andra ord än ortnamn skrivas med <ö>, men ännu 
åren 1650 och 1651 finns inte fler än enstaka belägg för svensk variant. 
År 1652 sker en tydlig övergång och detta år finns 13 belägg för <ø> 
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och 14 belägg för <ö>. Därefter finns bara enstaka belägg för den 
danska varianten <ø>. De enstaka beläggen för <ø> efter 1652 avser 
även de främst ortnamn, några personnamn och ett substantiv, i formen 
”forløffte”. Förutom vid ordet ”forløffte” och i ortnamnen ”Bøle” och 
”Kiøsted” är alla belägg för <ø> efter 1653 från begynnelsebokstav i ort- 
eller personnamn. Vid ett tillfälle, i vigselboken den 20 oktober 1667, 
skriver Olof Bertilsson bokstaven med både snedstreck och prickar i 
ortnamnet Öbyen. 
Bokstavsvarianten <ö> förekommer således först i ortnamn och 

varianten <ø> dröjer sig även kvar 
längst i ortnamn. För variabeln <a, 
aa/å> är situationen lika tydlig. Det 
första belägget för varianten <å> 
finns i ortnamnet Kaxås och graferna 
<a> och <aa> dröjer sig även kvar 
längst i ort- och personnamn.   

Bild 6. Øbyen 
 
 
5.6   Gierdis och Bagges. – Variabeln <-is/-es> 
För variabeln <-is/-es> sker endast några mindre förändringar.  
 
5.6.1   Variabeln <-is/-es> i lokala domboksprotokoll   
I domböckerna från tiden 1636 till 1668 syns stor skillnad mellan 
stavning i protokoll förda av danska skrivare före 1645 och av svenska 
skrivare efter 1645. De danska skrivarna har i det närmaste enbart 
former med <-is> i både egennamn, pronomen, substantiv i genitiv och 
verb i passiv eller particip. Exempel är genitiv av namnen ”Erickis” och 
”Jensis”, pronomen ”deris”, ”hindis” och ”woris”, substantiven 
”laugrettis mend” och ”fogdis”, verb i passiv ”införis” och ”leesis” samt 
presensparticip ”begerendis”, ”klagendis” och ”lydendis”. 
 De svenska skrivarna skriver överlag former med <-es> i exempelvis 
genitiv av namnen ”Tomatzes”, ”Sweriges” och ”Norriges”, pronomen 
”deres” och ”hennes”, substantiv ”lagrättes män” och ”crones”, verb i 
passiv ”anklages”, ”oplästes” och ”tillspordes” samt i presensparticip 
”kärerandes”. De svenska skrivarna använder även till viss del as-former, 
i exempelvis pronomenet ”deras” och verb i passiv ”befrijas”, ”frias” 
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och ”förwijsas”. Endast vid ett fåtal tillfällen skrivs is-former i 
domböckerna efter 1645, och då som genitiv vid personnamn. I 
domböckerna utgör de flesta beläggen för former med <-is>, <-es> och 
<-as> verb i passiv eller particip, men även pronomen och egennamn 
eller substantiv i genitiv finns som synes representerade.  
   I Olof Bertilssons kyrkobok finns många egennamn som slutar på <s> 
och som i genitiv får tillägg <-is> eller <-es>, som ”Andersis”, 
”Lauritzis” och ”Nilsis” samt ”Hanses” och ”Larses”. I de domböcker 
jag gått igenom finns bara ett fåtal belägg för dessa konstruktioner. De 
danska skrivarna använder formen ”Jensis”. En svensk skrivare använder 
formen ”Tomatzes”, medan andra svenska skrivare använder formerna 
”Jöns” och ”Moses”, utan explicit genitivmarkering.  
 
5.6.2  Olof Bertilssons bruk av -is och -es 
Som  vi  ser  i  figur 17  alternerar Olof Bertilsson mellan stavning med 
<-is> och <-es> i ändelser redan från början av sin kyrkobok. Inga 
belägg för skrivning med -as finns i kyrkobokens text. 
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Figur 17. Variabeln <-is/-es>, Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
Antal belägg för -es 16 
Antal belägg för -is 127 
 
Totalt antal belägg för variabeln 143 
 
Ingen anmärkningsvärd förändring för variabeln sker av stavningen 
genom åren, och inget märkbart mönster kan ses för när den ena eller 
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andra formen väljs. Resultaten döljer dock ändå vissa mindre 
förändringar i användandet av endera ändelsen. 
  
Tabell 9. Belägg för olika former av lexem för variabeln <-is/-es>  
Ordklass Former med -is Antal Ordklass Former med -is Antal
Namn i genitiv Verb i passiv
varav: ”Suenskis” 4 varav: ”begraffuis” 1

”Hansis” 3 ”forsattis” 1
”Gierdis” 2 ”holtis” 1
”Grefftis” 2 ”jordsættis” 1
”Larsis” 2 ”lysis” 1
”Lappis” 2 ”tuistis” 1
”Lautitzis” 2 ”vigdis” 1
”Staffris” 2
”Andersis” 1
”Backis” 1 Ordklass Former med -es belägg
”Baggis” 1 Namn i genitiv
”Buddis” 1 varav: ”Bagges” 1
”Buris” 1 ”Backes” 1
”Eedis” 1 ”Eedes” 1
”Glöttis” 1 ”Enges” 1
”Gummis” 1 ”Hanses” 1
”Nielsis” 1 ”Larses” 1
”Rijsis” 1 ”Rijses” 1
”Rytteris” 1 ”Valnes” 1
”Skrubbis” 1
”Trappis” 1 Pronomen

varav: ”hendes” 3
Pronomen ”deres” 2
varav: ”deris” 51 ”andres” 1

”hendis” 18

Substantiv       
i genitiv

Substantiv         
i genitiv ”löfftes” 1

varav: ”löfftis” 10
”tacksigelsis” 4 Verb i passiv ”föddes” 1
”boemerkernis” 2
”forlöfftis” 2
”forældris” 1  

Inga belägg för skrivning med -as finns i kyrkobokens text. 
 
Vissa personnamn där stammen slutar på -s har i kyrkoboken ett tillagt 
<-is> eller <-es> som genitivmarkör. Dessa är Anders, Hans, Lars, 
Lauritz och Nils, i formerna ”Andersis”, ”Hansis”, ”Hanses”, ”Larsis”, 
”Larses”, ”Lauritzis” och ”Nielsis”. Beläggen för formen ”Hanses” och 
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”Hansis” är från 1642 och 1643 och avser samma person. Det enda 
belägget för formen ”Larses” är från 1656 och de två beläggen för 
formen ”Larsis” är från 1661. Övriga belägg för namn med <-is> i 
ändelse  är  spridda  under  tidsperioden  1638–1665 och namnen med 
<-es> under tidsperioden 1638–1659 (se exempel i bilaga 1 s. 248 ff. och 
253). 
 Båda formerna, -is och -es vid namn, används alltså parallellt och det 
syns ingen märkbar övergång från användning av den ena till den andra 
formen.  
 Tillnamnen bygger till största delen på byanamn eller gårdsnamn som 
i ”Backes”, ”Buris”, ”Buddis”, ”Eedes”, ”Gierdis”, ”Grefftis”, 
”Gummis”, ”Glöttis”, ”Rijsis”, ”Staffris”, ”Skrubbis”, ”Trappis” samt i 
några fall på yrke som ”Rytteris”, folkgrupp som ”Lappis” eller 
nationalitet som ”Suenskis” och ”Baggis”.49 Namnet Backe har den enda 
gången namnet uppträder, år 1641, genitivändelsen <-es>. Namnet Bagge 
får vid ett tillfälle år 1638 genitivformen ”Bagges” och vid ett tillfälle år 
1641 ”Baggis”. Även vid tillnamnen varierar således stavningen mellan 
genitivformerna <-is> och <-es>. Vare sig beträffande egennamn eller 
tillnamn kan något märkbart mönster skönjas när den ena eller andra 
genitivändelsen används.  
 För pronomina deras och hennes syns däremot en svag förändring åren 
1653 och 1654. År 1653 finns ett belägg vardera för formerna ”deres” 
och ”hendes”. År 1654 finns likaså ett belägg vardera för samma former. 
År 1665 finns ett belägg för formen ”hendes”, och dessutom år 1649 ett 
belägg för <-es> i pronomenet ”andres”. Förändringen blir dock inte 
bestående. Både tidigare och senare stavas dessa pronomen med <-is> i 
formerna ”deris” och ”hendis”.  
 Substantiv i genitiv och verb i passiv förekommer bara i en es-form 
vardera i kyrkoboken: substantivformen ”löfftes” år 1663 och 
verbformen ”føddes” år 1650.  
 Substantivet löfftes finns dock både tidigare och senare i formerna 
”löfftis” och ”forlöfftis”. Verbet föddes förekommer varken tidigare eller 

                                                 
49 Beteckningen norrbagge användes så tidigt som under 1200-talet. Enligt en isländsk 
saga berättas att Birger Jarl år 1257 instruerade sina män att inte kalla de norska 
gästerna för baggar. Beteckningen norrbagge kan vara en ombildning av det latinska ordet 
för norrman, Norvagus, ibland skrivet Norbagus (se Lars-Erik Edlund 1984: VII, 
Hellquist 1980: 706). 
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senare. Andra verb med passivform på <-is> finns dock. Från åren före 
1650 finns fyra belägg, ”lysis”, ”holtis”, ”vigdis” och ”tuistis”. Från åren 
efter 1650 finns tre belägg, ”forsatis”, ”begraffuis” och ”jordsættis”. De 
enda genitiv- och passivformerna på -es är således inget tecken på 
bestående förändring i stavningen.   
 Olof Bertilsson använder former med <-is> och <-es> parallellt 
genom hela kyrkoboken utan någon märkbar förändring till förmån för 
den ena eller andra varianten. Enda skönjbara mönster är att de fem 
formerna med <-es> i Olof Bertilssons kyrkobok före år 1648 alla 
förekommer vid personnamn eller tillnamn. Vid verb i passiv och 
substantiv i genitiv uppträder de få formerna med <-es> efter 1649.  
 
 
5.7  Lexemen kyrka, tjänst och böndag 
Tre lexem som ofta förekommer både i Olof Bertilssons text och i texter 
han bör ha kommit i kontakt med är kyrka, (guds-)tjänst och böndag. Dessa 
lexem visar också på en tydlig förändring under den tid kyrkoboken förs. 
Tydligast  är  övergången  från det danska <kirk-> till det svenska 
<kyrk->.  
 
5.7.1   De tre lexemen i ordböckerna  
Lexemet kyrka förekommer i både ODS och Kalkar (II: 506) under 
uppslagsord kirke och denna form tycks ha varit den allmänna formen i 
danskan under 1500- och 1600-talet (jfr Bröndum-Nielsen 1950, § 133 
anm. 1, § 140, anm. 3). I Kalkar redovisas dock två belägg från Nye 
danske Magazin V stavade med <y> i kyrke. Det är enligt Bröndum-
Nielsen (1950, § 133 amn. 1) osäkert om växlingen mellan <i> eller <y> 
beror på labialisering eller på inflytande från långivande språk.50 I 
svenska dokument från 1500- och 1600-talet skrivs lexemet med 
antingen <i> eller <y>, eller med både <i> och <y> som i formen 
kiyrk- (SAOB: K3513). I danskan lika väl som i svenskan kunde alltså 
både <i> och <y> användas. Huvudtendensen i svenska är dock 

                                                

stavning med <y>. 

 
50 Osäkerheten blir inte mindre av en paleografisk likhet mellan <ij> och <y> och 
bruket att i latinsk handskrift använda <y> för <i> och omvänt, skriver Bröndum-
Nielsen (1950, § 132). 
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 Lexemet (guds-)tjänst förekommer i ODS och Kalkar (IV: 399) under 
uppslagsordet tjeneste. Kalkar ger exempel på belägg av formerna tieneste 
och tieniste från danska texter. I svenska skrivs lexemet enligt SAOB 
(G1293) i de flesta belägg från äldre nysvensk tid tienst alternativt tjänst, 
dock finns vissa belägg för formen tieneste från första delen av 1500-talet. 
 Det svenska lexemet böndag motsvaras i danska av bededag (se ODS 

ch Kalkar I: 117). Svenskan har formvarianterna bön- böne- och bönodag 

 -”bolet”, -”tijenden”). De danska skrivarna 

gg 

splakaten från 1640-talet till 
660-talet skrivs ”een allmen solen Tacksäijelse- och Bönedagh” eller 

 

stavning från <i> till <y> i kyrka, han skriver 
enst men oftast tieneste och han övergår från det danska lexemet bededag 

önedag.  

Olof Bertilsson vid 20 tillfällen ordleden <kirk-> i ord som ”kirkie”, 

o
(SAOB: B4874) 
 
5.7.2   De tre lexemen i lokala domboksprotokoll och centralt 
avfattade dokument 
I de jämtländska domböckernas protokoll från tiden före 1645 skriver 
den danske skrivaren ”kirken”, ”kierken” eller ”kierche”. I protokollen 
från tiden efter 1645 skriver de svenska skrivarna ”kyrkian”, ”kyrkien” 
och ”kyrkio” (-”herden”,
stavar alltså genomgående med <i> eller <ie>, medan de svenska lika 
konsekvent skriver <y>.  
 I domböckerna skriver de danska skrivarna ”tienister”, medan de 
svenska skrivarna som tillsätts efter 1645 allmänt skriver ”tienst”.  
 I domböckerna från tiden före 1645 har jag inte funnit några belä
för lexemet böndag. I de danska böndagsplakaten från 1644 och 1646 
skrivs dock ”[d]e trende almindelige Bededages Bøner oc Lectier ...”.  
 I domböckerna efter 1646 skriver de svenska skrivarna ”dhen store 
allmenne bönedag”. I de svenska böndag
1
”Twå/Tree allmenne solenne Bönedagar”. 

5.7.3   Olof Bertilssons skrivning av lexemen kyrka, tjänst och 
böndag 
Olof Bertilsson ändrar 
ti
till det svenska b
 
5.7.3.1   Kyrka 
Övergången från den danska formen <kirk-> till den svenska formen 
<kyrk-> genomförs på ett tydligt sätt. Under tiden 1642–1651 skriver 
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”kirkbyen” och ”hoffuetkirken”. Därefter, från 1653 till 1668, skriver 
han vid 82 tillfällen formen ”kyrk-”. Endast fyra gånger använder han 
nder denna tid formen <kirk->. (Se bilaga 1 s. 246, 278 f.)  
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Figur 18. Variabeln <kirke/kyrka>, Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 

ntal belägg för kirk- 24 

otalt antal belägg för variabeln 106 

itten och slutet av 

ingen är dock även i 
kyrkoboken fullständigt genomförd på 1660-talet. 

Antal belägg för kyrk- 82 
A
 
T
 
Olof Bertilsson ändrar alltså från ”kirke/kirkie” till ”kyrke/kyrkie”. Men, 
som visats i avsnitt 5.3.2, vid endast sex tillfällen i m
1660-talet skriver Olof Bertilsson ”kyrkia” med <a>.  
 Den förändring som kan iakttas i Olof Bertilssons kyrkobok följer 
således samma mönster som stavningen i domboksprotokollen, med den 
skillnaden att förändringen i domböckerna sker omedelbart efter 1645, 
medan förändringen i kyrkoboken är en något mer i tid utsträckt process 
och börjar först i mitten av 1650-talet. Förändr
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5.7.3.2   Tjänst 
Lexemet tjänst är i särklass det vanligaste betydelsebärande ordet i 
kyrkoboken. Det förekommer i olika former inte mindre än 1 368 gånger 
under åren 1642 till 1662.  
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Figur 19. Variabeln <tieneste/tienst>, Olof Bertilssons kyrkobok 1636–
1662 
Antal belägg för tienst- 311 
Antal belägg för tieneste 1057 
 
Totalt antal belägg för variabeln 1368 
 
Varje söndag när Olof Bertilsson eller någon annan präst håller 
gudstjänst skriver han: ”haffde ieg tieneste i ...” I drygt tusen fall stavar 
han ordet med dansk stavning: ”tieneste”. Drygt trehundra gånger 
använder han svensk form: ”tienst”. (Se exempel i bilaga 1 s. 257 ff., 271 
ff., 279 ff.)  
 Redan åren 1644 och 1645 förekommer ett par belägg för formen 
”tienst” utan inskjutet <e>. Dessa bör dock snarare ses som tidiga 
enstaka belägg än mer aktivt valda stavningsalternativ. Efter 1648 är 
dock formen utan inskjutet <e> mer frekvent förekommande, dock 
aldrig helt genomförd. Här måste det sannolikt röra sig om ett medvetet 
valt stavningsalternativ. Lexemet är centralt för Olof Bertilsson och 
säkert har han i svenska texter sett den svenska varianten och till dels 
tagit den till sig, men en vacklan beträffande stavningen ser ändå ut att 
finnas.  
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5.7.3.3   Böndag 
Det tredje lexemet, böndag, används i kyrkoboken dels vid de påbjudna 
böndagarna, dels vid andra mindre böndagar under året. Första gången 
den svenska formen uppträder är vid en notering i boken över 
tjänsteförrättning den 10 augusti 1649, då Olof Bertilsson håller årets 
andra stora böndag i Offerdal. Därefter sker en långsam men stadigt 
fortskridande övergång från den danska formen ”bededag” till den 
svenska ”bönedag” (se exempel i bilaga 1 s. 258 f., 281).  
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Figur 20. Variabeln <bededag/bönedag>, Olof Bertilssons kyrkobok 
1636–1668 
Antal belägg för bönedag 31 
Antal belägg för bededag 172 
 
Totalt antal belägg för variabeln 203 
 
Lexemet böndag förekommer närmast uteslutande i 
tjänsteförrättningsboken vilken sträcker sig över perioden 1642 till 1662. 
Det enda belägget utanför denna bok är från 1667 års dopbok. Även om 
beläggen i stort upphör år 1662 är tendensen ändå tydlig, vid allt fler 
tillfällen använder Olof Bertilsson det svenska ordet. Olof Bertilsson 
slutade alltså föra bok över tjänsteförrättning efter 1662. Detta sista år 
noterar han tre böndagar, alla angivna med den svenska formen 
”bönedag”. Belägget i dopboken år 1667 är även det skrivet ”bönedag”.  
 Under åren 1649–1662 är det främst vid de påbjudna böndagarna 
som Olof Bertilsson i kyrkoboken använder det svenska lexemet 
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”bönedag”. Tidigare år och vid de mindre böndagarna under åren 1649– 
1662, skriver han i de flesta fall ”bededag”. Här är det tydligt att det är de 
från kungens kansli utgångna böndagsplakaten som influerat Olof 
Bertilsson till svensk stavning. Han använder dock parallellt både det 
danska och det svenska lexemet men gör ett slag betydelsedistinktion 
genom att använda det danska lexemet vid mindre böndagar och det 
svenska lexemet vid större påbjudna böndagar.  
 
 
5.8   Nils, Olof, Peder och andra personnamn 
Stavning av personnamn visar en intressant förändring i Olof Bertilssons 
kyrkobok. Vissa av namnen förändras inte nämnvärt, medan det för 
andra sker en markant övergång från en stavningsvariant till en annan. 
För några namn sker förändringen i flera steg. Vissa varianter av 
personnamnen i undersökningen kan också ses som en tydligare dansk 
eller svensk form, medan andra varianter förekommer både i danskt och 
svenskt skriftspråksbruk (se vidare nedan). 
 
5.8.1   Namnformer i lokala domboksprotokoll  
I domböckerna från tiden före 1645 finns formerna ”Niels”, ”Oluff”, 
”Peder” och ett fåtal ”Per”, ”Mogens”, ”Lauridz” alternativt ”Lauritz” 
och ”Lauridtz” samt någon ”Lass”, ”Haagen” och ”Anne” .  
 I domböckerna från tiden 1647–1668 förekommer formerna ”Niels” 
alternativt ”Nils”, ”Oluff” alternativt ”Olof”, ”Pehr” alternativt ”Peder” 
och någon enstaka ”Pelle”, ”Måns” alternativt ”Mogens”, ”Lars” och 
någon ”Lasse”, ”Håkan” och ”Anna”.  
 
5.8.2   Olof Bertilssons stavning av några personnamn 
Nedan visas först hur en stavningsförändring ser ut för de tre vanligaste 
personnamnen i kyrkoboken: Nils, Olof och Peder. Dessa namn ingår i 
den grupp om tjugotalet mansnamn som från medeltiden fram till 1800-
talet närmast var de enda förekommande mansnamnen bland 
landsortsbefolkningen i Danmark liksom i Sverige (Søndergaard 1979: 
145 ff.). Att namnskicket var så begränsat beror till stor del på 
traditionen att söner uppkallades efter förfäder och att samma namn 
därmed gick i arv i många generationer. Niels Pedersens son Peder 
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Nielsen gav sin äldsta son namnet Niels Pedersen, vars äldsta son fick 
namnet Peder Nielsen osv.  
 De tre här aktuella mansnamnen skrevs på danska vanligen ”Niels”, 
”Oluf” och ”Peder” medan man på svenska vanligen skrevs ”Nils”, 
”Olof” och ”Per” (Otterbjörk 1979: 114 ff.). Även stavningen ”Niels”, 
”Oluf” och ”Peder” förekom dock flitigt i svenskan. Enligt Modéer 
(1964: 72) var formen ”Oluf” vanlig i Sverige under 1600-talet.  
 Skillnaden i stavning och den förändring som sker i kyrkoboken 
beträffande dessa tre namn kan således inte ses som tydliga markörer för 
dansk eller svensk form. Däremot kan skillnaden i olika former av 
namnen Lauritz och Lars, Mogens och Måns samt Haagen och Håkan ses 
som mer tydlig dansk eller svensk form. Även skillnaden i stavning av 
kvinnonamnen Anne och Anna kan ses som skillnad mellan dansk och 
svensk form, om än inte i lika hög grad som nyss nämnda mansnamn 
(exempel på dessa namn finns i bilaga 1 på i stor sett alla sidor). 
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Figur 21. Namnen Nils och Niels i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
Resultatet bygger på 457 belägg, varav 28 ”Nils” och 429 ”Niels”.  
 
En svag förändring beträffande namnet Nils, med stavning ”Niels”, sker 
under 1650-talet, men först under de sista fem åren förekommer fler än 
enstaka belägg för stavningsvarianten ”Nils”. 
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Figur 22. Namnen Olof och Oluf i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
 
Resultatet bygger på 666 belägg, vara 49 ”Olof” och 617 ”Oluf”. 
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Figur 23. Namnen Per och Peder i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–1668 
 
Resultatet bygger på 327 belägg, varav 12 ”Pehr” och 315 ”Peder”. 
 
Förändringsmönstret för namnet Olof visar en litet annorlunda bild. Här 
syns en större förändring under det tidiga 1650-talet, medan det sedan 
sker en tillbakagång till stavningsvarianten ”Oluf”. 
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 För namnet Peder alternativt Per sker en svag övergång till formen 
”Pehr” åren 1655 och 1656. Varianten ”Peder” överväger dock under 
hela den tid Olof Bertilsson för kyrkobok. Endast under åren 1665 och 
1666 förekommer fler än enstaka belägg för formen ”Pehr”. 
 För dessa tre vanligt förekommande personnamn, Nils, Olof och Peder, 
sker således ingen stor eller bestående stavningsförändring. Beträffande 
namnformerna ”Laurs”, ”Lauritz”, ”Lars” och ”Mogen”, ”Måns” kan 
däremot en dramatisk förändring registreras. 
 

0
5

10
15
20

25
30
35

40
45

16
36

16
38

16
40

16
42

16
44

16
46

16
48

16
50

16
52

16
54

16
56

16
58

16
60

16
62

16
64

16
66

16
68

Årtal

A
nt

al
  b

el
äg

g

Lars
Lauritz
Laurs

 
Figur 24. Namnen Lars, Lauritz och Laurs i Olof Bertilssons kyrkobok 
1636–1668 
 
Resultatet bygger på 318 belägg, varav 195 ”Lars”, 108 ”Lauritz” och 15 
”Laurs”.  
 De första åren, 1637 till 1640, används endast formen ”Laurs”. År 
1641 finns två belägg för ”Laurs” och ett för ”Laurits”. Från 1642 och 
sex år framåt förekommer endast något enstaka belägg för formen 
”Laurs”, medan formen ”Lauritz” överväger stort. Under två år, 1648 
och 1649, förekommer formerna ”Lauritz” och ”Lars” parallellt, med 
kraftig övervikt för den senare formen. Därefter, från och med år 1650, 
förekommer endast formen ”Lars”.  
   Olof Bertilsson är således här mycket konsekvent i sin övergång från 
den ena till den andra och senare tredje formen av namnet, vilket tyder 
på ett medvetet val av stavningsalternativ. Även förhållandet att han år 
1641 och 1642, då han börjar använda namnformen ”Lauritz”, vid ett 
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tillfälle skriver ”Lauridz” med <d> och två gånger vardera skriver <s> 
eller <ß> i stället för <z>, visar att han trots en tidig ambivalens snabbt 
stabiliserar ortografin och därefter konsekvent använder endast ett 
stavningsalternativ: ”Lauritz”.  
   Lars är den svenska formen av den latinska Laurentius (Otterbjörk 
1979: 108, Brylla 2004: 138). Motsvarande dansk form är Laurits med 
kortformer som Laurs, Laus och Las (Søndergaard 1979: 119). 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

16
36

16
38

16
40

16
42

16
44

16
46

16
48

16
50

16
52

16
54

16
56

16
58

16
60

16
62

16
64

16
66

16
68

Årtal

A
nt

al
  b

el
äg

g

Måns
Mogens

 
Figur 25. Namnen Måns och Mogens i Olof Bertilssons kyrkobok 1636–
1668 
 
Resultatet bygger på 137 belägg, varav 71 ”Måns” och 66 ”Mogens”. 
 Också här syns en mycket tydlig och konsekvent övergång från 
varianten ”Mogens” till ”Måns”.  Från och med år 1651 finns endast ett 
belägg, år 1665, för den förra varianten. 
   Mogens är en dansk form av helgonnamnet Magnus och tillhörde ännu 
på 1700-talet kärnan bland de folkliga mansnamnen (Søndergaard 1979: 
122 f., 155). Måns var vid samma tid en vanlig svensk variant av namnet 
(Otterbjörk 1979: 112, Brylla 2004: 165).  
 Namnet Anna blev allmänt i Norden vid mitten av 1400-talet. An(n)e 
alternativt Anna var ett av de allra vanligaste kvinnonamnen bland 
Danmarks och Sveriges bondebefolkning under 1500- och 1600-talet 
(Søndergaard 1979: 123, 150, Otterbjörk 1979: 23, jfr Brylla 2004: 38). 
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Figur 26. Namnen Anna, Anne och Ane i Olof Bertilssons kyrkobok 
1636–1668  
 
Resultatet bygger på 115 belägg, varav 37 ”Anna”, 66 ”Anne” och 12 
”Ane”.  
 Övergången från ”Ane” och ”Anne” till ”Anna” är tydlig om än inte 
helt konsekvent genomförd. Från 1649 och framåt förekommer dock 
betydligt fler ”Anna” än ”Anne”. 
 Håkan är den svenska formen av ett gammalt nordiskt mansnamn. I 
Norge är varianten Håkon och i Danmark Hågen vanlig (Otterbjörk 1979: 
100, Søndergaard 1979: 110, Brylla 2004: 108). Som vi ser i figur 27 sker 
en övergång från stavningsformen ”Haagen” till formerna 
”Håken”/”Håkan” tvärt och konsekvent (se även diskussion i avsnitt 
5.2.5).  
 Stavning med <aa> och <g> i ”Haagen” byts konsekvent mot 
stavning med <å> och <k> i ”Håken” eller ”Håkan”, men den 
trycksvaga vokalen <a> blir endast en tillfällig variant för <e> i formen 
”Håken”.  
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Figur 27. Namnen Håkan, Håken och Haagen i Olof Bertilssons 
kyrkobok 1636–1668 
 
Resultatet bygger på 40 belägg, varav tre ”Håkan”, 23 ”Håken” och 14 
”Haagen”.  
 En man i orten Becken i Offerdal är vittne vid en trolovning år 1648 
och benämns då ”Olluff Haagenson ved Becken”. År 1651 trolovas 
samme man och benämns då ”Olluff Håkanson i Becken”. Vid vigseln 
samma år skrivs namnet ”Oloff Håkenson ved Becken”. Vid dop av 
första barnet år 1652 används skrivningen ”Oluff Håkansson”. Senare 
förekommer stavningsvarianten ”Håkenson” vid de tillfällen mannen 
döper sina barn.      
 På samma sätt sker en förändring i stavningen i patronymikonet hos 
en man i Egberg i Offerdal som vid en trolovning år 1665 benämns 
”Mogens Håkansson”. Vid vigseln samma år skrivs ”Måns Håkenson”. 
Då mannen året därefter döper en son används samma stavningsvariant, 
”Måns Håkenson”.   
 Vi ser också att stavningen av förnamnet varierar för en och samma 
person. Med dagens ögon är Mogens och Måns inte samma namn, men i 
Olof Bertilssons kyrkobok kan alltså en och samma person omnämnas 
med dessa olika stavningsvarianter. Också för kyrkoherdens egen son 
kan man se att namnformer ändras med åren. När Olof Bertilsson döper 
sin son, som i senare skrifter benämns Magnus Flodalin, kallas han 
”Mogens”.    
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Dominica 8 Trinitatis (27 juli 1645) døbte Her Adam min søn, 
Mogens i Offerdals kircke. (bilaga 1 s. 247, Utgåvan s. 137.)  

 
Namnformen Magnus förekommer däremot inte i kyrkoboken. 
 De tre namnformerna Laurs, Lauritz och Lars kunde också användas 
för en och samma person. Som vi sett ovan ändrar Olof Bertilsson 
stavningen av namnformen i flera steg.    
 I kyrkoboken förekommer två personer med namnet ”Kal Lars i 
Enge”. År 1644 åker Olof Bertilsson på sockenbud till ”Kal Lauritz” och 
hans hustru. År 1645 nämns den andre vid lysning och vigsel och Olof 
Bertilsson stavar namnet ”Kall Lauritz i Enge”. Den 22 november 1646 
är den förste mannen vittne vid en trolovning och Olof Bertilsson 
skriver ”Kal Laurs Enge”. Samma år döps den andre mannens första 
barn och Olof Bertilsson stavar faderns namn ”Kal Lauritz i Enge”. En 
gång år 1647 noterar Bertilsson i marginalen till sin bok om 
tjänsteförrättning: ”NB Kal Lauritz” utan närmare upplysning om 
ärendet. Därefter omnämns de båda männen vid olika tillfällen av dop, 
sockenbud och som vittnen vid trolovning och båda stavas nu vid varje 
tillfälle ”Kal Lars i Enge”. Männens namn stavas således med diftongen 
<au> i ”Laurs” och ”Lauritz” till och med år 1649. Därefter stavas 
namnet konsekvent ”Lars”.  
 Det enda kvinnonamn som visare en märkbar förändring är namnet 
”Anne”/”Anna”. I trolovnings-, lysnings- och vigselboken förekommer 
bland andra kvinnorna ”Anne/Anna Ericksdatter”, ”Anne/Anna 
Joensdatter”, ”Anne/Anna Nielsdatter” och ”Anne/Anna Siffuesdatter”. 
Dessa fyra kvinnor nämns två gånger vardera i kyrkoboken. Vid det ena 
tillfället stavas förnamnet ”Anne” vid det andra ”Anna”. En rad andra 
kvinnor med namnet ”Ane”, ”Anne” och ”Anna” nämns också i 
kyrkoboken med olika stavning av förnamnet vid olika tillfällen. 
 Mer exkursartat vill jag även nämna några förändringar som inte har 
med danskt eller svenskt att göra men som visar att olika 
stavningsalternativ används i kyrkoboken. Exempel ges på vissa 
kvinnonamn som ändras i stavning under åren. Variationen i stavning av 
dessa kvinnonamn är inte särskilt stor, och förutom de i tabellform 
redovisade mansnamnen, är skillnaden i stavning av andra mansnamn 
inte mycket större än för nedan redovisade kvinnonamn. 
 Namnet Agnes ändras från ”Angnis” och ”Angnes” till ”Agnis” och 
”Agnes”. Stavningsalternativen ”Angnis” och ”Angnes” upphör efter 
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1657 medan ”Agnis” finns med åren 1648–1665 och ”Agnes” åren 
1642–1667. Formen ”Agnis” förekommer således under kortare 
tidsperiod, men den förekommer fler gånger än formen ”Agnes”. 
Namnen ”Beret(t)e” och ”Maret(t)e” stavas två gånger vardera med <a> 
som ändelse; åren 1648 och 1650 skrivs ”Baretta” och åren 1659 och 
1665 ”Mareta”. Namnet ”Elene” ändras och stavas en gång ”Elena” år 
1664 samt två gånger ”Elone” åren 1664 och 1665. Namnet ”Zitzel” 
stavas tidigt i kyrkoboken ”Sidzel” och ”Sitzel”, båda formerna en gång 
vardera 1639 samt en gång ”Sitzel” 1645. Därefter skrivs namnet alltid 
”Zitzel”. Namnet ”Karen” skrivs en gång, år 1656, ”Karin”. 
Namnformen ”Ragnel” växlar med ”Ragnild”, formen ”Sigri” med 
”Siren”, formen ”Aarsil” med ”Ursilla”. I vissa namn kan variationen 
ligga i enkel eller dubbel konsonant, som i ”Berete”/”Berette” och 
”Marete”/”Marette”, eller tillägg av <h>, som i ”Dorete”/”Dorethe”, 
”Elizabet”/”Elisabeth” och ”Goulig” /”Gouligh”. 
   
 
5.9   En exkurs om ortnamn med diftong  
I kyrkoboken sker en intressant utveckling av användandet av vissa 
diftonger. Detta är dock inte tecken på dansk eller svensk variant, 
eftersom varken danskan eller svenskan hade kvar de primära 
diftongerna på 1600-talet. Användningen av diftong speglar däremot 
Olof Bertilssons dialektala uttal. I kyrkoboken förekommer diftonger 
främst i vissa ortnamn men även i några personnamn och lexem. 
 I kyrkoboken finns, som nämnts flera gånger tidigare, många 
ortnamn. I några av dem använder Olof Bertilsson diftong. I några fall 
övergår han efter en tid till monoftong och i några fall kvarstår diftong 
hela kyrkoboken igenom.  
 De primära diftonger som används i ortnamn är ei i Bredbyn, Ede, Hede, 
Sveg och Vemdalen i ”Breidbyen”, ”Eide”, ”Heide”, ”Sueig” och 
”Veimdalen” samt öy i Landön och Högkleppen i ”Landøyen” och 
”Høykleppen”. (Se bilaga 1 s. 248 f. 258.) Diftongen au, vilken i danska 
och svenska ersatts av monoftongen <ö>, förekommer inte med 
stavning <au> i kyrkoboken. Den senare diftongen kan dock även 
skrivas <ou>. Denna variant använder Olof Bertilsson vid stavning av 
ortnamn som Röde, Högen, Högste, vilka han stavar ”Roude”, ”Hougen” 
och ”Hougsted”. (Se bilaga 1 s. 247 f., 270.) Till synes samma diftong 
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använder Olof Bertilsson i ortnamn som Skog (i formen ”Skoug”), Hof 
(”Houff”), Almåsa (”Almous”), Mo (”Mou”), Flatmon (”Flatmou”), 
Värmon (”Varmou”) och Kougsta (av vilka sist nämnda namn 
fortfarande stavas med diftong). (Se exempel i bilaga 1 s. 269, 287.) Här 
rör det sig däremot om sekundär diftong.  
 Intressantast i detta sammanhang är diftongen ei i ortnamnet Ede. 
Ortnamnet genomgår i Olof Bertilssons kyrkobok en markant 
förändring från skrivning med diftong till skrivning med monoftong. 
 
5.9.1   Förekomst av diftong i ortnamnet Ede i lokalt skrivna 
dokument 
Det tidigast noterade belägget för ortnamnet Ede är från ett diplom 
daterat den 5 juni 1494.51 Där nämns ortnamnet två gånger och skrivs 
”Tordh i Edhan” (JHD II: 219) respektive ”Tordh j Edhen” (JHD II: 
220).  
 I Jämtländska räkenskaper från 1564–1571, under det Nordiska 
sjuårskriget då Jämtland och Härjedalen förvaltades av svenska 
ämbetsmän, nämns namnet ett drygt tjugotal gånger och skrivs 
omväxlande med enkelt och dubbelt <e> i formerna ”Aff Joen Enarson 
i Eedh för taack” (JR I: 16), ”Joen i Edh” (JR I: 29), ”Enn gård Eedht” 
(JR I: 86), ”Enn gård Edett” (JR I: 88), ”Eedh” (JR I: 189), ”Måns i 
Edha” (JR II: 174), ”Eedet” (JR II: 265), ”Oluff i Edhe” (JR II: 266), 
”Eed” (JR II: 314). Diftong används således inte av räkenskapernas 
svenska skrivare. 
 I domböckerna från åren 1621–1643 nämns namnet vid drygt trettio 
tillfällen. De danska skrivarna använder så gott som alltid dubbelt <e> i 
stavning ”Eed”. Endast vid fyra tillfällen avviker de från mönstret. I ett 
protokoll daterat den 11 februari 1626 nämns ett ”Möllested i Eidz Aas i 
Offerdall” (JD I: 211) och i ett protokoll daterat den 7 april 1636 nämns 
ett ”quernstell Eiidtz Aae” (JD II: 58). I båda fallen avses samma 
kvarnställe i Edesån. I ett protokoll daterat den 2 december 1637 skrivs 
”Pedr eidz höstru  Niells eidz höstrue” (JD II: 118). De danska skrivarna 
använder vid dessa fyra tillfällen diftong då ortnamnet står i genitiv.  

                                                 
51 Flemströms anger i sin Ortnamn i Jämtland att det äldsta belägget är från 1346. 
Belägget är dock en vidimering av en översättning av ett latinskt dokument från detta 
år. Översättning med vidimering och namnunderskriften ”Niells paa Eed” gjordes dock 
i början av 1600-talet.  
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 Den svenske skrivaren Erik Mattsson skriver i domboksprotokoll från 
1648 antingen ”Edhe”, ”Ede”, ”Eide” eller ”Eid”. I protokoll daterat 
den 3 juni 1648 står det att Olof Bertilsson ”[…] praesenterade jtt kiöpe 
breff på Ede gården, daterat den 27. Martij 1648, förmelendes att Her 
Oluf hadhe kiöpt Edhe gården […]” (JD IV: 66). I protokoll daterat den 
3 november 1648 nämns en person vid namn ”Kæll Kälsson på Eide” 
(JD IV: 88). Vid bomärket i samma protokoll står namnet ”Käll Eid:” 
(JD IV: 88). I protokoll från åren därefter skriver de svenska skrivarna 
”Edhe” alternativt ”Eedhe” (Jämtlands domsagas häradsrätt, A1: 3 ff.).  
 
5.9.2   Olof Bertilssons bruk av diftong i ortnamnet Ede 
I kyrkoboken genomgår ortnamnet Ede vid mitten av 1650-talet en 
dramatisk förändring från stavning med diftong i ”Eide” till stavning 
med monoftong i ”Eed(h)e” och senare ”Eedha”. 
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Figur 28. Ortnamnsformerna Eede och Eide i Olof Bertilssons kyrkobok 
1636–1668 
 
Ortnamnet Ede finns både i Offerdals och i Alsens socknar. I Olof 
Bertilssons kyrkobok nämns orterna ofta i samband med personnamn 
vid dop, lysning, trolovning, vigsel och begravning. Under åren 1642 till 
1653 finns 28 belägg, vilka Olof Bertilsson uteslutande skriver med 
diftong i formen ”Eide”.  Från 1654 till 1668 finns 24 belägg, vilka alla 
skrivs med dubbelt e i formerna ”Eede”, ”Eedhe” eller ”Eedha” (se figur 
28). 
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I Härjedalen där Olof Bertilsson verkade åren 1636–1641 ligger orterna 
Hede, Sveg och Vemdalen. Dessa ortnamn skriver Olof Bertilsson nästan 
uteslutande med diftong. Det tidigaste belägget skrivs dock ”Heede” och 
dessutom finns ett belägg för ”Vemdalen”. De övriga nio beläggen skrivs 
med diftong i ”Heide”, ”Sueig” och ”Veimdalen”.  
 I Jämtland och Härjedalens diplomatarium från sent 1200-tal till år 
1540, finns ett flertal belägg för orterna Hede, Sveg och Vemdalen. Hede 
skrivs ”Heida”, ”Hedhe” eller ”Hedha”. Sveg skrivs ”Sueig”, ”Svegh”, 
”Sweg” eller ”Sweig”. Vemdalen skrivs ”Veimodal”, ”Wemadall”, 
”Vemdal”, ”Vemmedal” eller ”Weimdalenn”. Stavning med och utan 
diftong varierar således och något mönster när eller i vilka sammanhang 
det ena eller andra alternativet används kan inte iakttas.   
 I Jämtland ligger orten Bredbyn vilken omtalas sexton gånger i 
kyrkoboken. Första gången ortnamnet nämns, i januari 1645, skriver 
Olof Bertilsson ortnamnet med diftong i formen ”Breidbyen”. De övriga 
femton gångerna skrivs det utan diftong. I Jämtland och Härjedalens 
diplomatarium fram till mitten av 1500-talet, i Jämtländska räkenskaper 
1564–1671 och i Jämtlands domböcker 1635–1670 skrivs orten 
konsekvent utan diftong. 
 I diplomatariet, räkenskaperna och domböckerna skrivs således de 
jämtländska ortnamnen Ede och Bredbyn aldrig med diftong, med 
undantag för de fyra beläggen i domböckerna från 1626, 1636 och 1637 
där ortnamnet Ede står i genitiv samt två belägg för samma ort från 1648. 
De härjedalska orterna Sveg och Vemdalen skrivs däremot ofta med 
diftong både i diplomatariet och i domböckerna. 
 Kyrkobokens skrivare, Olof Bertilsson, var född i Norge och utbildad 
i Norge och Danmark. Han arbetade först i Härjedalen och sedan i 
Jämtland, vilka båda då tillhörde Norge. Hans norska bakgrund samt de 
härjedalska och jämtländska dialekterna kan ha bidragit till att Olof 
Bertilsson använder diftong i ortnamnen Ede, Hede, Sveg och Vemdalen 
samt en gång i Bredbyn. De norska dialekterna, liksom dialekterna i 
Jämtland och Härjedalen, har nämligen kvar de primära diftongerna. 
Offerdalsdialekten har ännu au och öy, medan ei sammandragits till ä 
(Moberg 1954: 94). Medan Olof Bertilsson arbetar i Sveg i Härjedalen 
skriver han de härjedalska ortnamnen med diftong. När han kommer till 
Offerdal i Jämtland skriver han till en början ortnamnen Ede och Bredbyn 
med diftongen ei, men ändrar senare till monoftong.  
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5.9.3   Diftong i några andra ord, ortnamn och personnamn  
Olof Bertilsson använder i sin kyrkobok även diftongen ei i 
personnamnen ”Eidfast” och ”Einer” samt i orden ”smeid”, ”eigen”, 
”feil” och i det danska lexemet ”reisen” med varianterna ”reiste”, ”reist” 
och ”forreist”. I alla ortnamn, personnamn och ord, utom i ordet 
”reisen”, försvinner diftongerna efter 1651. I ordet ”reisen” och dess 
varianter använder Olof Bertilsson alltid diftong, men ordet förekommer 
inte i kyrkoboken efter 1660. 
 Diftongen öy använder Olof Bertilsson endast fram till år 1644 i 
ortnamnsformerna ”LandØyen” och ”Høykleppen”.52 Ortnamnet 
Högkläppen förekommer endast en gång i kyrkoboken, år 1643, och är då 
skrivet med diftong. Ortnamnet Landön förekommer däremot ofta i 
kyrkoboken. Åren 1642 till 1644 skrivs ortens namn fyra gånger med 
diftongen øy och tre gånger utan diftong. Från och med 1645 skrivs 
ortnamnet alltid utan diftong i formen ”Landöen”.  
 Diftongen au med stavning <au> förekommer endast i 
personnamnsformerna ”Laurs” och ”Lauritz” vilka är en variant av det 
namnet latinska Laurentius (Otterbjörk 1979: 108). Den primära 
diftongen au skrivs dock i kyrkoboken <ou> i ortnamnen ”Roude”, 
”Houg”, ”Hougen” och ”Hougsted”. Ortnamnet ”Roude” finns i 35 
belägg från åren 1643 till 1668. Ortnamnet ”Houg” finns i två belägg 
från år 1639, orten ”Hougen” ett belägg 1641 och orten 
”Hougsted/Hougstad” tre belägg åren 1647 till 1651. Inga belägg finns 
för dessa ortnamn stavade med monoftong.  
 Diftongen ou förekommer även i personnamnen ”Goulu”, ”Goulig” 
och ”Goute”. För personnamnsformen ”Goulu” finns tre belägg åren 
1638 och 1639, och för ”Goulig” finns 17 belägg från åren 1644 till 
1667. Namnformerna ”Goulu” och ”Goulig” är varianter av det 
norrländska namnet Gölin vilket går tillbaka på det fornsvenska Gudhløgh 
(Peterson 1992: 43). I Jämtland förekom formerna Gålu och Gålå, och i 
Härjedalen formen Gölu (Otterbjörk 1979:161).  
 För namnformen ”Goute” finns 21 belägg under åren 1642 till 1665. 
Ett belägg finns för stavning ”Gøtj” från år 1653. Personnamnet Göte är 

                                                 
52 Namnformen ”Bøyen” är sannolikt en felskrivning för ortnamnet Byen. När Olof 
Bertilsson tidigare eller senare gör en notering om samma personer skriver han att de 
bor i ”Byen”. 
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ett nordiskt namn med betydelsen ’götisk man’. Den fornnordiska 
formen är Gaute (Otterbjörk 1979: 95). 
 Av de fornärvda diftongerna är det alltså endast diftongen au, med 
stavning <ou> i ortnamnsformen ”Roude” och personnamnsformen 
”Goute”, som kvarstår under Olof Bertilssons sista åtta år, 1661–1668.  
 
5.10 Andelen danska och svenska former räknat på de 
variabler som ingår i undersökningen 
En sammanfattning av resultatet räknat på de variabler som ingår i 
undersökningen och som redovisas i tabell 1 s. 98, visar att andelen 
svenska former ökar drastiskt från och med den första märkbara 
förändringen år 1647 (se tabell 29 nedan). Detta år är andelen svenska 
former 12 %, år 1648 är andelen 23 % och år 1649 32 %. Därefter planar 
ökningen ut och under åren 1650–1653 ligger andelen svenska former på 
31–34 %. År 1654 ökar andelen till 42 % för att året därefter tillfälligt 
dala till 32 %. De svenska formerna ökar därefter igen och under åren 
1656–1662 ligger andelen på 36–45 %. Från och med 1663 stiger andelen 
svenska former ytterligare och är detta år uppe i 53 %.  Ökningen 
fortsätter därefter och ligger år 1667 på 69 %. Det sista året Olof 
Bertilsson för kyrkobok, år 1668, ligger andelen svenska former på 61 %. 
Det förändringsmönster som visar sig vid analys av Olof Bertilssons 
skriftspråk pekar således tydligt mot ett alltmer svenskt språkbruk under 
åren 1647–1668.  
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Figur 29. Andelen danska och svenska former räknat på de variabler som 
ingår i undersökningen 
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5.11  Sammanfattning 
Den första och mest markanta förändring Olof Bertilsson gör sker i 
patronymika på -son. Under tiden fram till 1647 skrivs patronymika med 
”-sen” alternativt någon ”-søn”. År 1647 sker en förändring och närmast 
total övergång till stavning med ”-son”. Därefter finns endast några få 
belägg för stavning med dansk form. För appellativet son sker från 
samma tid en svag övergång mot svensk form. För appellativet dotter och 
patronymika på -dotter sker ingen förändring mot svensk form förrän 
under 1660-talet med en ökning de sista fem åren.  
 I de lokalt skrivna domboksprotokollen nämns betydligt fler män än 
kvinnor. De danska skrivarna före 1645 skriver ”-sen” och ”søn”, medan 
de svenska skrivarna efter 1645 uteslutande skriver ”(-)son”, både i 
patronymika och appellativ. Före 1645 används genomgående 
appellativet och patronymikaformen ”(-)datter”, medan de svenska 
skrivarna efter 1645 mestadels skriver ”(-)dotter”, förutom enstaka 
belägg för dansk form.  
 För variablerna <b/p>, <d/t>, <g/k> noteras endast en svag 
förändring i vissa lexem, medan förändringen i ort- och personnamn är 
betydligt större. Ortnamnet Flatmon får efter 1656 i de flesta fall klusilen 
<t> från  att  tidigare  stavats  med  <d>.   Ortnamn  med leden -viken 
och -åker övergår i hög grad till att efter 1651 skrivas med <k> från att 
tidigare skrivits med <g>. För Håkan används från 1651 och framåt 
”Håken” och någon gång ”Håkan” i stället för den tidigare använda 
formen ”Haagen”.    
 För variabeln <e/a> i trycksvag ställning sker en förändring de sista 
sex åren, 1663–1668. I några ord syns en tillfällig övergång till stavning 
med trycksvagt <a>. Tre verb får preteritumändelsen <-ade> och Olof 
Bertilsson skriver en gång vardera ”examinerade”, ”jordsættade” och 
”kallade”. I yrkesbeteckningen ryttare sker en tydlig övergång till stavning 
med <-are> från den tidigare och i andra yrkesbeteckningar vanligare 
formen <-ere>. 
 För variablerna <a, aa/å>, <æ/ä>, <ø/ö> noteras en tydlig 
förändring beträffande <a, aa/å> och <ø/ö>, medan Olof Bertilsson 
genom hela kyrkoboken använder den danska digrafen <æ>. Grafen 
<å> överväger klart från och med år 1649 och grafen <ö> från och med 
1653. Efter dessa årtal finns endast enstaka belägg för de danska 
motsvarigheterna. 
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 För variabeln <-is/-es> kan noteras en viss användning av ändelsen -
es genom hela kyrkoboken. De tidiga förekomsterna av es-former avser 
endast namn i genitiv, medan senare förekomster även avser pronomen 
och substantiv i genitiv samt verb i passiv.  
 Även för dessa variabler märks en markant skillnad i 
domboksprotokollen från tiden före och efter 1645. Frånsett några 
undantag har de danska skrivarna <b,d,g> där svenska skrivare har 
<p,t,k>. Ortnamnet Flatmon skrivs redan i de tidiga protokollen med 
<t>. De danska skrivarna använder genomgående <e> i trycksvag 
ställning, medan de svenska skrivarna till klart övervägande del skriver 
<a>. De danska skrivarna använder genomgående de danska graferna 
<a, aa, æ, ø>, medan de svenska skrivarna till övervägande del använder 
de svenska graferna <å, ä, ö>, dock med viss variation i valet av 
diakritiskt tecken. De danska skrivarna använder närmast enbart is-
former, medan de svenska skrivarna till största delen använder es- eller 
as-former.  
 Beträffande variablerna <kirk/kyrk>, <tieneste/tienst> och 
<bededag/bönedag> sker i Olof Bertilssons kyrkobok en markant 
övergång till svenska former under åren efter maktskiftet 1645. Lexemet 
kyrka skrivs under åren fram till 1652 i formen ”kirkie”, medan det från 
och med 1653 till klart övervägande del skrivs ”kyrkie” alternativt 
”kyrkia”. Lexemet tjänst skrivs fram till 1647 ”tieneste”. Därefter skrivs 
ordet i en tredjedel av beläggen ”tienst”. Fram till och med 1648 används 
ordet ”bededag”. Vid de officiellt utlysta böndagarna används därefter 
allt oftare ordet ”bönedag”. Här ser influenserna främst ut att ha kommit 
från centralt skrivna texter som böndagsplakat samt kyrkohandbok, 
psalmbok och bibel. Övergången till formen ”bönedag” sker 
företrädesvis vid de böndagar Olof Bertilsson fått kännedom om via 
officiella böndagsplakat. Vid andra, mindre böndagar under åren fram till 
1668 används vid de allra flesta tillfällen fortfarande formen ”bededag”. 
 De i kyrkoboken vanligast förekommande personnamnen Nils, Olof 
och Peder skrivs till övervägande del ”Niels”, ”Oluff” och ”Peder”. Efter 
1645 kan stavningen variera något och namnen uppträder tillfälligt i 
formerna ”Nils”, ”Olof” och ”Pehr”. Namnen Lars, Mogens, Håkan och 
Anna uppvisar däremot en markant övergång från en dansk stavning till 
en svensk efter 1645. Formerna ”Laurs” och ”Lauritz” ändras till Lars”, 
”Mogens” till ”Måns”, ”Haagen” till ”Håken” alternativt ”Håkan” och 
”Ane” alternativt ”Anne” ändras till ”Anna”. 
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 Mer exkursartat, eftersom detta inte har med dansk eller svensk 
ortografi att göra, redovisas även Olof Bertilssons användning av 
diftonger. I kyrkoboken används i vissa ortnamn diftongerna au, ei och 
öy. En markant förändring sker i ortnamnet Ede, vilket fram till år 1653 
skrivs med diftong i formen ”Eide” och därefter skrivs ”Eed(h)e”. 
Domböcker och räkenskaper som skrivits lokalt har endast några få 
belägg för skrivning med diftong i detta ortnamn. De härjedalska 
ortnamnen Sveg, Hede och Vemdalen skrivs däremot, både av Olof 
Bertilsson och de danska tingsskrivarna, ofta med diftong. 
 Från och med år 1647 sker alltså en märkbar förändring i ortografin 
för vissa variabler. År 1647 är andelen svenska former 12 %, år 1648 23 
% och år 1649 32 %. Därefter sker förändringar inom fler och fler 
variabler och åren 1650 till 1662 ligger andelen svenska former på 31–45 
%. Förändringarna ökar än mer under 1660-talet och år 1667 är andelen 
svenska former 69 %. Vissa av förändringarna blir snabbt bestående 
medan andra uppvisar en långsam men kontinuerlig utveckling, åter 
andra uppträder endast sporadiskt.  
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Kapitel 6      
Orsaker till förändringarna i Olof Bertilssons ortografi 
1636–1668. – En sammanfattande diskussion  
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera möjliga förklaringar till de 
förändringar som redovisats i kapitel 5. Jag följer utvecklingen 
kronologiskt och tar som utgångspunkt den ortografiska kod Olof 
Bertilsson hade åren kring maktskiftet 1645. För att ge diskussionen fasta 
hållpunkter görs därefter mer konkreta nedslag i tiden åren 1647–1649, 
1656–1658 och 1666–1668 med hjälp av tabeller över Olof Bertilssons 
individuella ortografiska kod, IOC, vid dessa tidpunkter. (Se även bilaga 
1, utdrag från utgåvan av Olof Bertilssons kyrkobok åren 1645, 1647, 
1657 och 1667.)  
 I avsnitt 6.1 avhandlas Olof Bertilssons ortografiska kod till och med 
1646. I avsnitt 6.2 redovisar jag de personliga och sociala förutsättningar 
som kan ha påverkat Olof Bertilsson i förändringen av hans IOC och 
övergången till en mer svensk kod. Avsnitt 6.3 behandlar den 
ortografiska koden åren 1647–1649 och några förändringar de närmaste 
åren därefter. Avsnittet fokuserar på förändringar i patronymika på -son 
och -dotter, appellativen son och dotter samt ort- och personnamn. Avsnitt 
6.4 behandlar den ortografiska koden för åren 1656–1658 och några 
förändringar som skett fram till dess. Särskilt diskuteras förändringen av 
de kyrkligt centrala orden kyrka, tjänst och böndag. I avsnitt 6.5 avhandlas 
den ortografiska koden för åren 1666–1668, vilken visar förändringar 
under de sista tio åren av Olof Bertilssons kyrkobokföring. I avsnitt 6.6 
ges en bredare diskussion av den variation och förändring som visat sig i 
de redovisade nedslagen i Olof Bertilssons ortografiska kod. Avsnitt 6.7 
ger en sammanfattning av kapitlet. 
 
 
6.1   Olof Bertilssons ortografiska kod 1644–1646 
Det som slår en vid en närmare genomgång av resultatet är den 
konsekvens som trots viss variation utmärker Olof Bertilssons ortografi 
före 1647. Förutom några enstaka avvikande varianter i de undersökta 
variablerna använder han konsekvent de former som kan ses som 
danska. För åren 1644–1646 ser Olof Bertilssons IOC ut enligt följande: 
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Tabell 10. Olof Bertilssons IOC åren 1644–1646 
IOC-tabell
Variabel Exempel på ord och namn Belägg för åren 1644–1646

dansk form   /   svensk form
<-sen/-son> Nielsen, Oluffsen 259 -sen / 0 -son
<-datter/-dotter> Pedersdatter, Lauritzdatter 82  -datter / 0 -datter
<sön/son> 51 sön / 0 son
<datter/dotter> 37 datter / 0 dotter
<bl/pl>            döbe, daab, ecteskab 10 bl / 0 pl
<dl/tl> vdj, lod 25 dl / 0 tl
<gl/kl>             sogn,  wægt 106 kl / 0 kl
<dn/tn>            Vdgaard, Fladmou 12 dn / 0 tn
<gn/kn>           Vigen, Haagen 51 gn / 0 kn

<e/a>              siden, pijge 116 e / 0 a
<-ere/-are> skomager 6 -ere / 0 -are
<-ede/-ade> prædickede 51 -ede / 0 -ade
<-et/-at> laboreret 22 -et / 0 -at
<a, aa/å>         gang, gaard, Kaxås 111 a, 130 aa / 1 å
<æ/ä>             præst 76 æ / 0 ä
<ø/ö>              søn, øen, Almöe 232 ø / 17 ö
<-is/-es>          Gierdis, Bagges 29 -is / 2 -es
<kirke/kyrka> 8 kirke / 0 kyrke/kyrka
<tieneste/tienst> 215 tieneste / 3 tienst
<bededag/bönedag> 48 bededag / 0 bönedag
<Niels/Nils> 69 Niels / 0 Nils
<Oluff/Olof> 124 Oluff / 0 Olof
<Peder/Per> 39 Peder / 0 Per
<Laurs, Lauritz/Lars> 1 Laurs, 72 Lauritz / 0 Lars
<Mogens/Måns> 22 Mogens / 0 Måns
<Ane, Anna/Anna> 1 Ane, 30 Anne / 0 Anna
<Haagen/Håkan> 8 Haagen / 0 Håkan  
 
Under dessa år skriver Olof Bertilsson konsekvent <-sen> eller <-søn> i 
patronymika och appellativ, <-datter> i patronymika och appellativ, 
<b,d,g> i position efter vokal där svenskan skulle ha <p,t,k>, <e> i 
trycksvag ställning där svenskan skulle ha <a>. Han använder graferna 
<a, aa> och <æ>, han skriver ”kirke”, ”tieneste” och ”bededag” och 
han skriver ”Niels”, ”Oluff”, ”Peder”, ”Laurs” eller ”Lauritz”, 
”Mogens”, ”Haagen” samt ”Ane” eller ”Anne”.  
 Den variation Olof Bertilsson ändå har är också den mestadels 
konsekvent och speglar en medveten hållning. Ändelsen <-es> 
förekommer endast som genitivändelse vid vissa egennamn och tillnamn, 
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aldrig vid pronomen eller verb i passiv. Den tidiga övergången till grafen 
<ö> sker i ortnamnsleden -möe under senare delen av 1643. Det enda 
belägget för <å> i ortnamnet Kaxås och de tre beläggen för formen 
”tienst” kan ses som tillfälliga undantag. 
 Den konsekvens som, trots angiven variation, utmärker Olof 
Bertilssons skriftspråk åren 1644–1646 visar att han är en ortografiskt 
medveten skribent med en stabiliserad, med Zheltukhins (1996: 87 f.) 
ord ”frozen”, individuell ortografisk kod. Den kod han använder följer 
till stor del den norm Christian III:s bibel från 1550 grundlade på danska 
och som med smärre förändringar kvarstod i senare bibelutgåvor och i 
boktryckarnas norm (se Skautrup 1968: 180–187, 210–216). Varje tids 
bibelortografi är den ortografi Zheltukhin (1996: 38, 160 et passim) 
anger som standard ortografisk kod, SOC.   
 Det sociala nätverk Olof Bertilsson ingick i var skriftspråkligt danskt, 
och det förmodat starka band av skrivare med samma språkliga 
bakgrund utgjorde sannolikt ett skydd mot andra eventuella tillfälliga 
skriftspråkliga influenser, vilka annars hade kunnat utmana en stabil och 
fryst IOC (se Zheltukhin 1996:91 ff.). Under sina första tio år som präst 
hade Olof Bertilsson i sin närmaste omgivning en rad andra präster som 
alla hade utbildats i Danmark–Norge och som därefter arbetat i 
Danmark–Norge där Härjedalen och Jämtland då ingick. Andra 
skrivkunniga personer i hans omgivning, som danska lagmän och 
tingsskrivare, hade sannolikt även de fått sin utbildning i skolor i 
Danmark–Norge och hade därmed danska som skriftspråk.  
 
6.1.1   Kopiering av besiktningsprotokoll 
För att ytterligare undersöka konsekvensen i Olof Bertilssons IOC samt i 
vilken utsträckning en annan skrivares ortografiska kod eventuellt kan ha 
påverkat Olof Bertilssons skriftspråk, ska en jämförelse mellan ett 
originalprotokoll av en dansk tingsskrivare och en kopia utförd av Olof 
Bertilsson göras.  
 Den 19 september 1642, när Olof Bertilsson just flyttat till Offerdal, 
hölls en besiktning av prästgården. Närvarande var tingsskrivare Hans 
Ankersen, lagman Jens Mickelsen, fogde Henning Skytte, landsprost 
Olof Petri Drake samt tolvmän från Rödöns, Alsens och Offerdals 
tingslag. Bevarat i Landsarkiv i Östersund finns från denna besiktning 
både originalprotokollet, skrivet av Hans Ankersen vid 
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besiktningstillfället, och en kopia gjord av Olof Bertilsson den 12 juni 
1643 (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv, O II:3, s. 1–5, 9–14). (Se figur 30 s. 
170–171, som visar en jämförelse mellan originalet och kopian. Figuren 
visar de första 1 1/2 sidorna av protokollets sex sidor.) 
 Som vi sett hade Olof Bertilsson vid den tid han kopierade ovan 
nämnda protokoll en mycket konsekvent och stabil IOC med någon 
variation i vissa variabler. Kopian gjordes närmare ett år efter 
besiktningen, sannolikt för Olof Bertilssons egen räkning, för att han 
själv ansåg sig behöva en kopia från besiktningen av prästgården. Vid 
samma tid gjordes även en kopia av ett kontrakt mellan Olof Bertilsson 
och förre kyrkoherden Olof Nilsson. Kontraktet reglerade hur prästernas 
lön skulle fördelas dem emellan samt försäkrade att Olof Nilsson skulle 
överlämna prästgården så ”ferdig fra mig som loffligt och christeligt 
kand kiendis” (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv O II:3, s. 5-6). De båda 
kopiorna var för Olof Bertilsson säkert av intresse inför befarad framtida 
tvist angående kostnader för reparationer och byggnationer på 
prästgården. Prosten, fogden och länsmannen hade nämligen vid 
besiktningens första dag föreslagit att de båda prästerna skulle komma 
överens om ”en visse pencions udgifft” från Olof Nilssons sida till 
husbyggnad och jordens återupprättelse. Till besiktningens andra dag 
kom dock inte Olof Nilsson utan skickade i stället Morten Halvarsson, 
kyrkoherde i Hammerdal, som sitt ombud.  
 Morten Halvarsson tillkännagav att Olof Nilsson erbjöd sig att själv 
låta förbättra och bygga på prästgården i den utsträckning det kunde 
tillkomma honom. Efter det som framkommit vid besiktningen om 
tidigare utförda reparationer litade sannolikt inte Olof Bertilsson på 
kollegans löfte utan äskade, för ”att kunde haffue disbedre fremgangh”, 
pengar till husbyggnad och renovering. Det bestämdes ändå att Olof 
Nilsson skulle bygga nya hus i stället för dem han låtit förfalla och att de 
båda prästerna inbördes skulle komma överens om ersättning för jordens 
vanskötsel. Olof Bertilsson förde därför noggranna anteckningar över de 
arbeten han gjorde och bekostade på prästgården i Offerdal.53  

                                                 
53 Citaten ovan är, där inte annat anges, hämtade från besiktningsprotokollet från 1642, ÖLA, 
Offerdals kyrkoarkiv O II:3 s. 1–5, 9–14. Anteckningsbok över de byggnationer och 
reparationer Olof Bertilsson lät göra på prästgården i Offerdal finns bevarade i Landsarkivet i 
Östersund, Offerdals kyrkoarkiv, O II:2 s. 1–7. 
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 Vid kopiering menar Alexander Zheltukhin (1996:165 ff.) att skrivare 
med en stabil IOC till viss del kan påverkas, om än tillfälligt, av 
originalets ortografi. Efter en psykolingvistisk teoretisk diskussion om 
hur kopiering går till kommer Zheltukhin fram till att följande kan 
hända: varje del av texten/syntagmen förvaras i korttidsminnet på två 
sätt. Under den korta tid då det visuella minnet är aktivt kan originalets 
VOV (variant of variable) överföras korrekt. När det visuella minnet 
stängs av kan skrivaren fortfarande få information från korttidsminnet 
genom inre tal, utan att konsultera originalet. Från detta stadium, när 
skriftbilden av originalets VOV har suddats ut, är chansen större att 
skrivaren spontant använder den VOV som hans egen IOC har för att 
skriva ner den lagrade informationen, dvs. att originalet inte följs och 
kopieringen blir felaktig (Zheltukhin 1996: 168).  
 Samstämmighet med originalet torde således vara störst i början av 
varje mening, rad eller syntagm, medan avvikelser från originalet torde 
uppträda mot slutet av mening, rad eller syntagm. Dessutom menar 
Zheltukhin, med stöd i en undersökning av Krasikov 1980, att man kan 
förvänta sig att lojaliteten mot originalet avtar mot slutet av texten.  
 En annan avgörande faktor för hur nära originalet en kopia kan 
förmodas bli är skrivarens attityd till kopieringen. Men även om 
intentionen från skrivarens sida är att följa originalets ortografiska kod, 
är ändå alltid denne skrivares egen IOC synlig i en kopia. Detta på grund 
av det korta visuella minnet av skriftbilden (Zheltukhin 1996: 169 ff.).  
 
6.1.1.1   Jämförelse mellan kopia och originalprotokoll 
En jämförelse mellan originalet och kopian, se figur 30 s. 170–171, visar 
att ortografin i de båda versionerna i stort överensstämmer. Både Hans 
Ankersen och Olof Bertilsson hade vid tiden danska som sitt skriftspråk 
och hade sannolikt båda lärt sig ett danskt normsystem med den 
variation som 1600-talets skriftspråknorm medgav. Under sina respektive 
yrkesutövningar hade var och en därefter utvecklat sin egen IOC. Utifrån 
ovan nämnda protokoll, som innehåller drygt 9 200 tecken fördelade på 
1 600 ord, består Hans Ankersens IOC inte helt oväntat nästan enbart av 
de danska varianterna i de variabler jag använder i undersökningen.  
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Protokoll från besiktning av prästgården i Offerdal, 19 september 1642. 
Original, skrivet av Hans Ankersen. Kopia, skrivet av Olof Bertilsson

Rad
Wij effterskrene. Hans Ankersen 1 Wij effterskrene. Hans Ankersen  
Tingsskriffuer i Jempteland, 2 Tingsskriffuer i Jempteland,
… 3 …
Ett bryggerhuus staaendis  4 Ett bryggerhuus staaendis 
yderst paa gaarden 5 yderst paa gaarden
Her Olluff Nielsen for 2 aar 6 Her Olluff Nielsen for 2 aar 
siiden haffuer ladit ophugge,  7 siden haffuer ladet ophugge, 
medt tuende huoller paa veggene, 8 medt tuende huoller paa veggene,
dogh jngen glass udj, icke heller 9 dog ingen glass udj, icke heller 
befindes tegtt medt nebber, mens 10 befindis tegt mett neffuer, mens 
samme steder obbett under taggett. 11 samme steder obbett under tagett.
En anden liiden stue som Her 12 En anden liden stue som Her 
Olluff Nielsen och for 2 aar siiden 13 Olluff Nielsen och for 2 aar siden 
haffuer ladit opsette paa den 14 haffuer ladett opsette pa den
østerkandt medt 2 smaa glass udj, 15 østerkandt mett 2 smaa glass udj, 
døchtig till en melckstue. 16 døchtig till en mielckstue.
Derhuos staaendis en gammell 17 Der huos staaendis en gammel 
sengstue, effter gammell viiss offuer  18 sengstue effter gammel vjss offuer 
70 aar, aff allder under syllerne, 19 70 aar, aff alder under syllerne, 
saavellsom vegne mestendiell 20 saavell som veggene mestendeell 
forraadnit, Her Olluff Nielsen 21 forraadnitt, Her Olluff Nielsen  
haffuer ladit forbedere paa taggit. 22 haffr ladett forbedre paa taggett.
En nattstue, offuer kielleren, aff 23 En nattstue, offuer kielleren aff 
allder veggebanden befindes mögit 24 alder veggebanden befindis meget 
forraadnit, saauellsom brøstfeldigh 25 forraadnit, saa vell som brøstfeldig 
bagh skorsteenen, medt forraadnit  26 bag skorstenen medt forraadnit
vegh, och fattis spield udj 27 vegh, och fattis spiel udj 
skorstenen, dogh Her Olluff Nielsen 28 skorstenen, dog Her Olluff Nielsen 
haffr ladit forferdige paa taggett. 29 haffuer laditt forferdige paa taggett.
Jtem der hous till den nordere siide 30 Jtem der hous till den nørder sijde  
de tuende stoere stuer begge aff 31 de tuende stoere stuer begge aff  
allder och vandrygtte paa tagget, 32 alder och vanrygte paa tagget 
forraadnit och udøchtige. 33 forraadnit og udøchtige
Derhuos en bagstue ijligge maader 34 Der huos en bagstue jlige maader 
aff allder vegne forraadnit och 35 aff alder veggene forraadnit och 
udøchtige, forbedritt paa taggett. 36 udøchtige, forbedret paa tagett.  
 
Figur 30. Utdrag ur original och kopia av besiktningsprotokoll. Ca 1 1/2 av 6 
sidor.  Markering i fetstil avser de exempel som hänvisas till i texten. 
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Porttloffenne brijstfeldigh offuer ald 37 Porte loffene brøstfeldig offuer altt 
taggett forraadnit, dogh vegne 38 tagget forraadnit, dogh veggene 
beholden och døgtige. 39 beholden och døgtige.
Derhous ett andit gammeldt huss 40 Derhous ett andett gammelt huuss  
medt lofft som kaldis mørckboe, 41 medt lofft, som kaldis mørckboe, 
aff allder medt forraadnit tagh. 42 aff alder mett forraadnit tagh.
Jtem paa den anden siide ved loftett, 43 Jtem paa den anden sijde ved loftett ett 
ett gammeldt korn herbergh, 44 gammelt korn herberg 
Her Olluff Nielsen haffuer ladit   45 Her Olluff Nielsen haffuer ladett 
forbedrepaa taggett, dog forraadnit  46 forbedere paa tagget. Dog forraadnit 
under taggett paa vegne. 47 under tagget paa veggene.
Noch et herbergh øster paa gaarden 48 Noch ett herberg øster paa gaarden 
hous bryggerhussitt, ijligge maader 49 hous bryggerhusset, jlige maade 
aff allder møgett brøstfeldigh 50 aff alder meget brøstfeldig 
och forraadnitt. 51 och forraadnitt.
Sønden ved gaarden ett gammeldt 52 Sønden ved gaarden ett gammelt
størhuuss forfalden og udøchtigh. 53 stægerhuuss forfalden og udøgtig
Dernest jnd paa gaarden en 54 Dernest ind paa gaarden en 
gammell forfalden udraadnit 55 gammel forfalden udraadnit 
borgestue udøchtigh. 56 borge[stue] udøgtige.
Derhuos neder paa gaarden, en 57 Der huos neder paa gaarden en 
gammell kiellerlofftstue, som Her 58 gammel kieller løfft stue som H[er] 
Olluff Berttellsen holder till udj, 59 Olluff Bertelsen holder till udj, 
befindis brijstfeldigh, vegband 60 befindis brøstfeldig, v[eg]band
stockene, och underbygningh 61 stockene, och under bygdningh 
forraadnitt, medt viidere udj trapper 62 forraadnit medt vijdere ud[i] trapperne  
saavellsom kielleren møget 63 saa vel som kielleren meget 
brøstfeldigh, 64 brøstfeldig, 
Om huilekett forne huus Her Olluff 65 Om hu[i]lkett forne huus her Olluff  
Nielsen beretter, aff hans formand 66 Nielsen beretter aff ha[ns] formand 
S. Her Anders N. att vere opsett 67 S. Her Anders N. att vere opsætt 
paa hans eget bekostningh, 68 paa hans eg[et] bekostning, 
daa hand vohr Capelan, och siiden 69 da hand vor Capelan, och siden 
sig affhanem det foræritt. 70 sig aff hanne[m] dett forærett.
Besigtet en badstue, som befindis  71 Besigtet en badstue som befindis 
veggen forraadnit ett huerff under 72 veggen forraadnit et h[uerf] [un]der 
i jorden paa den ene siide, och paa 73 i jorden paa den ene sijden og paa
den anden siide ett halff huerff 74  den anden sid[e] ett halfft huerff 
forraadnit, och udraadnit tagh paa 75 forraadnit, og udraadnit tagh paa 
badstuesuallen. 76 badstuesuallen.  
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 I protokollet som Hans Ankersen skrivit finns endast patronymika i 
formen <-sen>, ingen kvinna nämns med patronymikon och inga 
appellativ för son eller dotter förekommer. Hans Ankersen använder 
graferna <b, d, g> i de flesta ord men till viss del även <t> och <k> i 
enstaka ord. Variabeln förekommer inte i ort- och personnamn. Han 
skriver <e> i trycksvag ställning och använder genomgående graferna 
<a, aa, æ, ø> samt formen <-is> i genitiv och passiv. Lexemen kyrka, 
tjänst och bönedag förekommer inte vare sig i dansk eller svensk form 
medan de av mig undersökta personnamnen alla har dansk stavning, t.ex. 
Lauritz Nielsen, Oluff Pedersen, Niels Olsen. 
 
6.1.1.2   Variation i stavning av orden oduktig och vittnade 
I de flesta fall använder alltså Hans Ankersen <b>, <d> och <g> efter 
vokal, men ett antal belägg för varianterna <t> och <k> i lexem finns 
dock (jag räknar här grafemparet <ch> som alternativ för <k>). Hans 
Ankersen skriver ordet vittnade fyra gånger med <tt> i formerna 
”vittnede” och han skriver orden duktig (’duglig’ om byggnader) och 
oduktig (’oduglig’) tio gånger med <ch> i formen ”(u)døchtige/h” och 
två gånger med <g> i formen ”døgtig(h)”. (Beträffande danska och 
svenska former av ordet vittna se avsnitt 5.2.2.1, beträffande ordet duktig 
se nedan.) 
 När Olof Bertilsson kopierar dessa ord stavar han inte alltid enligt 
originalet. Av de fyra beläggen för ordet vittnade i protokollet skriver Olof 
Bertilsson de två första med <tt> i formen ”vittnede” men de två senare 
med <d> i formen ”vidnede”. Ordet vittnesbörd skriver dock både Hans 
Ankersen och Olof Bertilsson med <d> i formen ”vidnissbyrd”. 
 Som redovisats i avsnitt 5.2.2.3, alternerar Olof Bertilsson stavningen 
av ordet vittne i sin kyrkobok. Ordet förekommer fyra gånger och vid två 
tillfällen stavar han med <d> och vid två tillfällen med <t>. Alla fyra 
beläggen från kyrkoboken är från senare datum än kopieringen av 
protokollet.  
 Av tolv belägg för ordet (o)duktig följer Olof Bertilsson originalet i sex 
fall och ändrar enligt egen IOC i sex fall. Olof Bertilsson skriver lexemet 
(o)duktig de tre första gångerna med <ch> liksom i originalet (se figur 30, 
rad 16, 33 och 36), den fjärde gången med <g> liksom i originalet (se 
figur 30, rad 39). Men i sex av de resterande åtta fallen skriver Olof 
Bertilsson <g> i motsats till originalet som har <ch> (se figur 30, rad 53, 
56). I det sjunde fallet har både original och kopia <ch> och i det 
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åttonde har både original och kopia <g>.  Olof Bertilsson skriver även 
ordet fullmäktige med <g> i formen ”fuldmägtige”, där originalet har 
<ch> i formen ”fuldmechtige”. Enligt både ODS och Kalkar (I: 804) 
skrivs ordet i äldre danska fuldmægtig. 
 Ordet duktig är ett lån från lågtyskans duchtig med biformen düchtich, 
varav danskan dygtig (Hellquist 1980: 161, Nielsen 1989: 99). ODS 
uppger formerna ductig, dyctig och dögtig som äldre nydanska former och 
Kalkar (I: 398) ger belägg för formerna ductig, duchtigh och dygtig i danska 
texter från sent 1500-tal till sent 1600-tal.  
 Lexemet duktig kunde således i danskan under 1600-talet skrivas med 
både <c>, <ch> och <g>. Under 1600-talet diskuterades stavningen 
och bruket av bokstaven <c>, vilken främst användes i kombinationen 
<ck> alternativt <ch>. Syv ville ändra <ck> till <kk>, men före <t> 
ville han skriva <g> i former som magt (Skautrup 1968: 326). Andra 
försvarade dock bruket av <c> och 1699 års danska psalmbok har <ck> 
i ord som tack, men <g> i kombination med <t> i ord som magt.  
 I kyrkoboken använder Olof Bertilsson kombinationen <gt> främst i 
ordet oäkta, i formen ”wægt”, vilket han ändrar till ”wæcht” i slutet av 
1650-talet. Dessutom förekommer kombinationen i ordformer som 
”ragte” (’räckte’, 1645 och 1649), ”hestmagt” (1649), ”negtede” (1653) 
och ”megtig” (1653). Kombinationen <cht> finns, förutom i formen 
”wæcht”, en gång i formen ”tencht” (’tänkt’ 1659). Kombinationen 
<ckt> förekommer endast en gång, i ordformen ”wæckt” (1667).  
 I kyrkoboken övergår således Olof Bertilsson från 
bokstavskombinationen <gt> till <cht> och <ckt> i slutet av 1650-talet. 
Vid kopieringen 1643 följer Olof Bertilsson originalet och skriver <cht> 
vid fyra tillfällen. I övriga fall skriver han <gt> liksom han själv gör i 
kyrkoboken vid samma tid.  
 
6.1.1.3   Om ordens position i texten 
Vid kopieringen av besiktningsprotokollet följer Olof Bertilsson alltså 
originalet i två av fyra fall beträffande ordet vittne, och i sex av tolv fall 
beträffande ordet (o)duktig. Enligt Zheltukhin (1996: 168) borde, på 
grund av det korta visuella minnet, fel gentemot originalet främst 
uppträda sent i en mening, rad eller syntagm. I den kopia Olof Bertilsson 
skrivit förefaller dock beläggens position i texten inte ha spelat någon roll 
för om kopieringen följer eller inte följer originalet. De två beläggen för 
ordet vittne, där Olof Bertilsson följt originalet, ligger båda tidigt i 
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respektive syntagm. Av de två beläggen där han inte följt originalet ligger 
ett tidigt och ett sent i respektive syntagm. Av de fyra första beläggen av 
ordet (o)duktig, som Olof Bertilsson följt ortografiskt, ligger ett först och 
tre sist i respektive syntagm. De sex beläggen som Olof Bertilsson inte 
följt ortografiskt ligger både tidigt, sent och sist. De två sista beläggen, 
som Olof Bertilsson följt ortografiskt, ligger i slutet av en lång respektive 
sist i en kort syntagm. Den alternerande stavningen av ordet duktig i 
originalet och kopian av besiktningsprotokollet beror sannolikt på en 
variabel norm, där stavning med både <g> och <ch> förekom i danskan 
vid den aktuella tiden.   
 
6.1.1.4   Variation i stavning av orden fähus och med 
Citatet nedan visar också det, i likhet med exemplen ovan, att ordens 
position i satsen inte förefaller ha haft någon betydelse för om 
kopieringen följt originalet eller inte. Här har Olof Bertilsson ändrat 
ortografi och även prefix i ord som kommer tidigt i satsen, men följt 
originalets ortografi i ord som kommer senare: 
 

Original: Ett gammeldt feehuuss udraadnit och nedersiget, udøchtigh 
 
Kopia:     Ett gammelt fæhuuss forraadnit och nedersiget, udøchtigh 

 
Vid kopiering av denna korta mening har Olof Bertilsson ändrat 
ortografi i tre ord: gammalt fähus utruttnat. I originalprotokollet skriver 
Hans Ankersen ”Ett gammeldt feehuuss udraadnit ...” Tre gånger i 
protokollet använder Hans Ankersen ordet gammalt, konsekvent skrivet 
”gammeldt” (se figur 30, rad 52). Likaledes använder han fjorton gånger 
ordet med, alltid skrivet ”medt”. Olof Bertilsson ändrar i kopian till 
formen ”gammelt” i alla tre beläggen och till formen ”mett” i hälften av 
de fjorton beläggen (se figur 30, rad 8, 10, 15, 26 et passim).  
 I kyrkoboken förekommer inte adjektivet gammalt i neutrum. 
Prepositionen med är däremot frekvent förekommande. Endast vid två 
tillfällen, den 9 maj 1641 och den 29 september 1643, stavar Olof 
Bertilsson ordet med <dt>, annars skriver han ordet med <tt> fram till 
slutet av 1643, därefter med enkelt <t>, innan han från 1657 mer och 
mer går över till stavning med <d> alternativt <dh>.  
 Prepositionen med förekommer främst i trolovnings- och vigselboken, 
där Olof Bertilsson antecknar att en person trolovats eller vigts med en 
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annan person. Förändringen från formen ”mett” till ”met” i kyrkoboken 
görs i de fyra första anteckningar om trolovning Olof Bertilsson noterar 
då han kommit till Offerdal, i september och oktober 1643. I första 
anteckningen skrivs ”medt”, i andra och tredje anteckningen skrivs 
”mett” (liksom i alla anteckningar från tiden i Härjedalen, förutom ett 
belägg för ”medt” den 9 maj 1641), i fjärde anteckningen och i alla 
belägg under flera år framåt skrivs ”met”. I vigselboken finns något 
enstaka belägg för ”mett” med senare datum, men även där sker 
förändringen vid samma tid, i slutet av 1643. (Se exempel i bilaga 1 s. 248 
ff., 268 ff. 278 ff.)  
 Vid kopiering av besiktningsprotokollet, vilket sker i juni 1643, har 
Olof Bertilsson således i detta fall följt originalets ortografi i hälften av 
beläggen och använt sin egen ortografi i den andra hälften av beläggen. 
 I citaten ovan skriver Hans Ankersen ordet fähus med <ee>. Olof 
Bertilsson har i kopian ändrat till <æ>. Samma ändring, från <e> eller 
<ee> till <æ>, sker även i andra delar av protokollet. Ordet präst skriver 
Hans Ankersen med <e> i ”prestegaarden”, ”prest Aaen” och 
”presterne”. Olof Bertilsson ändrar i kopian konsekvent till stavning med 
<æ>. Dessutom stavar Hans Ankersen orden närvaro, uppsatt, rätten, träda, 
gräset och säd med <e> eller <ee>. I samtliga fall ändrar Olof Bertilsson 
till stavning med <æ>, i enlighet med sin egen IOC. 
 Den tredje ändringen i citaten ovan, från originalets ”udraadnit” 
(’utruttnat’) till kopians ”forraadnit”, sker sannolikt på grund av att 
”forraadnit” är den form Hans Ankersen oftast använder i det aktuella 
protokollet, och att denna form i originalet står skriven både på raden 
rakt ovanför och nedanför ”udraadnit”. I originalet finns femton belägg 
för ”forraadnit” och fyra för ”udraadnit”. I kopian är endast detta 
citerade belägg ändrat. 
 Inte heller beträffande ändringen <dt> till <tt> eller <e> till <æ> 
syns någon skillnad i följsamhet eller förändring i förhållande till 
originalet om orden står i början eller i slutet av en syntagm, vilket 
Zheltukhin alltså menar att det skulle kunna göra (se Zheltukhin 1996: 
168). Ändringen i kopian från <dt> till <tt> i den frekvent 
förekommande prepositionen med sker slumpmässigt och utan tydligt 
mönster. Ändringen av <e> till <æ> sker konsekvent och tyder snarast 
på en medveten ortografisk hållning från Olof Bertilssons sida.  
 På samma sätt ändrar Olof Bertilsson flera av Hans Ankersens 
particip- och imperfektformer från -it(t) till -et(t) (se figur 30, rad 7, 14 et 
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passim). Dock är varken Hans Ankersen eller Olof Bertilsson helt 
konsekvent i bruket av ändelse. Hans Ankersen använder ibland stavning 
med -et(t), och Olof Bertilsson ändrar inte alltid från originalets stavning 
med -it(t) till stavning med -et(t). I sin kyrkobok använder Olof Bertilsson 
ändelsen -it endast i formen ”besoffuit” (’sovit med’) samt vid ett tillfälle 
vardera i formerna ”troloffuit”, ”graffsætit” och ”giffuit” (se exempel i 
bilaga 1 s. 288). Frånsett dessa tillfällen skriver Olof Bertilsson particip 
och imperfekt med -et. 
  
6.1.1.5   Kopieringens inflytande på Olof Bertilssons IOC 
Förutom ovan diskuterade avvikelser i förhållandet mellan 
originalprotokoll och kopia kan nämnas att Olof Bertilsson ändrat till 
enkel vokal och konsonant, från Hans Ankersens ofta förekommande 
skrivning med dubbel vokal eller konsonant i ordformer som ”daa”, 
”liiden”, ”siiden”, ”allder”, ”gammell”, ”kornladde” (’kornlada’), ”ligge” 
(’lika’), ”taggett” (’taket’), ”verre” (’vara’) (se figur 30, rad 7, 12, 17, 24 et 
passim). Hans Ankersen använder <h> i ordformer som ”bröstfeldigh”, 
”bagh”, ”dogh”, ”vahr”, ”ehr” medan Olof Bertilsson skriver 
”brøstfeldig”, ”bag”, ”dog”, ”vor” och ”er” (se figur 30, rad 25, 26, 28 et 
passim). Ändringarna är dock inte helt konsekvent genomförda och 
ibland har Olof Bertilsson i stället lagt till en vokal eller en konsonant. 
Exempelvis har Hans Ankersen enkel bokstav i ”taggit” och ”vegne” 
medan Olof Bertilsson skriver ”taggett” och ”veggene” (se figur 30, rad 
22, 38). Däremot har Olof Bertilsson konsekvent ändrat till formerna 
”de” och ”meget” där Hans Ankersen skriver ”dij” och ”møgit(t)” (se 
figur 30, rad 24, 50 och 63).  
 Ingenstans i kopian finns en ökad ortografisk avvikelse från originalet 
i slutet av mening, rad eller syntagm. Däremot förekommer det i andra 
halvan av dokumentet, den del som inte täcks in i figur 30, att Olof 
Bertilsson två gånger skrivit in ett ord som inte finns i originalet, att han 
vid ett tillfälle uteslutit ett ord som finns i originalet samt att han vid ett 
tillfälle uteslutit fem rader som finns i originalet. De fem uteslutna 
raderna beskriver besiktningen av tre hölador som funnits bristfälliga och 
raserade. I originalet finns samma notering upptagen vid två tillfällen. 
Det är därför troligt att Olof Bertilsson vid kopieringen medvetet 
uteslutit dessa rader då samma notering återkom för andra gången i 
originalet. 
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 Vid kopieringen av besiktningsprotokollet ändrar således Olof 
Bertilsson originalets ortografi många gånger medvetet utifrån sin egen 
IOC, men också flera gånger tillsynes slumpmässigt och under inflytande 
av originalets OC. I kyrkoboken syns dock från tiden närmast efter 
kopieringen ingen ortografisk förändring som kan härledas till påverkan 
från besiktningsprotokollets OC. Olof Bertilsson behåller den 
konsekventa kod han dittills haft och kommer att ha fram till 1647. Den 
förändring Olof Bertilsson senare gör måste därför beaktas med 
utgångspunkt i denna stabila och konsekventa ortografi, vilken 
kännetecknar hans skriftspråk åren 1636–1646. 
 
 
6.2  Olof Bertilssons förutsättningar för en skriftspråklig 
förändring 
Innan jag går in på diskussionen om de förändringar som sker i Olof 
Bertilssons kyrkobok åren 1647–1668, ska jag gå igenom de personliga 
och sociala förutsättningar han hade för att ta till sig och använda nya 
ortografiska varianter. 
 Vid det svenska övertagandet av Jämtland 1645 fick de danska 
prästerna stanna kvar i sina pastorat, men i det tidigare omtalade brevet 
till prästerskapet skriver drottning Kristina att hon vill ”hafwa 
prästerskapet i Jemptland och Herredalen här medh påmindt att efter 
Gudh nu hafwer förordnadt dem een swänsk öfferheet, under hwilken 
de och deres efterkommande, ewärdeligen wara och förblifwa skola” är 
det deras skyldighet att sträva mot en svensk kyrkoordning, hålla sina 
barn i svenska skolor och själva använda svenskt språk (ÖLA, Offerdals 
kyrkoarkiv, J 4, s. 3). 
 Vid en konferens angående olika landskaps övergång från Danmark 
till Sverige under 1600-talet påpekade historikern Harald Gustavsson, 
med utgångspunkt från citatet i drottningens brev, att Guds vilja och 
Guds straff påverkade människornas lojalitet till den makt som regerade, 
den makt Gud hade tillsatt.54 Därför var frågan om dansk eller svenskt 
tillhörighet inte något man ifrågasatte, utan man fann sig i rådande 
förhållanden och anpassade sig så gott man kunde därefter. Andra 
historiker understryker dock att det fanns en ambivalens hos både 
                                                 
54 ”Statsbyten genom tiderna. Några nordiska exempel”, en minikonferens i Östersund, 
den 9–10 februari 2002. Mitthögskolan, Institutionen för humaniora. 
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präster och allmoge i Jämtland om vilken överhet man skulle hålla sig till 
(se t.ex. Bromé 1954:120 f. et passim). Kanske berodde ambivalensen på 
att frågan om vilken överhet som skulle regera inte var helt klargjord. 
Oroligheterna fortsatte och varken präster eller allmoge kunde säkert 
veta vad som var ”Guds vilja” i den här frågan. Från centralt håll 
skickades därför skrivelser ut med uppmaning att tänka på trohet och 
lojalitet till den svenska makten. Olof Bertilsson noterar vid ett flertal 
tillfällen i kyrkoboken att han ”advarede forsamlingerne aff 
prædickstolen om troskap og lydighed at bevijse øffrigheden [...]” (bilaga 
1 s. 283 och Utgåvan s. 315, se även bilaga 1 s. 274 och Utgåvan s. 325 
och 331).  
 Olof Bertilsson själv verkar dock ha anpassat sig efter drottningens 
påbud. Han väljer att öppet stå på svensk sida och hans ställningstagande 
för den svenska kronan märks inte minst vid de oroligheter som bryter 
ut i slutet av 1657. I kyrkoboken skriver Olof Bertilsson i marginalen vid 
månadsskiftet september–oktober: ”NB de norske komme til Bleckås” 
(bilaga 1 s. 283, Utgåvan s. 316). Den 21 mars 1658 skriver han: 
”Dominica Lætare haffde ieg tieneste i Alsne, Her Anders i Offerdal. NB 
bad for Suerrige” (Utgåvan s. 319). Om det var Olof Bertilsson själv eller 
komministern Anders Pedersson, eller möjligen båda prästerna, som bad 
för Sverige är osäkert, men bönen var tydligen värd att notera med ett 
Nota Bene i kyrkoboken. Olof Bertilsson ska också enligt Bygdén 
(1925a: 9) ha erhållit skriftligt intyg på att han ensam informerat 
kommendanten på Frösö skans om att norska trupper var på väg in i 
Jämtland. Detta tolkar Bylund (1990: 9) som att Olof Bertilsson var den 
enda av prästerna i Jämtland som då aktivt stödde de svenska trupperna. 
Ett par av de andra prästerna verkar dock enligt Bromé (1954: 121) 
också ha stått på svensk sida då de uppmanat allmogen till motstånd mot 
norrmännen och meddelat den svenska militären att fienden var i 
antågande.  
 Olof Bertilssons och några av de andra prästernas agerande tyder 
således på att de ett drygt tiotal år efter freden och undertecknandet av 
trohetseden 1645 stod på svensk sida. Sannolikt hade Olof Bertilsson då 
även lagt sig vinn om att lyda drottningens uppmaning att använda 
svensk kyrkoordning och svenskt språk.  
 I enlighet med påbudet om svensk kyrkoordning hade, som 
redovisats i avsnitt 1.3.2, de flesta församlingar i Jämtland köpt in svensk 
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kyrkohandbok, psalmbok och bibel under de första tio åren efter 
övertagandet 1645.  
 
6.2.1   Representation vid riksdagen 1647 
Vid riksdagen i Stockholm 1647, vilken varade från den 21 januari till 
den 24 mars, och vid ett föregående möte med ständerna från den 13 
januari, var Olof Bertilsson närvarande som representant för 
prästeståndet (Forsell & Granstedt 1949: 95, 104). Enligt Olof 
Bertilssons anteckningar i kyrkoboken reste han juldagen 1646. Sin första 
gudstjänst efter hemkomsten höll han den 25 april 1647 (se bilaga 1 s. 
271 eller Utgåvan s. 244 f.).  
 Under de månader Olof Bertilsson var närvarande vid riksdagen i 
Stockholm mötte han troligen svenskt skriftspråk i en omfattning som 
han tidigare aldrig hade upplevt: drottningens tal och de kungliga 
propositionerna upplästes efter svenskt skriftspråk. Prästerskapets 
betänkanden och svar samt dess besvär och protokoll var skrivna på 
svenska. Riksdagens beslut, som lästes upp vid riksdagen och senare 
skulle läsas upp vid lokala häradsting och landsting, var skrivna på 
svenska. Sannolikt fick också Olof Bertilsson med sig hem till Offerdal 
ett exemplar av de tryckta besluten. Prästerskapet hade nämligen redan 
vid riksdagen i Örebro 1606 framfört begäran om att ständernas beslut 
skulle tryckas så att varje prästgäll fick ett exemplar till sin kyrkokista 
(Sveriges Riksdag, 1933, 3: 462). Från drottning Kristinas tid trycktes 
samtliga riksdagens beslut och varje kontrakt brukade få med sig var sitt 
exemplar, medan biskopen och domkapitlet fick ett lämpligt antal 
(Sveriges Riksdag, 1933, 3: 447 ff., se även Prästeståndets 
riksdagsprotokoll 1642–1660, s. 95–137, samt Sweriges Rijkes Ständers 
Beslut från 1647).  
 Olof Bertilsson fick således under några intensiva månader i början av 
1647 möta det svenska språket i olika former och framföranden – vid 
samtal med andra svenska riksdagsrepresentanter, som skriven text i 
protokoll och beslut samt vid uppläsning av protokoll och beslut som ett 
slags uppläst boksvenska (jfr termen i Widmark 2000: 19 ff.)  
 Att representera vid riksdagen måste också ha varit ett prestigefyllt 
uppdrag som än mer stärkte upplevelsen av att det språk han där hörde 
och läste representerade en för honom ny prestigefylld norm. Resan till 
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riksdagen i Stockholm kan för Olof Bertilsson mycket väl ha inneburit 
en ideologisk förändring som senare avspeglar sig språkligt. 
 
6.2.2   Närvaro vid landstinget på Frösön 
Senare samma år, den 21 juni 1647, var Olof Bertilsson närvarande vid 
landsting på Frösön (JD 1647–1648 s. 97, se även bilaga 1 s. 272 f.). På 
landstinget togs många frågor upp som diskuterats vid riksdagen samma 
år, bl.a. frågor om ödehemman, skjutsfärder, humlegårdar och 
skogsskötsel. Eftersom Olof Bertilsson varit prästerskapets representant 
vid riksdagen när samma frågor diskuterades där, kunde han nu säkert 
bistå med värdefull information om vad som sagts och beslutats. 
Sannolikt hade Olof Bertilsson, som nyligen hemkommen 
riksdagsrepresentant, vid detta landsting en mer aktiv roll tillsammans 
med lagman och skrivare. Därför ligger det också nära till hands att tro 
att han läste tingsskrivarens protokoll från detta möte. 
 Vid landstinget tog man även upp frågan om svenskt språk och 
undervisning. Prästerskapet, länsmännen och de 24 tingsmännen 
tillfrågades om det inte vore lämpligt att uppföra en skola i Jämtland, 
eftersom barnen nu enligt drottning Kristinas anmodan borde få sin 
utbildning i svenska skolor på svenskt språk. I protokollets paragraf 32 
noterades följande: 
 

Tillspordes på Hennes Kongl. Maij:tz wägne prästerskapet, 
lähnsmännerne och de 24 om them icke wohre behageligit låtha 
sine barn jnformeras och läras uthi dedt swenske språk och 
bokelig öfning, uprättandes een pædagia här uthi Jempteland, huar 
igenom ungdomen kunde updragas till gudzfruchtan och christelig 
öfningh. ... (JD 1647–1648,  s. 96).  

 
Vid landstinget på Frösön 1647 hade Olof Bertilsson ännu ett motiv till 
att faktiskt läsa det protokoll som fördes. Vid landstinget tog Olof 
Bertilsson upp en fråga om en viss egendoms tillhörighet till Offerdals 
kyrka. Som bevis framlade han enligt protokollet ”åthskillige starke skähl 
och documenter” (JD 1647–1648 s. 97). Enligt domslutet presenterades 
ett köpebrev från 1505 samt ett intyg från kollegan Olof Nilsson som 
bevis (se Thulin 1909: 290). Som motpart i frågan nämns ”Lars Larsson” 
i Enge, vilken kommit i besittning av egendomen genom sin hustru 
”Joen Olufsons dotter”. 
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 Olof Bertilsson deltog även vid andra ting i Jämtland och åberopade 
då olika dokument som bevis för sin sak. Som exempel kan nämnas en 
rannsakning i Lundsjön den 26 oktober 1647 där han lägger fram ett 
brev från 1520 och anteckningar från skattelängder samt ett ting i 
Offerdal den 3 juni 1648 där han lägger fram ett köpebrev daterat den 27 
mars 1648 (JD 1647–1648, ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv O II:1 s. 17–21, 
26–29).  
 
6.2.3   Kontakter med danska och svenska präster 
År 1647 inrättades Härnösands stift och superintendent Petrus Steuchius 
tillsattes. Under åren därefter fick Olof Bertilsson enligt anteckningar i 
kyrkoboken vid flera tillfällen besök av och besökte själv 
superintendenten i Härnösand, och han deltog ofta i möten mellan 
prästerna, de svenska ämbetsmännen och militären i Jämtland. Vid ett 
flertal tillfällen noterar Olof Bertilsson att någon av hans kolleger hållit 
gudstjänst eller förrättat kyrkliga ceremonier inom hans pastorat eller att 
Olof Bertilssons hållit gudstjänst inom något av kollegernas pastorat. De 
präster som arbetade inom Jämtland träffades således regelbundet och 
hjälpte varandra i olika kyrkliga förrättningar (se bilaga 1 s. 263, 279 och 
Utgåvan s. 217 f., 222, 224 et passim).  
 I november 1648 anställdes i pastoratet en svensk komminister som 
bosatte sig i Alsen, ca 1 mil fågelvägen från Offerdal där Olof Bertilsson 
bodde. De båda prästerna hade troligen inte daglig kontakt och Olof 
Bertilsson och komministern Anders Pedersson förrättade oftast 
söndagens gudstjänster i olika kyrkor inom pastoratet. Noteringar i 
kyrkoboken berättar om visst samarbete prästerna emellan, men i vilken 
utsträckning Olof Bertilsson och Anders Pedersson tillsammans 
planerade och diskuterade arbetet inom pastoratet är svårt att ha någon 
sakligt grundad uppfattning om. I den utsträckning gudstjänster och 
annat kyrkoarbete faktiskt diskuterades bör ändå svensk kyrkohandbok 
och bibel ha varit en utgångspunkt. Anders Pedersson var svenskfödd, 
hade utbildats vid Uppsala universitet och därefter tjänstgjort i 
Hälsingland (se Bygdén 1925a: 21). Offerdals pastorat hade bevisligen 
köpt in svensk kyrkohandbok, psalmbok och bibel. 
 Under de oroliga åren 1657–1661 fanns i Jämtland ett antal 
regementspräster som vid olika tillfällen tjänstgjorde i kyrkorna inom 
Olof Bertilssons pastorat. En präst som ofta nämns i kyrkoboken under 
år 1659 är Johan Clementis Thelaus som var född i Härnösand, hade 
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studerat i Uppsala och var lärare och präst i Härnösand innan han blev 
regementspräst i Jämtland (Bygdén 1923b: 8). Olof Bertilsson nämner 
även ”den finske prästen”, ”Herr Jöran en finsk präst”, ”Herr Anders 
ryttarprästen” samt ”Herr Nils ryttarprästen” (se Utgåvan s. 325 f., 328, 
338). Både de finska prästerna och rytteriets präster använde sannolikt 
svenskt språk och svensk kyrkoordning vid sin tjänstgöring, eftersom 
Jämtland nu var svenskt och de militärer som fanns där till största delen 
kom från övriga delar av Sverige (Bromé 1954: 96, 313). 
 Under 1660-talet fick Olof Bertilsson ofta hjälp av kollegers söner, 
tillika blivande komministrar och kyrkoherdar i Jämtland. Verner 
Klangundius55 nämns i kyrkoboken under åren 1660 och 1661 samt vid 
några tillfällen åren 1665 och 1667 (se bilaga 1 s. 286, Utgåvan s. 86, 334, 
et passim). Han hade studerat vid katedralskolan i Trondheim och från 
den 9 januari 1656 vid Uppsala universitet (Bygdén 1925a: 47, Bylund 
1990: 8 f.).  
 Hans Olai Drake56 nämns i kyrkoboken hösten 1660 och 1661, vid ett 
flertal tillfällen under vintern och sommaren 1662 samt en gång i januari 
1668 (se Utgåvan s. 122, 129, 338 et passim). Han hade studerat vid 
gymnasiet i Härnösand åren 1653–1654 och från den 25 oktober 1655 
vid Uppsala universitet (Bygdén 1925a: 38, Bylund 1990: 8 f.).  
 Brodern Henrik Olai Drake57 nämns i kyrkoboken under juni och juli 
1665 samt i april 1666 (se Utgåvan s. 86, 125, 127 et passim). Han hade 
studerat vid katedralskolan i Trondheim, gymnasiet i Härnösand och från 
den 30 oktober 1656 vid universitetet i Uppsala (Bygdén 1923a: 322, 
Bylund 1990: 8 f.).  
 Erick Steuchius, den blivande kyrkoherden i Offerdal, hjälpte från 
februari 1667 till slutet av 1668 ofta till vid de kyrkliga ceremonierna (se 
bilaga 1 s. 285 ff., Utgåvan s. 90, 130, 170 et passim). Jacobsson (1991: 
67 nr 358) anger Erik Steuchius som vice pastor i Offerdal från 1667. 
Även han hade studerat vid gymnasiet i Härnösand och från den 20 
oktober 1658 vid universitet i Uppsala (Bygdén 1925a: 9).  

                                                 
55 Komminister i Hackås åren 1661–1679, gift med Olof Bertilssons äldsta dotter 
Syneffa. 
56 Skolmästare i Ovikens skola från 1660, hjälppräst och senare kyrkoherde i Oviken 
åren 1678–1701. 
57 Kyrkoherde i Hede åren 1667–1704. 
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 Olof Bertilsson torde ha haft kontinuerliga diskussioner om kyrkans 
och församlingens angelägenheter med dessa tillfälliga hjälppräster som 
ofta tjänstgjorde i Offerdal då Olof Bertilsson själv låg sjuk. Han led 
under 1650- och 1660-talen svårt av gikt och njursten, och predikade 
ibland från sängen (se bilaga 1 s. 282, 284 och Utgåvan s. 89, 264, 306, et 
passim). Sannolikt bodde hjälpprästerna på prästgården i Offerdal under 
sina tjänstgöringsperioder, vilka för de tre förstnämnda prästerna enligt 
kyrkoboken varade från en dag till en knapp vecka. För Erick Steuchius 
varade tjänstgöringsperioderna betydligt längre, enligt kyrkoboken hela 
våren och hösten 1667 och 1668. Under dessa sista år av Olof 
Bertilssons tjänstgöringstid utförde Erick Steuchius de flesta dop, 
trolovningar och vigslar i Offerdal. Möjligen har han även hållit 
gudstjänst i samma omfattning, men bok om tjänsteförrättning upphör 
efter 1662, varför detta varken kan bekräftas eller dementeras utifrån 
noteringar i kyrkoboken.  
  
6.2.4   Olof Bertilssons utbildning inom latinskolan 
Olof Bertilsson själv hade genomgått en gedigen latinutbildning. Den 
språkliga medvetenhet som denna undervisning ger, tillsammans med 
viss kunskap i andra språk, torde senare ha kunnat appliceras på och 
användas vid annan språkinlärning samt vid stavning av nya ordformer 
och namn (jfr Teleman 2007: 168 f.). Olof Bertilsson bör från 
utbildningen ha varit van vid att söka och förstå språkliga mönster. Han 
bör därmed ha kunnat använda denna kunskap för att förstå likheter och 
skillnader mellan två närstående skriftspråk som danska och svenska.  
 Den 3 november 1632 skrevs Olof Bertilsson in vid universitetet i 
Köpenhamn. För elever från Trøndelag, och före 1645 även från 
Jämtland och Härjedalen, gick vägen till universitetet via Trondheims 
katedralskola.58 Eleverna lärde sig där att läsa på sitt modersmål, men när 
de väl lärt sig läsa var det enligt Øverås et al. (1952: 146 ff.) slut på 
undervisning i modersmålet. Hädanefter var latin det språk eleverna 
använde vid läsning, skrivning och samtal inom skolan.  
 Donatus’ grundläggande latinska grammatik Ars minor användes i 
större delen av Europa under mer än tusen år (Wollin 1991c: 209). För 

                                                 
58 Det är därför sannolikt att också Olof Bertilsson har studerat där, men det finns inga 
elevmatriklar från hans tid som kan styrka detta. Enligt Øverås et al. (1952: 92, 151) är 
skolans äldsta elevförteckningar från 1653.  
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eleverna vid Trondheims katedralskola blev Donatus’ grammatik 
ingången till det latinska språket. Därefter studerades, förutom 
Katekesen och Bibeln, Calepinus’ ordbok, klassiker som Phaedrus’ 
fabler, Erasmus’ De civilitate morum puerilium, Ovidius’ Ex Ponto, komedier 
av Terentius, tal och brev av Cicero samt ett urval av Vergilius’, 
Propertius’ och Horatius’ diktning (Øverås et al. 1952: 147 ff.). Latinet 
blev därmed elevernas andraspråk och användes som lingua franca vid 
möte med studenter av andra nationaliteter (Øverås et al. 1952: 147).  
 Ingrid Markussen (2005: 1371) nämner dock att biskop Jens Dinesen 
Jersin i Ribe på Jylland under 1620-talet starkt betonade det danska 
modersmålets roll i latinundervisningen och därför av pedagogiska skäl 
gav ut en latinsk grammatik helt på danska. Dessa pedagogiska idéer blev 
dock inte bekräftade i skolreformen förrän 1631 och sannolikt användes 
Jersins Epistome Grammaticæ Latinæ bara i ett fåtal latinskolor i Danmark–
Norge (Markussen 2005: 1371). Olof Bertilsson, som började studera vid 
Köpenhamns universitet 1632, hann därmed inte med att få sin 
grundläggande undervisning i latinsk grammatik via danskt modersmål 
utan fick sannolikt sin huvudsakliga undervisning på latin.  
 Även vid universiteten var latinet det förhärskande språket. Utöver 
latin hölls vid universitetet i Köpenhamn också föreläsningar i grekiska 
och hebreiska, och den professor som Olof Bertilsson var knuten till, 
Wolfgang Rhuman, undervisade och hade sin professur i retorik. Vid 
universitetets teologiska fakultet fanns vid tiden även Hans Poulsen 
Resen, professor i dialektik, vilken 1607 gav ut Resens bibel som senare låg 
till grund för de närmaste århundradenas danska bibelöversättningar (se 
Birket-Smith 1890-1912, I, Bygdén 1925a: 8, Københavns Universitet 
1479–1979, 1986, I: 186 ff., 251–252, V: 95 ff., 102).  
 
6.2.5   Tillgång till svenskspråkiga texter  
Under åren som kyrkoherde har Olof Bertilsson haft tillgång till, och 
bevisligen läst, en rad olika typer av skriftliga dokument, både danska 
och svenska, både före och efter 1645. Vi vet när han köpt in svensk 
kyrkohandbok, psalmbok och bibel. Vi vet utifrån hans anteckningar i 
kyrkoboken att han mottog och läste upp plakat om böndagar och 
tacksägelser samt förmaningar om trohet till kungamakten. Vi vet att han 
vid ett flertal tillfällen vid bygdeting lade fram skriftliga bevis i de frågor 
han förde. Vi vet också att Olof Bertilsson egenhändigt kopierade 
protokoll skrivna angående prästgården i Offerdal (ÖLA, Offerdals 
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kyrkoarkiv O II:3 s. 1–6, 9–14) samt att han mottog och besvarade brev 
från kolleger i och utanför Jämtland (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv O II:1 
s. 25, O II:2 s. 19–20, 21, Ovikens kyrkoarkiv P:1)  
 
6.2.6   Utgångspunkt för den skriftspråkliga förändringen 
Olof Bertilsson var vid maktskiftet 1645 alltså en man i 35-årsåldern som 
fått sin utbildning främst på latin under ett antal år vid Trondheims 
katedralskola och vid Köpenhamns universitet. Han hade därefter 
arbetat som präst i Sveg i Härjedalen och Offerdal i Jämtland, vilka vid 
tiden före 1645 båda tillhörde Danmark–Norge. Han förde under denna 
tid, vad vi vet som ende präst bland sina närmaste kolleger, noggranna 
anteckningar över dop, lysningar, trolovningar, vigslar och begravningar 
samt över sin övriga tjänsteförrättning. Han var socialt mycket aktiv och 
förde gärna sin talan vid lokala möten och ting i ärenden som angick 
honom, vilket sannolikt bidrog till att han utsågs som representant för 
Jämtlands prästerskap till riksdagen 1647. Han hade en stabil social 
position som kyrkoherde i ett högt rankat pastorat (se avsnitt 4.3.2), och 
han hade tillägnat sig en ortografisk kod som med tidens mått måste 
anses som mycket stabil och konsekvent. 
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6.3  Ortografisk kod 1647–1649 och några förändringar 
därefter 
 
År 1647 börjar, som redovisats i kapitel 5, Olof Bertilsson göra 
förändringar i sitt skriftspråk. Hans IOC ändras och ser vid en jämförelse 
mellan åren 1644–1646 och 1647–1649 ut enligt följande: 
 
Tabell 11. Olof Bertilssons IOC åren 1644–1646 och 1647-1649 
IOC-tabell IOC-tabell
Variabel Belägg för åren 1644–1646 Belägg för åren 1647–1649

dansk form    /   svensk form dansk form    /   svensk form
<-sen/-son> 259 -sen / 0 -son 38 -sen / 149 -son
<-datter/-dotter> 82  -datter / 0 -datter 63 -datter / 0 -dotter
<sön/son> 51 sön / 0 son 31 sön / 8 son
<datter/dotter> 37 datter / 0 dotter 37 datter / 0 dotter
<bl/pl>            10 bl / 0 pl 16 bl / 0 pl

<dl/tl> 25 dl / 0 tl 16 dl / 5 tl

<gl/kl>             106 kl / 0 kl 29 gl / 0 kl

<dn/tn>            12 dn / 0 tn 3 dn / 0 tn

<gn/kn>           51 gn / 0 kn 12 gn / 3 kn

<e/a>              116 e / 0 a. 33 e / 0 a.
<-ere/-are> 6 -ere / 0 -are 5 -ere / 0 -are
<-ede/-ade> 51 -ede / 0 -ade 46 -ede / 0 -ade
<-et/-at> 22 -et / 0 -at 21 -et / 0 -at
<a, aa/å>         111 a, 130 aa / 1 å 48 a, 23 aa / 75 å
<æ/ä>             76 æ / 0 ä 57 æ / 0 ä
<ø/ö>              232 ø / 17 ö 162 ø / 4 ö
<-is/-es>          29 -is / 2 -es 15 -is / 1 -es
<kirke/kyrka> 8 kirke / 0 kyrke/kyrka 2 kirke / 0 kyrke/kyrka
<tieneste/tienst> 215 tieneste / 3 tienst 161 tieneste / 47 tienst
<bededag/bönedag> 48 bededag / 0 bönedag 25 bededag / 1 bönedag
<Niels/Nils> 69 Niels / 0 Nils 65 Niels / 0 Nils
<Oluff/Olof> 124 Oluff / 0 Olof 101 Oluff / 0 Olof
<Peder/Per> 39 Peder / 0 Per 38 Peder / 0 Per
<Laurs, Lauritz/Lars> 1 Laurs, 72 Lauritz / 0 Lars 1 Laurs, 12 Lauritz / 30 Lars
<Mogens/Måns> 22 Mogens / 0 Måns 19 Mogens / 0 Måns
<Ane, Anna/Anna> 1 Ane, 30 Anne / 0 Anna 1 Ane, 13 Anne / 1 Anna
<Haagen/Håkan> 8 Haagen / 0 Håkan 2 Haagen / 0 Håkan  
 
Skillnaden mellan IOC för perioderna 1644–1646 och 1647–1649 är 
uppenbar. Olof Bertilsson har nu börjat skriva <-son> i både 
patronymika och appellativ. Redan 1647 förekommer fler svenska än 
danska patronymika. Han använder <t> i lexem där han tidigare endast 
haft <d>, och han skriver <k> i ortnamn som tidigare stavats med <g>. 
Han använder den svenska grafen <å>. Ordet tjänst börjar från och med 
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1648 allt oftare skrivas ”tienst”, och böndag börjar från och med 1649 allt 
oftare skrivas ”bönedag”. Personnamn skrivs dock fortfarande enligt 
dansk norm, förutom personnamnsformerna ”Laurs” och ”Lauritz” som 
i de flesta fall ändrats till ”Lars”. Åren 1644–1646 förekommer, främst 
p.g.a. många belägg för <ö>, 1,1 % svenska varianter inom de variabler 
jag undersökt. Åren 1647–1649 har andelen svenska varianter ökat till 
22,8 %. 
 
6.3.1   Förändringar i patronymika 
Den förändring Olof Bertilsson tidigast och tydligast gör i sitt skriftspråk 
är, som redovisats i föregående kapitel, övergången från danskt 
patronymikon på -sen till svenskt patronymikon på -son. Övergången sker 
snabbt och är i det närmaste helt genomförd på ett år. Sannolikt har Olof 
Bertilsson just för patronymika på -son fått de tidigaste och starkaste 
influenserna. Vid samma tidpunkt, år 1647, uppträder även de första 
förändringarna inom flera av de andra undersökta variablerna.  
 De första svenskspråkliga influenser Olof Bertilsson tagit till sig ser 
således ut att ha kommit i början av 1647 och det ligger nära till hands att 
tro att den tidigare omtalade resan till riksdagen i Stockholm har varit en 
avgörande startpunkt. Före denna resa hade Jämtland legat under svensk 
överhet i drygt ett år, men inget tyder alltså på att Olof Bertilsson under 
denna tid gjort några genomgripande förändringar i sitt skriftspråk.  
 
6.3.1.1   Förändring direkt efter hemkomsten 1647 
Beläggen för patronymika i Olof Bertilssons kyrkobok år 1647 visar att 
de flesta formerna på -sen förekommer under årets första del, medan de 
flesta beläggen för formen -son förekommer under årets senare del. Olof 
Bertilsson börjar alltså använda svenskt patronymikon när han kommer 
hem från riksdagen i Stockholm och han ökar andelen svenska former 
efter landstinget på Frösön.  
 Under sin närvaro vid riksdagen i Stockholm kan Olof Bertilsson 
således ha fått de första starka impulserna att använda svensk form av 
patronymika. I närvaroförteckningen till protokoll från riksdagen 1647 
omnämns dock ingen av prästerna med sitt patronymikon utan alla 
deltagare nämns vid sitt latiniserade efternamn (Prästeståndets 
riksdagsprotokoll 1642–1660, s. 104–109). I protokollen nämns dock 
andra män med patronymika på -son, exempelvis ”fältmarsalk her Linnar 
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Thorstensson” (a.a. s. 112), ”wälb: Simon Simonsson” (s. 129) och 
”Scaraborgaren Swen Jacobsson” (s. 129). I ständernas beslut, vilka 
prästerna fick med sig hem, finns heller ingen förteckning över 
närvarande riksdagsrepresentanter, varken från prästerna eller något av 
de andra stånden (Sweriges Rijkes Ständers Beslut från 1647). Vid 
riksdagen deltog dock både adel, präster, borgare och bönder. Bland 
dessa representanter fanns självfallet många med svenskt patronymikon. 
 Vid landstinget på Frösön bekräftas den svenska formen av 
patronymika i det protokoll som förs vid tinget. I den långa närvarolistan 
och i protokollet från detta landsting skriver den svenske tingsskrivaren 
Erik Mattsson alla patronymika med -son samt i förekommande fall -
dotter. 
 Genom senare protokoll, brev och andra skrivelser förstärks och 
befästs ytterligare de influenser som han fått. I protokollet från 
landstinget såväl som i protokoll från andra ting därefter skriver de 
svenska skrivarna, naturligtvis, samtliga fullt utskrivna patronymika med 
svensk form (vissa patronymika förkortas däremot och skrivs därför -ss., 
se exempel i Jämtlands domböcker 1647–1648: 13 et passim). 
 Graden av förändring av en etablerad IOC är enligt Zheltukhin (1996: 
81 ff. 91, et passim) till stor del beroende av en viss stimulus’ intensitet, 
tidpunkt och prestige. De stimuli som så radikalt förändrar stavningen av 
patronymika på -son bör således ha varit mycket intensiva, kommit vid 
rätt tidpunkt och haft hög prestige. Mötet med det svenska språket de 
fyra månaderna i början av 1647 var, som beskrivits ovan, intensivt. 
Riksdagsmötet hölls drygt ett år efter det svenska övertagandet, 
oroligheterna efter kriget torde ha lagt sig och befolkningen i Jämtland 
hunnit vänja sig vid den nya makten. Sannolikt var tidpunkten gynnsam 
för språkliga influenser. Det svenska språket, och därmed den svenska 
formen av patronymika, borde för en präst, som vid riksdagen 
representerade sitt nyblivna svenska pastorat, haft hög prestige. 
Förutsättningarna för en språklig förändring var således goda. 
 Vid en språkinlärningssituation är det enligt Ohlsson (1979: 18) de 
enkla uppenbara skillnaderna som först lärs in och används. Även vid en 
dialekt- eller språkkontaktsituation är det de tydliga och starkt 
framträdande dragen som tidigt används som markörer vid 
ackommodation (se Trudgill 1986: 11). Ort- och personnamn är i sig 
starkt markerande enheter i en text, dels beroende på att de skrivs med 
stor begynnelsebokstav, dels beroende på att de omnämner personer och 
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platser vilka utgör subjekten eller objekten i en text. Detta gör det lättare 
att uppmärksamma ortografiska skillnader i namn än i andra typer av 
lexem.   
 Skillnaden mellan danskt -sen och svenskt -son utgörs också av en 
enkel kontrasterande ortografi, vilken är lätt att uppmärksamma, ta till sig 
och själv använda. Enligt redovisning i avsnitt 5.1 är den danska och 
svenska formen av patronymika på -sen respektive -son ett tydligt 
särskiljande drag språken emellan. I undersökta samtida dokument 
skrivna av danska skrivare stavas patronymika genomgående -sen 
alternativt -søn, i dokument av svenska skrivare stavas det genomgående -
son. I de svenska dokument Olof Bertilsson kan ha haft tillgång till, som 
domboksprotokoll med dess förteckningar över närvarande tolvmän, är 
patronymika på -son mycket frekventa och konsekvent stavade just -son. 
Stavningen av patronymika torde således vara en markör som enkelt kan 
upptäckas och tillämpas när en skrivare vill visa sin solidaritet med en för 
honom ny språkform, en ny SOC. 
 
6.3.2   Förändringar i ort- och personnamn   
De tidigaste och mest konsekvent genomförda förändringarna sker alltså 
i patronymika på -son. Andra tidiga förändringar har också i stor 
utsträckning med namn att göra. Många bestående förändringar i 
stavningen av ort- och personnamn sker från och med år 1647 och under 
den närmaste tioårsperioden därefter. Åren 1648, 1649 och 1650 sker en 
närmast total övergång från ”Laurs” och ”Lauritz” till ”Lars”, ”Mogen” 
till ”Måns”, ”Haagen” till ”Håke/an” och ”Anne” till ”Anna” (se bilaga 
1, s. 266 ff.). I början av 1650-talet ändrar Olof Bertilsson vid några 
tillfällen stavning från ”Niels” till ”Nils”, och vid ett flertal tillfällen från 
”Oluff” till ”Olof”. Ortnamnet Krokom skrivs vid ett tillfälle år 1646 med 
<g> i ”Krogem”, men från och med 1648 med <k> i ”Krokom”. 
Ortnamnen Viken och Oviken börjar från och med 1651 vid de flesta 
tillfällen också att stavas med <k> i ”Vijken” och ”Ovijken” och 
ortnamnet Flatmon stavas från och med 1656 med <t> i ”Flatmou”.  
 I kyrkobokens dopbok, trolovningsbok, lysningsbok, vigselbok och 
begravningsbok är person- och ortnamn det absolut primära. De olika 
delböckerna förs för att registrera församlingsbornas ändrade släkt- och 
levnadsförhållanden, och deras personnamn samt bostadsort eller gård är 
då av största betydelse för att precisera vem eller vilka noteringen gäller. 
Vid noteringar i kyrkoboken står därför oftast bostadsort, gård, 
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befattning eller beskrivande epitet som en del av eller tillägg till 
personnamnet. Exempel är ”Anna Ericksdatter i Berge i Alsne”, ”Berette 
aff Fladmou”, ”Enckian Agnes Månsdotter i Roude”, ”Rödhaar Anne”, 
”Lars Eide”, ”Niels Joenson i Udgård i Mathmar”, ”Ryttaren Erick 
Nilson”, ”Herr Anders Rytterpræsten” och ”Peder Oluffson Kruuslock”.  
  
Tabell 12. De mest frekventa dopnamnen i Olof Bertilssons kyrkobok 
1636–1668 

Antal Antal
Marette 42 Olluf/Olof 56
Karen/Karin 29 Erick 34
Berette 28 Peder 30
Kirsten 25 Niels/Nils 25
Anne/Anna 19 Anders 21
Ingeborg 15 Joen 21
Siren 13 Lauritz/Lars 21
Agnes 10 Jon(n) 15  
 
Under de 33 år som dopboken förs förekommer åtta flicknamn och lika 
många pojknamn tio gånger eller mer bland de närmare 600 nyfödda 
barnen. Strax över 70 % av både de nyfödda flickorna och de nyfödda 
pojkarna fick något av de åtta vanligaste flick- och pojknamnen. 
 Dessa namn var också de vanligaste bland den vuxna befolkningen 
under samma år. Till dem kan läggas Mogens, Måns, Håkan och Halvor, 
som även de var frekventa bland den vuxna befolkningen. Bland vuxna 
män var, som diskuterats i avsnitt 5.8, namnen Nils, Olof och Peder de 
ojämförligt mest frekvent.59  

                                                 
59 En undersökning av dopnamn i västra Jämtland åren 1685–1990 (Hellström 1996) 
visar att de vanligast förekommande kvinnonamnen åren 1685–1699 var Brita (en 
variant av namnet Birgitta och dess ovan nämnda dialektal formen Berette), Anna, 
Ingeborg, Kierstin, Karin och Marit (en variant av namnet Margareta och dess ovan nämnda 
dialektala formen Marette). De vanligast förekommande mansnamnen enligt 
undersökningen var Olof, Nils, Carl, Erik, Jon och Jöns. Under det första kvartseklet av 
1700-talet blev även namnen Anders och Petter vanliga (Hellström 1996).   
   Bertil Hasselbergs (1949) genomgång av namn i en jämtländsk jordebok från 1615, 
bekräftar också den att de mansnamn som räknats upp i tabell 12 var vanligt 
förekommande i Jämtland i början av 1600-talet.  
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 När en nyfödd skulle få ett namn valde flertalet av föräldrarna således 
inte bland så många olika dopnamn. Orsaken var att namn gick i arv och 
nyfödda uppkallades efter far- och morföräldrar eller någon annan nära 
släkting. Inget av de nyfödda barnen i Olof Bertilssons dopbok fick 
heller mer än ett dopnamn, vilket enligt Nordlander (1916: 5) 
kännetecknar gammalt jämtländskt namnskick.60 Alla patronymika i 
dopboken är primära patronymika, dvs. de säger vems dotter eller son 
barnet är. Eftersom fäderna i stor utsträckning hette Nils, Olof och Peder, 
var sannolikheten stor att många barn skulle få namn som Marette 
Nilsdotter och Olof Pedersson. För att särskilja sockenborna ingick därför 
ofta gårds- eller ortnamn, yrkesbeteckning och/eller epitet vid 
omnämnanden i någon del av kyrkoboken.  
 Varje individs namnsträng innefattar således ett dopnamn, ett 
patronymikon och/eller ett tillnamn. Hela namnsträngen var viktig för 
identifiering av individen (se Nordlander 1916: 5 ff., Modéer 1964: 113 
ff.).  
 Som redovisningen av resultatet för de olika variablerna visar sker en 
tydlig förändring i stavningen av både dopnamn, patronymika och 
ortnamn samt vissa yrkesbeteckningar. Att dessa delar hänger ihop och 
tillsammans utgör en identifierande namnsträng, vilken anger satsens 
subjekt och/eller objekt, gör att de har en särskilt framträdande roll i en 
text och därmed är lätta att uppmärksamma också ortografiskt. Även 
Zheltukhins (1996: 158) resultat av övergången från stavningsvarianten 
then och the till dhen och dhe visar att namn är särskilt uppmärksammade 
delar i en text. Förändringen från <th-> till <dh-> gjordes nämligen 
lättare om de stod som bestämning till namn eller yrkesbeteckning. 
 
 
 
 
                                                 
60 Enligt Linnea Gustavssons (2002) undersökning av dopnamn i Skelleftebygden 
börjar systemet med fler än ett dopnamn synas i dopböckerna i början av 1700-talet. 
Flernamnssystemet växer sig därefter allt starkare fram till slutet av 1800-talet 
(Gustavsson 2002: 224). Enligt min undersökning (Hellström 1996) börjar 
flernamnsskicket synas i dopböcker från västra Jämtland redan under 1700-talet. Under 
1800-talet expanderade bruket av fler än ett dopnamn. Det är främst officerare vid 
militären, högre tjänstemän vid gruvorna i Fröå och Huså samt järnvägsarbetare från 
södra Sverige som står för ökningen av nya och flera dopnamn.  
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6.3.3   Förändringar i ordet uti och ordleden ut- 
Utöver de ortografiska förändringarna i ort- och personnamn sker även 
en tidig förändring i lexemet uti och andra lexem med ordleden ut-. 
Notabelt är att Olof Bertilsson år 1647 ändrar från stavning med <d> till 
stavning med <t> och skriver i två tredjedelar av beläggen ”vtj”, ”vthj” 
och ”herforuthen”, medan en tredjedel av beläggen skrivs ”vdj”. 
Beläggen är spridda över året, utan något tydligt mönster för när 
skrivning med <d> eller <t> används. Därefter återgår Olof Bertilsson 
till att vid de allra flesta tillfällen stava leden ut- med <d>.  
 Sannolikt beror även denna tillfälliga förändring på influenser som 
Olof Bertilsson fått under sin vistelse vid riksdagen i Stockholm januari 
till april 1647. Men i motsats till patronymika på -son har han sannolikt 
inte senare fått formen uti tillfredställande bekräftad för att öka 
användningen av stavning med <t>. Stavning med <d> i ord som udi 
och udöffuer behöver heller inte nödvändigtvis uppfattas som ”osvenska”, 
eftersom klusilen står i obetonad ställning, anser Svensson (1981: 127). 
Det kan för Olof Bertilsson därför ha varit svårt att i detta fall avgöra om 
stavning med <t> innebar en övergång till svenskt skriftspråk eller om 
båda varianterna, med <d> eller <t>, kunde anses som svenska former. 
 I riksdagens protokoll och beslut från 1647 förekommer dock ett 
stort antal ord med ordleden ut-. I beslutet återfinns ordleden redan i 
inledningen i den formelbundna presentationen av drottningen: [...] 
”uthkorade Drottning” [...] ”uthi Estland och” [...] ”Fröken uthöwer 
Ingermanland” [...]. Fortsättningsvis återfinns en mängd ordformer som 
”uthi”, ”uthan”, ”utur”, ”uthgår”, ”uthgöra”, ”uthskrifwa”, ”uthslaget” 
och ”uthtrycker”. Här har Olof Bertilsson således i rikligt mått kunnat se 
att skrivarna vid den svenska riksdagens stavade orden med <t>.  I 
beslutet återfinns även andra svenska former som suffixen -skap och -het, 
genitivändelsen -es samt adverbet sedan. Dessa är dock inte tillnärmelsevis 
lika frekvent förekommande. Även i landstingsprotokollet från 21 juni 
1647, och i andra senare domboksprotokoll, finns ord med leden ut-, 
som i ”vthj”, ”vthan”, ”vthtagas”, ”vthstå”, men orden är inte lika rikligt 
förekommande eller centralt placerade som i riksdagsbeslutet. 
 Riksdagsbeslutet från 1647 kan således ha bidragit med influenser för 
att tillfälligt ändra stavning från ”vdj” till ”vt(h)j”, och andra lexem där 
leden ut- förekommer. När influenserna sedan avtog i intensitet 
minskade även Olof Bertilssons benägenhet att skriva med <t> till 
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förmån för, i de flesta fall, fortsatt stavning med <d>. Men Olof 
Bertilsson återgår alltså inte helt till att använda <d> i fall som dessa. 
Han breddar i stället sin repertoar och använder hädanefter både 
formerna ud- och ut-, även om formen med <d> överväger.   
 
6.3.4   Diskussion om förändringarna i ort- och personnamn  
De influenser Olof Bertilsson fått till ortografisk förändring av namn och 
yrkesbeteckningar har, till skillnad från vad som gäller för leden ut-, 
främst kommit från lokalt producerade dokument där orterna och 
personerna nämnts. Närmast till hands ligger domboksprotokollen, vilka 
lika väl som kyrkoböckerna nämner många personer, företrädesvis män, 
som deltagare vid bygde- och landstingen. Även i domböckerna skrivs 
oftast bostadsort eller gårdsnamn som tillägg till förnamn och 
patronymika.  
 Särskilt för lokala ort- och personnamn kan man även räkna med 
influenser från talspråket. De personer som skulle trolovas eller vigas, 
döpa barn eller begrava anhöriga, talade om för prästen vad de hette och 
var de kom ifrån, vad barnet skulle få för namn och vad den avlidne 
hette och kom ifrån. En erfaren präst torde inte ha haft några svårigheter 
att utifrån ljudbild och tidigare erfarenhet skapa en korrekt ortografi för 
det aktuella namnet. Troligen ändrade dessa personer dock inte uttal av 
sin hemorts namn eller sitt eget personnamn som en direkt följd av att 
Jämtland blev svenskt. Efter att ha verkat inom pastoratet sedan 1642 
kände Olof Bertilsson troligen också de flesta av sina 
församlingsmedlemmar. De behövde således inte vid varje dop, 
trolovning, lysning, vigsel eller begravning upprepa namn och 
bostadsort. Den enda upplysning Olof Bertilsson behövde var det 
tilltänkta namnet på den nyfödde. Det finns i kyrkoboken dock inga 
tecken på att stavningen av just namn på dem som döptes ändrats i 
större utsträckning än andra namn.  
 Varför ändrar då Olof Bertilsson så tydligt stavningen av många ort- 
och personnamn från och med 1647? Enligt tidigare diskussion har jag 
kunnat sluta mig till att Olof Bertilsson läste åtminstone delar av vissa 
domboksprotokoll. Men även om Olof Bertilsson läst protokollen är det 
inte säkert att han noterat och memorerat varje detalj i texten. 
 Eftersom fastslagen norm ännu saknades utmärktes både dansk och 
svensk ortografi av många stavningsvarianter. Olof Bertilsson var således 
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van vid en viss ortografisk variation, i handskriven såväl som i tryckt 
text. Skriftbilden kunde se lite olika ut och han behövde för förståelsen 
inte uppmärksamma alla detaljer lika noggrant. Som jag varit inne på 
tidigare (se avsnitt 2.2.1) uppmärksammar en läsare i högre grad ord med 
hög salience, dvs. särskilt framträdande eller iögonfallande former. Jag vill 
till Trudgills (1986: 11, 20) karaktäristika på dessa särskilt framträdande 
former även lägga ord eller ordformer som av någon anledning eller vid 
ett visst tillfälle är av speciell betydelse för en viss läsare. I kyrkoboken 
har namn på personer och orter en särskilt framträdande och 
betydelsefull roll. Det är därför lätt att tänka sig att Olof Bertilsson, när 
han läste andras texter, fäste större uppmärksamhet vid just namn, och 
då i synnerhet ort- och personnamn med tydlig skillnad mellan en 
tidigare invand form och en för honom ny form.  
 I domböckerna är den ortografiska övergången tydlig och total för 
patronymika på -son samt appellativet son, och närmast lika tydlig för 
patronymika på -dotter och appellativet dotter. Av dessa är dock 
patronymika på -son klart överrepresenterade i domböckerna. Män 
nämns betydligt oftare än kvinnor, och patronymika oftare än appellativ. 
Vid stavning av personnamnen Nils, Olof och Peder sker i domböckerna 
endast sporadiska ändringar. Däremot syns för personnamnen Lars, 
Mogens, Anna och Håkan en tydlig förändring. Beträffande 
yrkesbeteckningar ändrar Olof Bertilsson stavning endast av kopparslagare 
vilket i domböckerna skrivs med <p> redan före 1645. 
 Vid stavningen av patronymika, personnamn och yrkesbeteckningar 
kan man se att frekvent återkommande tydliga och konsekventa 
förebilder ger en markant förändring, medan sporadiskt förekommande 
eller otydliga och inkonsekventa förebilder endast ger tillfälliga 
förändringar. Olof Bertilsson ändrar således radikalt stavningen av 
patronymika på -son, medan patronymika på -dotter och appellativen son 
och dotter inte ändras lika markant. Likaledes ändrar han markant 
stavningen av personnamn där också de lokala domböckerna uppvisar en 
tydlig förändring. Namnen Laurs/Lauritz/Lars, Mogens/Måns, 
Haagen/Håken/Håkan och An(n)e/Anna förändras på samma sätt i Olof 
Bertilssons kyrkobok som i domböckernas protokoll, dock med något 
års fördröjning i kyrkoboken. Stavningen av namnen Niels/Nils, 
Oluf/Olof och Peder/Per förändras i mindre omfattning både i kyrkoboken 
och i domböckernas protokoll. I yrkesbeteckningen kopparslagare ändrar 
Olof Bertilsson stavningen från <b> till <p> år 1647. 
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 Även beträffande ortnamnen sker Olof Bertilssons förändring något 
eller några år senare än i domböckerna. Han fortsätter, liksom skrivarna 
av domböckerna, att stava ortnamnet Utgård med <d> i formen 
”Udgård” även efter 1645. Men han ändrar, liksom skrivarna av 
domböckerna, stavning av ortnamn med leden -viken och -åker. 
Ortnamnet Flatmon skrivs redan före 1645 med <t> i domböckerna, 
medan Olof Bertilsson gör en radikal förändring från stavning med <d> 
till stavning med <t> först år 1656.  
 Ortnamnet Ede skrivs i domböckerna till och med 1648 vid ett fåtal 
tillfällen med diftong i ”Eid(e)”, men oftast med monoftong i ”Ed(h)e” 
alternativt ”Eed”. I senare domböcker skrivs ortnamnet utan diftong, 
med enkel eller dubbel första vokal i ”Edhe” alternativt ”Eed(h)e”. Olof 
Bertilsson ändrar från diftong till monoftong och formen ”Eedhe” år 
1654. I slutet av 1660-talet skriver han i tre belägg ”Eedha”. 
 Det man kan tycka är märkligt är att Olof Bertilsson till viss del 
ändrar stavning av lexem där leden ut- ingår, men däremot inte ortnamn 
där samma led ingår. Detta kan förklaras med att ortnamn i hög grad ses 
som enheter där lederna inte segmenteras utan namnet ses som en 
arbiträr enhet (för detaljer se Bakken 1998: 124-141, 271 och Lars-Erik 
Edlund 2003: 135).   
 Ortnamnen Utgård och Ugård har enligt Flemström (1983: 39, 110) en 
ursprunglig betydelse av ’gården där ute’, alternativt ’gården där uppe’. I 
ett senare skede kan betydelsen av bildningen ha förenklats, de olika 
leden har smält samman och namnen har blivit en arbiträr enhet. Som 
sådana kan ortnamnen naturligtvis också genomgå ortografiska 
förändringar. Exempelvis utesluts <d> eller <t> i Ugård i Mattmar men 
inte i Utgård i Offerdal. Den förändring som sker har ingen koppling till 
en eventuell förändring av samma led i lexem där ordleden fortfarande 
identifieras.  
 Vid en ortografisk analys från Olof Bertilssons sida är det lättare att 
urskilja leden ut- i ord där han kan göra en morfologisk analys, och 
därmed också en semantisk analys, av de ingående delarna. Det är således 
lättare att analogt ändra olika ord där samma led med samma funktion 
ingår än ortnamn där leden inte längre är klart identifierbar. 
 Beträffande ortnamnet Flatmon, som i Olof Bertilssons kyrkobok 
genomgår en förändring från stavning med <d> till stavning med <t>, 
beror förändringen sannolikt inte på att leden flat- i sin ursprungliga 
betydelse ändrats ortografiskt. Förändringen beror snarare på att Olof 
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Bertilsson antingen reanalyserat uttalet eller att han sett ortnamnet stavat 
med <t> i lokala dokument. Samma förklaring torde kunna användas för 
den ortografiska  förändringen  i  ortnamn  med  lederna -viken och -åker. 
 Staffan Fridell (2006: 15 ff.) beskriver i sin undersökning om stilistisk 
variation i ortnamn olika förändringar som resulterat i att vissa ortnamn 
figurerar under olika former i olika sammanhang. Fridell betraktar 
namnformerna som representanter för olika stilnivåer. 
Ortnamnsformerna i domboksprotokollen torde vara av formell stil, 
eftersom dokumentationen skett vid officiella tingstillfällen (se Fridell 
2006: 147). Sannolikt har Olof Bertilsson inte vid varje tillfälle analyserat 
en talspråklig form av ortnamnet, utan i stället använt en befintlig form 
från en skriven förlaga då sådan funnits. Den stilnivå dessa ortnamn 
representerar torde därför även de vara av en formellt sett högre nivå. 
De ortnamn Olof Bertilsson inte sett skrivna i några officiella dokument 
har han däremot varit tvungen att analysera utifrån talspråket. De 
dialektala diftongformerna ”Breidbyen”, ”Eide”, ”Heide”, ”Sueig”, 
”Veimdalen”, ”Hougen”, ”Hougsted”, ”Roude”, ”Höykleppen” och 
”Landöyen” skulle kunna representera en lägre stilnivå. Några av dessa 
ortnamn ändrar dock Olof Bertilsson stavningen av och 
monoftongiserar där befintliga textförlagor har monoftong. 
 Den tidiga förändringen från stavning med <g> till <k> i ortnamnet 
Krokom och den uteblivna förändringen i ortnamnet Kluk, vilket Olof 
Bertilsson genom hela kyrkoboken stavar ”Klug(h)”, kan bero på att han 
tidigt sett det förra namnet skrivet i lokala dokument, men att han inte i 
samma utsträckning sett det senare namnet. Åren 1647 och 1648 
förekommer ortnamnet Krokom i tre protokoll och ortnamnet Kluk i ett 
protokoll från de lokala bygdetingen. Av dessa fyra tingstillfällen var 
Olof Bertilsson närvarande vid bygdeting i Offerdal den 3 juni 1648 där 
ortnamnet Krokom med denna stavning nämns i protokollet. Olof 
Bertilssons första skrivning med <k> sker dock några månader före 
detta tingstillfälle. Ortnamnet Krokom kunde emellertid även före 1645 
stavas med <k> i domböckerna. Ortnamnet Kluk skrivs däremot med 
<g> före och med <k> efter 1645. Vid det ting i Alsen 1647 där 
ortnamnet med stavning Kluk nämns i protokollet var dock inte Olof 
Bertilsson närvarande, varken enligt protokollet eller enligt egna 
anteckningar i kyrkoboken. I kyrkoboken förekommer också ett tillnamn 
på krok: en gång skrivet ”Krog” (Utgåvan s. 123) och en gång ”Krook” 
(Utgåvan s. 82). 
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 Ortnamnet Krokom tillhör enligt Flemström (1972: 124) de mer 
genomskinliga bebyggelsenamnen i Jämtland och betyder ’i krokarna’. På 
grund av ortnamnets genomskinlighet är det därför även troligt att 
variationen i stavning av ortnamnet Krokom och tillnamnet Krook kan 
bero på att man kan knyta an till ett känt appellativ, krok, vartill en 
reanalys lätt kunnat göras. Däremot finns inget ord kluk att knyta an till.  
   
6.3.4.1   Ortografin i lokalt skrivna dokument följs 
Förutom vid patronymika på -dotter följer Olof Bertilsson således i stor 
utsträckning de lokalt producerade texternas ortografi beträffande 
personnamn, ortnamn och yrkesbeteckningar, även om förändringen 
sker något eller några år senare i Olof Bertilsson kyrkobok. Att han inte i 
någon större utsträckning skriver patronymikonet -dotter eller appellativet 
dotter med <o> kan, som redovisats i avsnitt 5.1, bero på att ordet i 
danskan ännu kunde skrivas både datter, daatter, dotter och dåtter. Här, 
liksom i valet mellan <d> och <t> i ordleden ut- där man inte heller såg 
tydliga språkskillnader, snarare utökar Olof Bertilsson sin repertoar än 
övergår från den ena formen till den andra. Vid en övergång mellan två 
nära språk, där olika stavningsvarianter förekommer i båda språken och 
skillnaderna mellan språken inte var tydliga, kan det vara svårt att veta 
om vissa skillnader beror på inomspråklig eller mellanspråklig variation. 
Detta blir särskilt problematiskt i en tid då inget av språken ännu hade 
mer definitivt fastslagna ortografiska regler.  
 Ovanstående redovisning och diskussion indikerar ändå att Olof 
Bertilsson uppmärksammat tydliga ortografiska förändringar i 
domboksprotokollen och själv ändrat sin stavning enligt dessa mönster. 
Där domböckerna är tydliga är också Olof Bertilsson tydlig, men där 
domböckerna tvekar eller växlar ortografiskt tvekar eller växlar även 
Olof Bertilsson. Han har således uppmärksammat skillnaderna och i stor 
utsträckning tagit till sig den nya ortografiska koden beträffande frekvent 
förekommande patronymika, ortnamn, personnamn och 
yrkesbeteckningar, även om viss förekomst av tidigare inlärd ortografi 
kvarstår.  
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6.4   Ortografisk kod 1656–1658 
Efter de första förändringarna 1647 sker under de närmaste tio åren, 
utöver stavningsförändringen av patronymika på -son samt ort- och 
personnamn, en markant utveckling endast för tre av de undersökta 
variablerna: <kirke/kyrka>, <tieneste/tienst> och <bededag/ 
bönedag>. 
    
Tabell 13. Olof Bertilssons IOC åren 1656–1658 under jämförelse med 
åren 1647–1649 och 1644–1646  
IOC-tabell
Variabel Exempel på ord och namn Belägg för åren 1656–1658

dansk form   /   svensk form
<-sen/-son> Nielsson, Olofsson 2 -sen / 80 -son
<-datter/-dotter> Larsdatter, Eriksdatter 37 -datter / 0 -dotter
<sön/son> 22 sön / 1 son
<datter/dotter> 25 datter / 0 dotter
<bl/pl>            döbe, daab, dråb, troskap 10 bl / 2 pl

<dl/tl> vdj, vthan 29 dl / 2 tl

<gl/kl>             sogn, wækt, 9 gl / 3 kl

<dn/tn>            Vdgaard, Flatmou 2 dn / 6 tn

<gn/kn>           Ovigen, Håken, Vijken 4 gn / 8 kn

<e/a>              siden, quinde, kyrkie 79 e / 0 a
<-ere/-are> klocker, ryttere 10 -ere / 0 -are
<-ede/-ade> prædikede, kallade 33 -ede / 1 -ade
<-et/-at> grafsættet, laboreret 21 -et / 0 -at
<a, aa/å>         da, på, -ås, 9 a, 2 aa / 52 å
<æ/ä>             præst, wæcht 36 æ / 0 ä
<ø/ö>              øffrighed, döbte, Kiöstad 6 ø / 96 ö
<-is/-es>          deris, forsatis, Larses 8 -is / 1 -es
<kirke/kyrka> 2 kirke / 15 kyrke/kyrka
<tieneste/tienst> 111 tieneste / 78 tienst
<bededag/bönedag> 13 bededag / 9 bönedag
<Niels/Nils> 34 Niels / 1 Nils
<Oluff/Olof> 29 Oluff / 6 Olof
<Peder/Per> 19 Peder / 2 Per
<Laurs, Lauritz/Lars> 0 Laurs, 0 Lauritz / 38 Lars
<Mogens/Måns> 0 Mogens / 8 Måns
<Ane, Anna/Anna> 0 Ane, 2 Anne / 4 Anna
<Haagen/Håkan> 0 Haagen / 6 Håkan  
 
 
Ort- och personnamn är, som diskuterats ovan, det primära innehållet i 
dop-, trolovnings-, lysnings-, vigsel- och begravningsböckerna. I boken 
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över tjänsteförrättning är andra ord centrala. Orden döpa, predika, trolova 
och viga i någon form förekommer med omkring 200 belägg vardera. 
Ordet lysa förekommer 83 gånger och orden gravsätta, gravfästa eller 
begrava sammanlagt 64 gånger. Dessa ord förändras dock inte ortografiskt 
i någon större utsträckning genom kyrkoboken (se resultat i avsnitt 5.2 
och 5.3).  
  
  
IOC-tabell

Belägg för åren 1647–1649 Belägg för åren 1644–1646
dansk form    /   svensk form dansk form    /   svensk form

38 -sen / 149 -son 259 -sen / 0 -son
63 -datter / 0 -dotter 82  -datter / 0 -datter

31 sön / 8 son 51 sön / 0 son
37 datter / 0 dotter 37 datter / 0 dotter

16 bl / 0 pl 10 bl / 0 pl

16 dl / 5 tl 25 dl / 0 tl

29 gl / 0 kl 106 kl / 0 kl

3 dn / 0 tn 12 dn / 0 tn

12 gn / 3 kn 51 gn / 0 kn

33 e / 0 a. 116 e / 0 a.
5 -ere / 0 -are 6 -ere / 0 -are

46 -ede / 0 -ade 51 -ede / 0 -ade
21 -et / 0 -at 22 -et / 0 -at

48 a, 23 aa / 75 å 111 a, 130 aa / 1 å
57 æ / 0 ä 76 æ / 0 ä

162 ø / 4 ö 232 ø / 17 ö
15 -is / 1 -es 29 -is / 2 -es

2 kirke / 0 kyrke/kyrka 8 kirke / 0 kyrke/kyrka
161 tieneste / 47 tienst 215 tieneste / 3 tienst
25 bededag / 1 bönedag 48 bededag / 0 bönedag

65 Niels / 0 Nils 69 Niels / 0 Nils
101 Oluff / 0 Olof 124 Oluff / 0 Olof
38 Peder / 0 Per 39 Peder / 0 Per

1 Laurs, 12 Lauritz / 30 Lars 1 Laurs, 72 Lauritz / 0 Lars
19 Mogens / 0 Måns 22 Mogens / 0 Måns

1 Ane, 13 Anne / 1 Anna 1 Ane, 30 Anne / 0 Anna
2 Haagen / 0 Håkan 8 Haagen / 0 Håkan

  
 
Tre lexem som däremot genomgår en markant ortografisk förändring är 
de för boken över tjänsteförrättning centrala orden kyrka med 106 
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belägg, böndag med 203 belägg och (guds-)tjänst med inte mindre än 1 368 
belägg. 
 I olika hög grad, men med början vid ungefär samma tid, förändras 
dessa ord mot en mer svensk ortografi. Som redovisats i avsnitt 5.7 sker 
år 1653 en närmast total övergång beträffande lexemet kyrka, från 
stavning med <i> i ”kirk(i)e” till stavning med <y> i ”kyrk(i)e” och 
senare ”kyrkia”.  
 Beträffande lexemet tjänst sker förändringen från och med år 1648, 
från att tidigare skrivas ”tieneste” till att vid allt fler tillfällen skrivas 
”tienst”. Förändringen av lexemet blir aldrig totalt genomförd, men 
under åren fram till 1662, då boken över tjänsteförrättningar upphör, har 
ca två tredjedelar av beläggen formen ”tieneste”, medan ca en tredjedel 
skrivs ”tienst”.  
 Lexemet böndag ändras från och med den andra stora böndagen den 
10 augusti 1649, från att tidigare ha skrivits med den danska formen 
”bededag” till att vid allt fler av de officiellt utlysta böndagarna skrivas 
enligt den svenska formen ”bönedag”. Här kan en betydelseskillnad 
skönjas eftersom de mindre böndagarna även fortsättningsvis skrivs 
”bededag”. 
 Det som i övrigt skiljer 1656–1658 års IOC från 1647–1649 års IOC 
är att Olof Bertilsson två gånger ändrar från <b> till <p> i suffixet -
skap.   
 Med dessa förändringar ser Olof Bertilssons IOC för åren 1656–1658 
ut enligt tabell 13 ovan. 
 Patronymika skrivet <-son> är nu i det närmaste den enda använda 
formen. Skrivning med <p> i lexem förekommer. Andelen <t> i lexem 
är mindre medan en markant ökning av <t> i namn iakttas, vilket 
motsvaras av en övergång till ortnamnsformen ”Flatmou”. Skrivning 
med <k> i lexem och en markant ökning av <k> i ort- och personnamn 
noteras. En ökning av andelen svenskt <å> och <ö> registreras. 
Svenska personnamnsformer har ökat markant. Dessutom har alltså en 
väsentlig ökning av svenska former av de för kyrkobokföring centrala 
lexemen kyrka, tjänst och böndag skett. Åren 1656–1658 är andelen 
svenska varianter vad gäller de undersökta variablerna 35,6 %. 
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 I Danmark skulle på landet böndag hållas första onsdagen varje 
månad.61 De böndagar Olof Bertilsson håller på onsdagar är dock inte 
förlagda endast till den första onsdagen varje månad. Däremot görs 
sannolikt Olof Bertilssons ändring år 1646 från att hålla böndag på 
onsdagar till att hålla dem på fredagar, på grund av att alla enligt svenska 
böndagsplakat utlysta böndagar åren 1646 till 1662 är förlagda till 
fredagar. Från och med 1649 sker också en ortografisk förändring och 
Olof Bertilsson skriver vid de utlysta böndagarna allt oftare ”bönedag” 
från att tidigare skrivit ”bededag”. 
 De danska böndagsplakaten anger när böndag ska hållas och att de 
ska hållas till Guds ära, för bot och bättring samt för de blodiga krigens 
och andra landsplågors avbedjande. Plakaten ger sedan de texter som ska 
läsas vid de föreskrivna böndagarna (DKB, De trende almindelige 
Bededages [...] 1644, 1646). 
 De svenska böndags- och tacksägelseplakaten berättar om för landet 
och kronan viktiga händelser det senaste året och varför böndag och 
tacksägelse därför ska hållas (KB, Tacksägelse- och Böndagsplakat, 1645, 
1650, 1653, 1658, 1660, 1661, 1662).  
 I böndagsplakaten förekommer, utöver lexemet böndag, även lexemen 
kyrka och tjänst. I de danska böndagsplakaten skrivs de naturligtvis enligt 
dansk norm, och i de svenska böndagsplakaten enligt svensk. Här kan 
Olof Bertilsson således ha sett att det fanns en mer eller mindre tydlig 
ortografisk skillnad. Han har i svenska böndagsplakat sett att kyrka stavas 
med <y>, tjänst utan inskjutet <e> eller <i>, och att man i svenska 
använder ordet bönedag. 
 Genom läsning av svensk kyrkohandbok, psalmbok och bibel har 
sannolikt den svenska stavningen ytterligare befästs. Särskilt i 
kyrkohandboken, som behandlar arbetet vid de kyrkliga ceremonierna, är 
orden kyrka, tjänst och böndag centrala.  
 De lokalt skrivna domboksprotokollen uppvisar också för dessa 
centrala lexem en tydlig skillnad före och efter 1645. De danska skrivarna 
                                                 
61 Enligt Martin Schwarz Lausten, professor i teologi vid Köpenhamns universitet, 
upprätthöll man i Danmark efter reformationens införande de tidigare katolska 
”gangdage” med processioner, genom att införa en årlig böndag. Detta utvidgades 
senare och i köpstäderna hölls varje onsdag och fredag en särskilt kort gudstjänst som 
blev ett slags böndag. På landet hölls en liknande böndag den första onsdagen varje 
månad. Utöver dessa hölls extraordinära böndagar vid särskilda tillfällen som vid 
sjukdomsepidemier, krigshot, omoral etc. (e-brev den 9 juli 2007.) 
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skriver ”kirken”, ”kierken”, ”kierche” och ”tieniste”. Jag har dock inte 
funnit belägg för någon form av ordet böndag i de tidiga domböckerna. I 
domböckerna efter 1645 finns däremot belägg för formen ”bönedag” 
samt för ”kyrkian”, ”kyrkien”, ”kyrkio-” och ”tienst”. Det enda av dessa 
ord som frekvent förekommer i domboksprotokollen är ordet kyrka, 
medan orden tjänst och böndag endast förekommer sporadiskt. Det som 
främst gett influenser till förändring av dessa ord är därför sannolikt 
böndagsplakat och kyrkohandbok. 
 Utöver ovan diskuterade tre ord förekommer i Olof Bertilssons 
kyrkobok även två andra för kyrkan centrala ord: oäkta och socken.  
 Från införandet av kyrkobokföring fram till våra dagar skulle för barn 
födda utom äktenskapet en särskild notering göras. Vid tjugofem 
tillfällen gör Olof Bertilsson därför ett tillägg efter namnet i dopboken i 
form av lexemet oäkta. Till och med år 1657 skrivs ordet ”wægt”. 
Därefter skrivs det ”wæcht” alternativt ”wæ(c)kt”, och vid ett tillfälle 
”oæcht”. Endast ett belägg för formen ”wægt” från år 1662 avviker från 
detta mönster. 
 Ordet socken ändras däremot inte i stavning annat än vid tre enstaka 
tillfällen.  Genom hela kyrkoboken, från 1636 till 1668, skrivs ordet i 
formen ”sogn”. Endast vid ett tillfälle vardera åren 1659, 1662 och 1667 
skrivs ordet med <k> i sammansättningarna ”soknebud”, ”soknbud” 
och ”socknstuen”. 
 Liksom namn är orden kyrka, tjänst, böndag, oäkta och socken rikligt 
förekommande i kyrkoboken och centrala för arbetet inom kyrkan. De är 
ord som är av speciell betydelse i Olof Bertilssons kyrkliga arbete. Orden 
bör därför, enligt ovan förda diskussion om ord med hög saliens, särskilt 
ha uppmärksammats i annan text och därmed bör även ortografiska och 
lexikala skillnader beträffande dessa ord ha uppmärksammats. Bevisligen 
har Olof Bertilsson också noterat orden i svenska texter och sett att de 
stavas annorlunda jämfört med motsvarande i danska texter, men av 
orden ovan är det alltså endast de fyra första som mer markant ändras 
ortografiskt i kyrkoboken.  
 Ordet socken skrivs som sagt genom hela kyrkoboken oftast med <g> 
i formen ”sogn”. Ordet socken rör dock, till skillnad mot de andra fyra 
orden, den kyrkliga organisationen och inte det vardagliga arbetet inom 
kyrkan. Därför förekommer ordet socken knappt alls, om någonsin, i 
texter som behandlar och vägleder kyrkans inre arbete. Vid en 
genomgång av kyrkohandbok, psalmbok och böndagsplakat har jag ej 
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funnit någon enda förekomst av ordet socken. I de lokala 
domboksprotokollen från tiden efter 1645 har jag funnit något enstaka 
belägg för formen ”sochen”, men ordet är på intet vis vanligt 
förekommande eller centralt i texten. Olof Bertilsson har ändå 
uppmärksammat den svenska stavningen och anammar den vid tre 
tillfällen, men använder stavning med <g> i de flesta fall. De i samtida 
tillgänglig text frekvent förekommande lexemen kyrka, tjänst och oäkta 
med en tydlig ortografisk skillnad före och efter 1645 samt lexemet 
böndag med en likaledes tydlig lexikal skillnad, ändras även tydligt av Olof 
Bertilsson. 
  
6.4.1   Förändringar i suffixen -skap och -het 
En annan noterbar förändring åren 1656 och 1657 är en övergång till 
stavning med <p> i suffixet -skap. Ord med detta suffix förekommer 
fem gånger i kyrkoboken. År 1643, medan Jämtland ännu var danskt, 
skriver Olof Bertilsson i inledningen till lysningsboken: ”lysett for til 
ecteskabett”. År 1653 finns ett belägg för formen ”ecteskab”. Den 24 
augusti år 1656 besöker Olof Bertilsson, enligt egna anteckningar i 
kyrkoboken, ett landsting i Oviken som tar upp frågan om ryttare som 
prästerna i Jämtland blivit påbjudna att hålla. I kyrkoboken skrivs ordet 
och formen ”præsterskapet”. Den 26 juli 1657 hålls gudstjänst i Offerdal 
och Alsen, och Olof Bertilsson förmanar församlingen till trohet och 
lydnad gentemot den svenska överheten. I kyrkoboken skrivs ”troskap 
og lydighed at bevijse øffrigheden”. År 1661 trolovade komministern 
Anders Pedersen ett par i Alsen utan Olof Bertilssons vetskap. I 
kyrkoboken skrivs ”vijdskab”. (Se exempel i bilaga 1 s. 283 och Utgåvan 
s. 72, 80, 95, 309, 315).  
 Förklaringen till denna stavningsförändring kan ligga i att vid de tre 
tillfällen Olof Bertilsson skrivit suffixet -skap med <b> står orden i en 
enkel notis om lysning eller trolovning. De två gånger han skrivit suffixet 
med <p> står orden däremot i en notis om en officiell händelse. Vid 
noteringen om troskap och lydnad till överheten står det att Olof 
Bertilsson uppmanade församlingen efter en skrivelse från ”Greffuen”, 
vilket sannolikt åsyftar landshövding Johan Oxenstierna. Vid landstinget 
i Oviken fanns sannolikt en officiell skrivelse om de ryttare prästerna 
skulle hålla, och protokoll fördes vid alla landsting.  
 Vid ännu ett tillfälle, den 13 november 1659, då Olof Bertilsson 
förmanar församlingen om trohet till makten, sker en förändring i 
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stavning. Suffixet -het skrivs i kyrkoboken oftast -hed i orden ”suaghed”, 
”öffrighed”, ”lydighed” och ”löshed” (se tabell 3, s 115). Endast i 
november 1659 skrivs suffixet med <t>, och även denna gång hänvisar 
Olof Bertilsson till ett brev från landshövdingen. Vid de tillfällen 
suffixen -het och -skap skrivs med <t> respektive <p> har således Olof 
Bertilsson i en textförlaga kunnat se den svenska stavningen. Vid de 
tillfällen han skrivit ”-skab” finns ingen koppling till någon textförlaga.  
 Vid två av de tillfällen Olof Bertilsson skrivit ”-hed” finns däremot 
svensk textförlaga. I citatet ovan, från den 26 juli 1657 (bilaga 1 s. 283, 
Utgåvan s. 315), finns orden troskap, lydighet och övrighet i samma mening. 
Endast det första ordet har i kyrkoboken svensk stavning. Tyvärr har jag 
inte i något arkiv kunnat finna Johan Oxenstiernas skrivelse. Vid detta så 
väl som en del andra tillfällen är det på grund av avsaknad av bevarat 
material svårt att påvisa att textförlaga funnits och hur skriftspråket i 
denna sett ut. Bevisligen har Olof Bertilsson här ändå haft en skrivelse 
från landshövdingen, vilken därmed kunnat tjäna som ortografisk 
modell. 
 
 
6.5   Ortografisk kod 1666–1668      
Tjugo år efter det svenska övertagandet kan man se att stora 
förändringar skett i Olof Bertilssons IOC. Tidigare påbörjad förändring 
har stärkts ytterligare, och svensk stavning av patronymika och appellativ 
på dotter samt en förändring mot <a> i trycksvag ställning börjar synas. 
Åren 1663 till 1668 överväger de svenska formerna då det gäller de här 
valda variablerna och förekommer i 53–69 % av beläggen.  
 För åren 1666–1668 ser Olof Bertilssons IOC ut enligt tabell 14 
nedan. I tabellen visas en jämförelse med IOC för 1644–1646. För 
jämförelse även med 1647–1649 och 1656–1658, se tabell 13 s. 198–199 
eller bilaga 2. 
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Tabell 24. Olof Bertilssons IOC åren 1666–1668 under jämförelse med 
åren 1644–1646 
IOC-tabell
Variabel Belägg för åren 1644–1646 Belägg för åren 1666–1668

dansk form   /   svensk form dansk form   /   svensk form
<-sen/-son> 259 -sen / 0 -son 1 -sen / 103 -son
<-datter/-dotter> 82  -datter / 0 -datter 23 -datter / 27 -dotter
<sön/son> 51 sön / 0 son 4 sön / 26 son
<datter/dotter> 37 datter / 0 dotter 15 datter / 8 dotter
<bl/pl>            10 bl / 0 pl 44 bl / 0 pl

<dl/tl> 25 dl / 0 tl 4 dl / 0 tl

<gl/kl>             106 kl / 0 kl 4 gl / 6 kl

<dn/tn>            12 dn / 0 tn 1 dn / 1 tn

<gn/kn>           51 gn / 0 kn 5 gn / 8 kn

<e/a>              116 e / 0 a 14 e / 6 a
<-ere/-are> 6 -ere / 0 -are 14 -ere / 8 -are
<-ede/-ade> 51 -ede / 0 -ade 37 -ede / 1 -ade
<-et/-at> 22 -et / 0 -at 0 -et / 0 -at
<a, aa/å>         111 a, 130 aa / 1 å 4 a, 0 aa / 96 å
<æ/ä>             76 æ / 0 ä 8 æ / 0 ä
<ø/ö>              232 ø / 17 ö 0 ø / 80 ö
<-is/-es>          29 -is / 2 -es 1 -is / 0 -es
<kirke/kyrka> 8 kirke / 0 kyrke/kyrka 0 kirke / 7 kyrke/kyrka
<tieneste/tienst> 215 tieneste / 3 tienst 0 tieneste / 0 tienst
<bededag/bönedag> 48 bededag / 0 bönedag 0 bededag / 1 bönedag
<Niels/Nils> 69 Niels / 0 Nils 37 Niels / 10 Nils
<Oluff/Olof> 124 Oluff / 0 Olof 45 Oluff / 7 Olof
<Peder/Per> 39 Peder / 0 Per 13 Peder / 7 Per
<Laurs, Lauritz/Lars> 1 Laurs, 72 Lauritz / 0 Lars 0 Laurs, 0 Lauritz / 20 Lars
<Mogens/Måns> 22 Mogens / 0 Måns 0 Mogens / 21 Måns
<Ane, Anna/Anna> 1 Ane, 30 Anne / 0 Anna 0 Ane, 0 Anne / 8 Anna
<Haagen/Håkan> 8 Haagen / 0 Håkan 0 Haagen / 3 Håkan  
 
En jämförelse mellan åren 1644–1646 och 1666–1668 visar en ökning av 
svenska former då det gäller de flesta variablerna. Olof Bertilsson 
använder vid allt fler tillfällen svensk form av patronymika och 
appellativ. Alltsedan 1648 förekommer närmast enbart patronymika med 
<-son>, och de sista åren har patronymika med <-dotter> alternativet 
<-dåtter> ökat markant liksom appellativen son och dotter. För 
variablerna <b/p>, <d/t> och <g/k> syns en skiftande förändring: 
ingen förändring mot användning av varianten <p> syns; varianten <t> 
förekommer i lexem, åren 1663–1668 är fördelningen sex <d> och tre 
<t>, och <t> överväger alltsedan 1656 i ortnamn; varianten <k> 
överväger de sista åren både i lexem och i ort- och personnamn. De sista 
åren sker en markant ökning av <a> i trycksvag ställning beträffande 
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variablerna <e/a> och <-ere/-are>. Det förekommer sedan början av 
1650-talet endast något enstaka danskt <a, aa> eller <ø>, men däremot 
används fortfarande endast danskt <æ>. De sista åren förekommer 
endast varianten <kyrk-> och för den enda noterade böndagen de sista 
åren används just lexemet ”bönedag”. Som redovisats tidigare ändras 
stavning av flera personnamn efter det svenska övertagandet. Under de 
sista fem åren av Olof Bertilssons kyrkobokföring börjar även namnen 
Nils och Per allt oftare att stavas just ”Nils” och ”Pe(h)r” till skillnad mot 
de mer frekventa formerna ”Niels” och ”Peder”. Detta betyder 
sammantaget att svenska former dominerar under de sista sex åren av 
Olof Bertilssons kyrkobokföring.  
 Förändringen från endast danska former sker således under en period 
om sexton år med början år 1647 och fram till år 1663 då de svenska 
former som valts för undersökningen för första gången överväger. 
Under denna tid är det, som diskuterats ovan, lokalt skrivna texter som 
domboksprotokoll, svenska böndags- och tacksägelseplakat samt svensk 
kyrkohandbok, psalmbok och bibel som sannolikt främst lett fram till 
denna förändring. Under de sista åren kan det mycket väl fortfarande 
vara i dessa texter som Olof Bertilssons noterar svensk stavning och får 
impulser till ortografisk förändring. De sista åren förändras dock, än mer 
än tidigare, även det sociala nätverk där Olof Bertilsson ingår.  
 Nära relationer till danskspråkiga kolleger blir färre, medan relationer 
till svenskspråkiga kolleger ökar (se avsnitt 6.2). Olof Bertilssons 
omgivning blir allt mer svensk, och hans skriftspråk blir som vi sett 
också allt mer svenskt. Starka band mellan skrivare och talare med 
gemensam språklig bakgrund anses av flertalet sociolingvister konservera 
språkliga mönster och hindra att förändring sker. Ett stärkande av band 
med skrivare av annan språklig bakgrund anses däremot vara en god 
förutsättning för skriftspråklig ackommodation och förändring av 
språkliga mönster (Zheltukhin 1996: 92, Teleman 2007: 169, jfr generellt 
Trudgill 1986, Milroy 1992). 
 Under senare delen av 1650-talet avlider flera av Olof Bertilssons 
kolleger bland de danska prästerna och ersätts av svenska präster. Allt 
fler av prästerna inom Jämtland var vid tiden födda och utbildade i 
Sverige, och vid utgången av 1666 fanns endast två av Olof Bertilssons 
forna danska kolleger kvar i sina pastorat: Hans Claudius Klockovius var 
fortfarande verksam som kyrkoherde i Lit och Andreas Elavi som 
kyrkoherde i Oviken. I slutet av 1650-talet och början av 1660-talet 
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nämns ofta i kyrkoboken att militärens ryttarpräster håller gudstjänst i 
någon av kyrkorna inom Offerdals pastorat, och efter krigsslutet 1660 
förläggs ett kavalleriregemente i Jämtland. Andra tillsatta ämbetsmän 
inom domstol och militär var alltsedan det svenska övertagandet 
svenska. Under 1660-talet har Olof Bertilsson ofta hjälp av unga svenska 
präster som fått sin teologiska utbildning vid Uppsala universitet. Även 
Olof Bertilssons son Magnus går i skola i Härnösand och Uppsala för att 
utbilda sig till präst. 
 De sociala förändringarna som kontinuerligt sker i Jämtland efter 
1645, och som i än högre grad blir märkbara under Olof Bertilssons sista 
tio år, bidrar sannolikt till att hans IOC successivt förändras och vid 
slutet av 1660-talet blir mer svensk än dansk.   
 
6.5.1   Ortografin i brev från vänner och kolleger 
För att se hur några av Olof Bertilssons kolleger och vänner skrev, ska 
jag kort redovisa några ortografiska detaljer från fyra brev och skrivelser. 
Dessa är skrivna av Olof Petri Drake, en av de danska prästerna i 
Jämtland, av Petrus Steuchius, superintendent i Härnösand, av Magnus 
Wallenius, en präst och notarie från Härnösand samt av Mattias Frank 
Drakenstierna, kommendant vid Frösö skans åren 1646–1654. 
 Två av breven är skrivna till Olof Bertilsson. I brevet från 
superintendent Petrus Steuchius, daterat den 3 augusti 1648, kan man se 
att denne över lag har a-former i substantiv som ”huusbyggningar” och 
”sijda”, verb i infinitiv som ”hålla” och ”opbyggia”, pronomen som 
”alla”, ”samma” och ”sina” samt adjektiv som ”heela” och ”laghgilla” 
(ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv, O II:2 s. 19–20). I brevet från 
superintendentens notarie Magnus Wallenius, daterat den 17 augusti 
1653, finns a-former i verben ”komma”, ”öferlefwera” och ”önskar”, 
adverben ”föruthan” och ”ganska”, adjektiven ”annorlunda” och ”heela” 
samt i pronomenet ”detta”. Även vissa e-former finns, som i verbet 
”loffuede” och pronomenet ”annet” (ÖLA, Offerdals kyrkoarkiv, O II:2 
s. 21). De båda breven från superintendenten och notarien har 
genomgående graferna <p>, <t> och <k> där svenskan har så, 
exempelvis i orden ”mycket”, ”föruthan”, ”hastighet”, ”menigheten” 
och ”uthi”. Både superintendenten och notarien skriver pronomenet 
”jagh” och de skriver formen ”tiänst” utan inskjuten vokal mellan n och 
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s, de skriver ”kyrkian” med y samt graferna <å>, <ä> och <ö> i dess 
svenska utformning.  
 De andra två breven är skrivelser till stiftet och Olof Bertilsson har 
sannolikt inte läst något av dem. De är dock skrivna av samtida i 
Jämtland boende vänner till Olof Bertilsson. Skrivelsen från 
kommendanten Mattias Frank Drakenstierna till stiftet i Uppsala är 
daterat den 1 april 1647. Skrivelsen från landsprosten Olof Petri Drake i 
Brunflo till superintendenten i Härnösand är daterat den 4 oktober 1650 
(HLA, Härnösands Domkapitel E III:2, Manualhandlingar från 1645–
1700). Drakenstierna kom från Stockholm, medan Drake var född och 
uppvuxen i Jämtland. (Se även avsnitt 4.1 om skrivelserna.) 
 Drakenstierna har i sin skrivelse överlag a-former i substantiv som 
”begiäran” och i verb som ”uthrätta”, ”ordinerat” och ”tilordnas”. Han 
skriver <t> i ”uthi” och ”uthrätta” samt i suffixet -het i ordet 
”lägenheet”, han skriver pronomenet ”Jag(h)” och använder graferna 
<å>, <ä> och <ö>. 
 Drake har i sin skrivelse e-former i infinitiven ”vare” och ”bekomme” 
samt i passivet ”forkyndees”. Han skriver pronomenet ”jeg” och han 
använder <d> i ordet ”udi” och i ändelsen -het i ordet ”menighed”, <g> 
i orden ”undertegnet” och ”sogn”, men har <t> i ordet ”niutte” (’njuta’). 
Han använder graferna <aa> och <ø>.  
 I exemplet syns alltså att den i Danmark utbildade prästen Olof Petri 
Drake inte helt oväntat använder de danska varianterna av de undersökta 
variablerna. Drake var dock, liksom Olof Bertilsson, en av de efter 1645 
kvarstannande danska prästerna i Jämtland som blev uppmanade att 
använda svensk språk. Brevet från Drake är daterat 1650, men det enda 
exemplet på svensk variant är bokstaven <t> i ordet njuta. Olof 
Bertilsson använder detta ord en enda gång i sin kyrkobok, den 29 
september 1658. Då skriver han ”niude”.  
 De svenska prästerna Petrus Steuchius och Magnus Wallenius samt 
den svenska kommendanten Mattias Frank Drakenstierna använder i 
sina brev som förväntat mest svenska varianter, men faktiskt även en del 
e-former. 
 De band Olof Bertilsson hade till ovan nämnda brevskrivare varierar. 
Olof Petri Drake var kyrkoherde i Brunflo och landsprost, dvs. 
samordnande präst för Jämtland och Härjedalen, åren 1629–1658. Som 
Olof Bertilssons kollega och närmast överordnade besökte Olof Petri 
Drake vid ett flertal tillfällen Offerdal, och Olof Bertilsson besökte i sin 
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tur prosten i Brunflo, både vid officiella och privata möten (se bilaga 1 s. 
263 ff., 279, eller Utgåvan s. 218, 240, 272). Två av Olof Petri Drakes 
söner, Hans och Henrik, som båda studerat vid gymnasiet i Härnösand 
och Uppsala universitet, hjälpte vid flera tillfällen under 1660-talet till vid 
gudstjänst, trolovning och vigsel i Offerdal.  
 Under åren från 1647 och fram till 1668 förstärktes efterhand Olof 
Bertilssons kontakter med superintendenten Petrus Steuchius. 
Superintendenten gör sin första av en rad visitationsresor i Jämtland 
under juli och augusti år 1648. När han besöker Offerdal hålls dop av 
Olof Bertilssons nyfödda dotter Elizabeth och Petrus Steuchius blir 
fadder. Senare nämner Olof Bertilsson vid flera tillfällen i kyrkoboken att 
han besöker superintendenten i Härnösand och att superintendenten gör 
besök i Offerdal (se Utgåvan s. 252, 259, 321 et passim). Under åren 
1667–1668 stärks banden ytterligare när superintendentens son Erik 
Steuchius blir hjälppräst i Offerdal och senare gifter sig med dottern 
Elizabeth (se avsnitt 4.3.1).  
 Vid superintendentens andra visitationsresa i Jämtland, år 1653, är 
Magnus Wallenius från Härnösand med som notarie. I kyrkoboken 
nämns dock inget mer än att biskopen gjort sin visitation (se Utgåvan s. 
289).  
 Olof Bertilsson nämner vid andra tillfällen i kyrkoboken att han är på 
landsting, prästmöten och militärens inskrivning av nya soldater, att han 
besöker den svenska militären samt att han besöker och har besök av 
någon av de nytillsatta svenska prästerna. Vid ett tillfälle skriver Olof 
Bertilsson att han rest till ovan nämnda Mattias Frank Drakenstiernas 
gård i Galhammar men ingen officiell anledning nämns. (Se bilaga 1 s. 
280, och Utgåvan s. 308, 312 et passim.) 
 
6.5.1.1   Jeg  
Ett av de mest frekventa orden i kyrkoboken, pronomenet jag, skrivs 
som vi sett hela kyrkoboken igenom med <e> i formen ”jeg” (se avsnitt 
5.4). Varför detta ord inte vid något tillfälle skrivs jag är svårt att säga. I 
svensk bibel och psalmbok måste Olof Bertilsson ha sett detta mycket 
frekvent förekommande ord i svensk stavning. I de ovan nämnda breven 
från vänner och kolleger till Olof Bertilsson noteras att de svenska 
prästerna Petrus Steuchius och Magnus Wallenius samt kommendanten 
Mattias Frank Drakenstierna alla skriver ”jag(h)”. Den kollega som 
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sannolikt står Olof Bertilsson närmast, landsprosten Olof Petri Drake, 
skriver dock ”jeg”.  
 En förklaring till att Olof Bertilsson håller fast vid formen ”jeg” kan 
ligga i att han har denna form med sig från sitt danska skriftspråk. 
Formen jeg var den talspråkliga formen i Olof Bertilssons hemtrakter i 
Nord-Tröndelag, och även de härjedalska och jämtländska dialekterna 
har samma form. En ordlista över på 1700-talet nedtecknad jämtska har 
formen jeg (Oscarsson 2002: 91).  
 Formen ”ieg” är alltså exempel på ett ord som för Olof Bertilsson 
tidigare varit både den allmänna skriftspråkliga och talspråkliga formen 
och som fortfarande var talspråklig form i Jämtland där han bodde och 
verkade. Personligt pronomen 1:a person singular är också per definition 
ett nära personligt ord. Det benämner explicit Jaget. Kanske är det just 
därför som Olof Bertilsson under hela den tid han för kyrkobok skriver 
pronomenet i den form han har från barndom och uppväxt i Norge och 
från senare yrkesliv i Härjedalen och Jämtland.  
 I Nordenstams (1979) undersökning av svenska kvinnors 
ackommodation till norskt talspråk visar det sig däremot att personligt 
pronomen 1:a person singular är det pronomen dessa kvinnor först 
ändrar uttal av, från svenskt jag till norskt jeg. Situationen är dock helt 
olika i de båda fallen: Nordenstams svenska kvinnor har flyttat till 
Bergen i Norge och hör ofta detta ord uttalas i samtal med norska 
vänner. Olof Bertilsson bor i Jämtland vilket länge tillhört Danmark–
Norge. Alla hans kolleger är vid tiden för det svenska övertagandet 
danska och skriver på danska. I de lokala dokument Olof Bertilsson hade 
tillgång till, främst domboksprotokollen, förekommer ytterst sällan 
personligt pronomen i 1:a person. I den svenska bibeln, psalmboken och 
kyrkohandboken är dock ordet jag mycket frekvent förekommande. Här 
kan man tycka att Olof Bertilsson borde ha noterat den svenska formen, 
men han har uppenbarligen inte tagit till sig denna.  
 Jag förmår inte ge någon fullt godtagbar förklaring till varför formen 
jeg aldrig ändras till jag. Formen kvarstår ju knappast i hans skriftspråk på 
grund av brist på svenska former i kända textförlagor.  
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6.6   Några avslutande reflektioner 
Olof Bertilssons förändring från att i sitt skriftspråk använda i det 
närmaste enbart danska variabler till att i övervägande fall använda 
svenska variabler sker under en period om närmare tjugo år, från 1645 då 
Jämtland blev svenskt till mitten av 1660-talet. En lång tid kan man 
tycka.62 Olof Bertilsson och de andra danska prästerna som uppmanades 
att vänja sig till det svenska språket, fick dock så vitt vi vet ingen 
vägledning till hur svenskt språk skulle skrivas. De fick på egen hand 
göra jämförelser mellan olika texter och upptäcka skillnader mellan 
danskt och svenskt språk. Ingen kontrollerade heller, vad vi vet, 
prästernas skriftspråk med avseende på danskt eller svenskt. 
Kyrkobokföring var vid mitten av 1600-talet inte lagstadgad och Olof 
Bertilssons förde sannolikt kyrkobok endast av eget intresse. Hans 
kyrkobok var inte avsedd att läsas av någon överhet, och kom heller 
aldrig inför överhetens ögon. Den förändring han ändå gör visar att en 
individs ortografiska kod kan förändras markant om rätt förutsättningar 
ges.  
 Under utbildning och tidigt yrkesliv befästs enligt Zheltukhin en stabil 
IOC, individual orthographic code (1996: 87). Det som senare tydligast 
kan förändra denna stabila IOC är ett större ortografiskt normskifte 
(Zheltukhin 1996: 94). Influenser från byten av SOC, standard 
orthographic code, lika väl som större byten av PON, periodic 
orthographic norm, är tydliga och långvariga nog för att kunna påverka 
och ge permanenta förändringar i en stabil IOC, framhåller Zheltukhin 
(1996: 165). Denna undersökning bekräftar detta, men visar också att ett 
normskifte i sig inte förändrar något.  
 Under det första året efter maktskiftet 1645 syns ingen förändring i 
Olof Bertilssons IOC. Efter hans representation vid riksdagen 1647 sker 
däremot en markant förändring. Helt enligt Zheltukhin börjar Olof 
Bertilssons frysta och stabila IOC förändras, men det krävs som sagt inte 
enbart att ett skifte av SOC eller PON sker för att en förändring ska ske. 
Skrivaren måste även få vetskap om att en ny norm finns och kunskap 
om vad den nya normen innebär. Dessutom krävs vilja och motivation 
för att ta till sig och använda den nya normen.  
                                                 
62 Zheltukhin (1996:91, not 2) nämner dock en paleografisk undersökning av Birger 
Sjöbergs brev som visar att denne övergick till den nya svenska skriftspråksnormen 
tjugofem år efter att reformen antagits. 
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 Olof Bertilsson får på egen hand jämföra danskt och svenskt språk, 
och i den mån han vill och kan använda sig av den kunskap han finner. 
Eftersom Olof Bertilsson fått sin utbildning via traditionell latinsk 
undervisning är vanan vid att se och jämföra språkliga mönster sannolikt 
stor (se Teleman 2007: 169). Att göra språkliga jämförelser och uppfatta 
likheter och skillnader mellan danska och svenska borde således inte ha 
medfört några större problem, men eftersom danskan och svenskan är 
två språk som står varandra nära är risken för en sammanblandning av 
språkliga regler hög. Att både danska och svenska dessutom ännu gav 
utrymme för en stor skriftspråklig variation gör inte uppgiften att urskilja 
särspråkliga drag enklare.   
 I den blandspråksanalys Stig Örjan Ohlsson gjort och den diskussion 
han för om totalanalysens respektive draganalysens resultat, menar han 
att draganalysen visar en närmast hundraprocentig svenskhet medan 
totalanalysen visar en ”nära nog maximalt blandad” användning av 
danska respektive svenska drag (Ohlsson 1979: 18). I Ohlssons 
draganalys undersöks några av de drag han anser tydligast särskiljer 
danskt respektive svenskt skriftspråk: val av aa resp. å, æ resp. ä, ø resp. ö, 
ch, kk, resp. ck, ld resp. ll, nd resp. nn, b,d,g resp. p,t,k, e resp. a, for resp. för 
samt enkel eller dubbelskriven konsonant efter kort vokal i utljud, som i 
at resp. att, til resp. till63 (Ohlsson 1979: 15 f.). Enligt Ohlssons 
resonemang har skrivarna av de dokument han undersökt närmast 
hundraprocentigt använt de tydligt särskiljande svenska dragen, medan 
de inte i lika stor utsträckning använt andra svenska drag. Draganalysen 
visar således att skrivarna, helt enligt generella regler för naturlig 
språkinlärning och ackommodation, tidigast uppmärksammat och använt 
de tydligaste markörerna inom målspråket. Ett tydligt särspråkligt drag 
påverkar således snabbare en presumtiv mottagare och befästs bättre i 
mottagarens skriftspråk, vilket också bekräftats vid undersökningen av 
Olof Bertilssons kyrkobok.  
 I inledningsskedet krävs något som öppnar för att en förändring ska 
påbörjas. Tydliga stimuli som uppträder vid en gynnsam tidpunkt, har en 
viss intensitet och gärna förknippas med hög prestige har större 
möjlighet att slå igenom och skapa en förändring menar Zheltukhin 

                                                 
63 Ohlsson (1979: 16) anser dock att detta sistnämnda drag knappast är användbart för 
en jämförelse mellan danska och svenska. Formerna att och till förefaller nämligen inte 
vara ”knäsatt svensk stavning” i de samtida protokoll Ohlsson undersökt. 
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(1996: 81 ff.). För att förändringen ska bli bestående krävs att den nya 
ortografin återkommande bekräftas. De två variabler som i Olof 
Bertilssons kyrkobok först och mest markant förändras är patronymika 
på <-son> samt en övergång från stavning med <d> till stavning med 
<t> i ordleden ut-. Av dessa består och förstärks formen <-son> i 
patronymika, medan stavningen av ordleden ut- vid de flesta tillfällen 
återgår till att stavas med <d>. Tydliga och frekventa stimuli för 
patronymika på -son gör att denna form kvarstår, medan endast tillfälliga 
stimuli för ordleden ut- gör att denna form inte består i Olof Bertilssons 
skriftspråk. Däremot förändras tidigt stavningen av ort- och personnamn 
och vissa lexem som är av speciell betydelse för Olof Bertilsson i hans 
roll som kyrkoherde. Dessa för kyrkobokföring centrala namn och ord 
uppmärksammas lättare i andra texter och förutsättningen till ortografisk 
påverkan främjas därmed. 
 Lokala domboksprotokoll förefaller i hög grad ha bidragit till Olof 
Bertilssons kunskap om svensk ortografi. Böndags- och 
tacksägelseplakat, kyrkohandbok, psalmbok och bibel förefaller också ha 
bidragit vid en ortografisk jämförelse. De omfångsrika domböckerna är 
skrivna av lokala ämbetsmän som Olof Bertilsson kände personligen, 
medan böndag- och tacksägelseplakat, kyrkohandbok, psalmbok och 
bibel är skrivna av för Olof Bertilsson okända, eller möjligen avlägset 
kända, skrivare. Även texter från okända skrivare har således påverkat 
ortografin, sannolikt på grund av dessa texters höga genremässiga 
prestige.  
 Lika väl som starka band till skrivare med samma språkliga bakgrund 
kan hjälpa till att konservera och bevara en ortografisk kod och därmed 
förhindra förändring, hjälper ett stärkande av nya relationer till att införa 
nya språkliga former och att sedermera frysa dem i en ny individuell 
ortografisk kod.  
 Från maktskiftet 1645 och framåt förändras successivt det sociala 
nätverk Olof Bertilsson omges av. Danska lagmän och militärer ersätts 
redan 1645 av svenska lagmän och militärer, medan danska präster 
stannar kvar men allt eftersom ersätts av svenska präster. Kyrkan övergår 
till svensk kyrkoordning och svenska handböcker, psalmböcker och bibel 
köps in. Skolor inrättas först i Oviken och senare på Frösön, vilket 
medför att de jämtländska pojkarna allt oftare går i svensk skola. Detta 
sammantaget återspeglas i Olof Bertilssons skriftspråk som successivt 
blir allt mer svenskt. 
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 Säger då detta något om språklig ackommodation, förändring och 
inlärning generellt? Studien av Olof Bertilsson och hans skriftspråk i en 
kyrkobok från 1636–1668 är studien av en enskild individs skriftspråkliga 
val och förmåga att uppmärksamma och använda nya skriftspråkliga 
former. Det jag redovisat om Olof Bertilssons personliga, 
kunskapsmässiga och sociala förhållanden är det jag fått fram genom 
ledtrådar i hans egen text och i historiska verk om den tid och plats där 
han levde. Ingen annan person lever under exakt samma förhållanden 
och har exakt samma förutsättningar i en liknande språksituation.  
 Dock är Olof Bertilssons språkförändring inte unik. Som 
undersökningen visar sker hans skriftspråkliga utveckling i stort sett 
enligt vad som kan förväntas utifrån kodteorin och teorier om naturlig 
språkinlärning och språkkontakt. Resultaten är därför inte unika.  
 De språkdrag som är mest centrala i Olof Bertilssons kyrkliga arbete 
och som framträder tydligast och mest frekvent i svenska textförlagor är 
de som först ger utslag i Olof Bertilssons förändring. Namn är det 
absolut primära i kyrkboken, och det språkdrag som mest frekvent 
förekommer och tydligast uppmärksammats av Olof Bertilsson i de 
svenska textförlagor han haft tillgång till är patronymika på -son. Därefter 
uppmärksammas och förändras stavningen av frekventa ort- och 
personnamn, och därefter centrala och frekventa ord i kyrkliga 
sammanhang. Ord och språkdrag som för Olof Bertilsson haft en 
särskild betydelse eller varit särskilt vanligt förekommande har 
uppmärksammats i svenska textförlagor och gett utslag vid förändring 
mot ett mer svenskt språkbruk.  
 Ingen förändring skedde som vi sett det första året efter det svenska 
övertagandet. Först efter Olof Bertilssons representation vid riksdagen i 
Stockholm kom förändringsprocessen igång. Något måste således sätta 
igång processen, något avgörande som gör språkbrukaren motiverad att 
upptäcka och ta till sig nya skriftspråkliga former. Representationen vid 
riksdagen i Stockholm samt resan dit och tillbaka har för Olof Bertilsson 
sannolikt fungerat som, vad man med dagens vokabulär skulle kunna 
kalla, ett svenskt ”språkbad”. 
 Denna longitudinella studie av Olof Bertilssons skriftspråkliga 
variation och förändring har således visat att skriftspråket hos en skrivare 
med stabil ortografisk kod kan förändras och utvecklas om rätt 
förutsättningar ges, även utan formell undervisning i målspråket.  
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6.7   Sammanfattning  
Under åren fram till och med 1646 är Olof Bertilssons IOC mycket stabil 
och visar att han, trots viss variation, är en medveten skribent med en 
konsekvent ortografisk hållning. Vid en kopiering av ett 
besiktningsprotokoll år 1643 följer Olof Bertilsson till stor del originalets 
ortografi, men ändrar ibland enligt egen IOC. I kyrkoboken syns 
däremot ingen tendens till ortografisk påverkan av kopieringen.  
 Under det första året efter maktskiftet 1645 sker ingen förändring i 
Olof Bertilssons ortografiska kod. Direkt efter hemkomsten från 
riksdagen i Stockholm 1647 börjar dock förändringar ske. Efter hans 
närvaro vid landstinget på Frösön i juni samma år blir förändringen än 
mer markant. 
 Först och tydligast ändras patronymika på -son. Tidigt ändras även 
leden ut- i olika lexem. År 1647 skrivs en tredjedel av beläggen med <t>, 
därefter återgår Olof Bertilsson till att vid de flesta tillfällen skriva med 
<d>. I beslutet från riksdagen, vilket prästerna får med sig hem, 
förekommer många ord med leden ut-. I de lokala domboksprotokollen 
är ord med denna led dock inte tillnärmelsevis lika frekventa eller centralt 
placerade. Däremot nämns många män med patronymika på -son.  
 I de svenska texter Olof Bertilsson möter ingår betydligt fler 
patronymika på -son än motsvarande appellativ, och betydligt fler än 
patronymika på -dotter och appellativet dotter. I domböckerna föreligger 
det också en tydlig skillnad vid användningen av de danska formerna sen 
eller søn före 1645 och den svenska formen son efter 1645, både i 
patronymika och appellativ. Beträffande lexemet dotter är skillnaden inte 
lika tydlig. I svenska texter är formen dotter och varianten dåtter närmast 
de enda förekommande. I danska texter kan fortfarande på 1600-talet 
däremot alla fyra formerna datter, daatter, dotter och dåtter användas. 
 Formen dotter kan på 1600-talet därmed inte ses som ett entydigt 
svensk språkdrag. Patronymika på -son och appellativet son är däremot ett 
frekvent förekommande tydligt svenskt drag. Det är därför naturligt att 
Olof Bertilsson tidigare och tydligare tar denna språkliga markör till sig, 
och använder den i sitt eget skriftspråk för att markera att han börjat 
använda svenskt språk.  
 Ort- och personnamn är centrala både i kyrkboken och i de lokala 
domböckerna, vilket gör dem lätta att uppmärksamma och jämföra 
ortografiskt. Under de första tio åren efter maktövertagandet förändras 
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också stavningen av vissa personnamn och några ortnamn. 
Personnamnsformerna ”Laurs” och ”Lauritz” ändras till ”Lars”, 
”Mogens” till ”Måns”, ”Haagen” till ”Håken” alternativt ”Håkan” och 
”Anne” ändras till ”Anna”. Ortnamnsformerna ”Fladmou” ändras till 
”Flatmou” och ”Ovigen” till ”Ovijken”. 
 Även de för kyrkan centrala orden kyrka, tjänst och böndag ändras från 
de danska formerna ”kirkie”, ”tieneste” och ”bededag” till de svenska 
formerna ”kyrkie” alternativt ”kyrkia”, ”tienst” och ”bönedag”.  
 Ovan nämnda ort- och personnamn är frekvent förekommande i de 
lokala domböckerna. De kyrkligt centrala orden återfinns i de av 
drottningen eller konungen undertecknade böndags- och 
tacksägelseplakat, vilka man kan tänka sig haft ett högt prestigevärde. I 
domboksprotokollen och böndagsplakaten uppmärksammas bevisligen 
de tydliga svenskspråkliga dragen och Olof Bertilsson börjar tidigt 
använda dessa i sitt eget skriftspråk. Senare förändringar i kyrkoboken 
sker enligt samma mönster. Där Olof Bertilsson har tydliga förlagor sker 
en tydlig förändring, men där förlagorna är svaga är förändringen tillfällig 
och inte konsekvent genomförd. Där ingen tydlig skillnad mellan danska 
och svenska former finns, som i olika stavning av ordet dotter och i 
användning av <d> eller <t> i ordleden ut-, utökas repertoaren av 
användbara former snarare än förändras. 
 De sista åren av Olof Bertilssons kyrkobokföring stärks de tidiga 
förändringarna ytterligare och en förändring mot <a> i trycksvag 
ställning börjar synas. Under dessa år ändras även Olof Bertilssons 
sociala nätverk i hög grad. De gamla danska prästerna avlider och ersätts 
med svenska präster. Inom militären tillsätts ryttarpräster, vilka också 
predikar i församlingarnas kyrkor. Unga nyutbildade svenska präster 
hjälper vid olika tillfällen Olof Bertilsson i hans kyrkotjänstgöring. Nya 
band till svenska präster gör att svenskspråkliga influenser ökar, och 
därmed förstärks sannolikt prestigen än mer hos det svenska 
skriftspråket. Detta gör att de svenska formerna ökar och överväger 
under de sista sex åren av Olof Bertilssons kyrkobokföring.  
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Kapitel 7  
Sammanfattning 
 
År 1645 övergår Jämtland, efter nära 500 år av norskt och danskt styre, 
till att både kyrkligt och politiskt tillhöra Sverige. Danska fogdar, lagmän 
och skrivare byts mot svenska, medan de danska prästerna får stanna i 
sina församlingar. I ett brev från drottning Kristina till prästerna i 
Jämtland och Härjedalen uppmanar hon dem att övergå till svensk 
kyrkoordning, sända sina barn till svensk skola och själva ”wänia och 
beqwäma sigh till thet swänske språket”. 
 Syftet med avhandlingen är att i en longitudinell studie undersöka en 
av de danska prästernas skriftspråkliga utveckling och förändring under 
denna socialt och politiskt viktiga övergångsperiod. Undersökningen 
görs med utgångspunkt i kyrkoherde Olof Bertilssons kyrkobok, förd i 
Sveg i Härjedalen och Offerdal i Jämtland åren 1636–1668. 
 För att tillgodose kravet på svensk kyrkoordning köpte kyrkorna i 
Jämtland in svensk psalmbok, handbok och bibel efter det svenska 
makttillträdet. För att få de jämtländska pojkarna att studera i svenska 
skolor startades år 1652 en skola i Oviken. År 1676 flyttades denna och 
utökades till Frösö trivialskola. För kravet på svenskt språkbruk företogs 
dock inga officiella åtgärder. De kvarstannande danska prästerna fick i 
den mån de ville och kunde själva söka skillnader mellan danskt och 
svenskt skriftspråk. De förändringar som görs beror därför helt på 
prästernas egna förutsättningar att upptäcka särspråkliga drag och att 
därefter tillämpa dem i en ambition att visa lojalitet med den nya 
makthavaren.  
 Varken danska eller svenska hade vid 1600-talet någon fastslagen 
skriftspråksnorm. Med boktryckarkonsten och bibelöversättningarna 
hade dock en vedertagen norm med viss variation utvecklats. Varje 
enskild skrivare använde i sin tur en egen snävare variant av denna 
variabla norm. Under utbildningen tar skrivare till sig influenser från 
tidens standard norm och periodiska norm samt språkgemenskapens 
ortografiska koder. En instabil och varierad individuell ortografisk kod 
skapas. Under det tidiga yrkeslivet minskar variationen och individens 
kodsystem stabiliseras. Senare kan denna individuella ortografiska kod 
förändras om behov och förutsättningar för detta finns.   
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 Som teoretisk utgångspunkt för analysen av Olof Bertilssons 
skriftspråkliga förändring används en av Alexander Zheltukhin (1996) 
utarbetad kodteori. Denna behandlar skapandet och omskapandet av en 
individs egna kodsystem (IOC, individual orthographic code). Kodteorin 
utgår från att en individs skriftspråkliga variation och förändring inte 
sker godtyckligt, utan är ett uttryck för social överenskommelse. Genom 
analys av variationen i en IOC är det därmed möjligt att skapa hypoteser 
om källor som en skrivare kan ha influerats av vid en viss tid. Det som 
enligt Zheltukhin främst bidrar till en förändring av en skrivares IOC är 
ett större periodiskt normskifte (PON, periodic orthographic norm). Ett 
byte av skriftspråklig standard (SOC, standard orthographic code), kan 
ses som ett än större normskifte och torde därmed ännu tydligare kunna 
påverka förändringen av en skrivares IOC.  
 Kodteorin bygger på begrepp från främst sociolingvistiken, men 
också från blandspråks- och andraspråksinlärningsteorier. Nyckelbegrepp 
är kodväxling, interferens, prestige, identitet, ackommodation samt starka och svaga 
band. Ett annat nyckelbegrepp är Trudgills begrepp salience, vilket är 
förknippat med särskilt framträdande och iögonfallande ord eller former. 
Hit kan även räknas ord som vid en viss tid eller av en viss anledning är 
av särskild betydelse för läsaren/skrivaren. Dessa särskilt framträdande 
drag i språket är oftast de som först lärs in och används vid 
ackommodation till ett annat språk. 
 För att systematisera kyrkobokens text används en traditionell 
draganalys, där ett antal särskiljande drag mellan danska och svenska 
räknas årsvis i kyrkobokens text. En genomgång av lokala 
domboksprotokoll görs för att visa hur samma språkdrag använts av de 
danska respektive svenska tingsskrivarna, före respektive efter 1645. 
Danska och svenska ordböcker över äldre nydanskt och nysvenskt 
skriftspråk anlitas för att undersöka representation av de valda dragen. 
Därefter diskuteras resultaten utifrån kodteorin och Olof Bertilssons 
personliga och sociala förutsättningar för en skriftspråklig förändring. 
 Resultatet visar att Olof Bertilsson åren 1636–1646 uppvisar en 
mycket stabil ortografisk kod med endast få variationer. Vid en kopiering 
år 1643, av ett protokoll från besiktning av prästgården skrivet av en 
dansk skrivare, följer Olof Bertilsson till största delen originalets 
ortografi. I några fall ändrar Olof Bertilsson ortografin och skriver enligt 
sin egen IOC. Efter kopieringen syns i kyrkoboken dock inga tecken på 
att Olof Bertilsson skulle ha påverkats av protokollets ortografi. Det 
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första året efter det svenska maktövertagandet 1645 syns heller ingen 
märkbar förändring.  
 Under de första månaderna 1647 representerar Olof Bertilsson vid 
riksdagen i Stockholm och direkt efter hemkomsten syns däremot en 
markant övergång till patronymika på -son, vilket tidigare alltid skrivits 
med -sen alternativt -søn. I juni samma år var Olof Bertilsson närvarande 
vid landstinget på Frösön, och därefter ökar andelen svenskt 
patronymika ännu mer.  
 Representationen vid riksdagen förefaller ha inneburit en avgörande 
startpunkt för de förändringar Olof Bertilsson kontinuerligt gör i sitt 
skriftspråk. Representation kan mycket väl ha inneburit en ideologisk 
förändring, varigenom svenska språkformer blivit högprestigeformer.  
 I det tryckta beslutet från riksdagen 1647 förekommer ett stort antal 
ord med ordleden ut-. Även dessa ord ändras år 1647 i stor utsträckning i 
kyrkoboken, från att tidigare skrivits ”vdj” och ”vd-” till att i de flesta fall 
skrivas ”vt(h)j” och ”vt-”. Därefter återgår dock Olof Bertilsson till att 
vid de allra flesta tillfällen skriva ordleden med <d>. I de lokala 
domboksprotokollen är skillnaden ändå tydlig. De danska skrivarna före 
1645 skriver ”ud-” medan de svenska skrivarna efter 1645 skriver ”ut-”. 
Ordleden är dock i domböckerna inte tillnärmelsevis lika frekvent 
förekommande som de var i beslutet från riksdagen. 
 Däremot är patronymika på -son mycket frekvent förekommande i 
protokoll och närvarolistor från bygde- och landstingen i Jämtland. Före 
1645 används endast dansk form av patronymika och efter 1645 svensk 
form. Patronymika på -dotter samt appellativen son och dotter förekommer 
inte i samma omfattning i protokollen och ändras inte från dansk till 
svensk stavning lika tidigt i Olof Bertilssons kyrkobok. Patronymika och 
appellativ på dotter ändras först de sista åren. 
 Tidigt ändras även stavningen av vissa ort- och personnamn. De 
namn som i Olof Bertilssons kyrkobok visar den tydligaste förändringen 
från dansk till svensk stavning är de namn som i domboksprotokollen 
uppvisar en tydlig ortografisk skillnad före och efter 1645. Exempel är 
namnformerna Laurs och Lauritz som Olof Bertilsson från och med 
1648 ändrar till Lars, formen Anne som från 1649 i de flesta fall skrivs 
Anna, namnet Mogens som från 1650 ändras till Måns samt Haagen som 
från 1651 ändras till Håken, alternativt Håkan. Ortnamn med lederna -
viken och -åker ändras alltmer från stavning med <g> till stavning med 
<k> från och med 1651. Ortnamnet Flatmon skrivs i kyrkoboken till och 
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med 1655 ”Fladmou”, år 1656 förekommer både stavning med <d> och 
<t>, därefter skrivs namnet konsekvent ”Flatmou”. 
 Utöver ort- och personnamn ändras ord som är frekventa och av 
särskild betydelse inom kyrkan. Lexemen kyrka, tjänst och böndag ändras 
från dansk till svensk stavning och ordform i olika hög grad men med 
början något eller några år efter det svenska övertagandet. Här verkar 
centralt skrivna texter, som kyrkohandbok och böndagsplakat, haft en 
avgörande betydelse för förändringen. Allt eftersom Olof Bertilsson 
håller officiella böndagar enligt svenska böndagsplakat ändras lexemet 
bededag till bönedag.  
 Tillgång till svenska textförlagor är avgörande för när och hur 
förändring sker i Olof Bertilssons skriftspråk. De svenska drag som 
frekvent förekommer i de jämtländska domböckerna, de svenska 
böndags- och tacksägelseplakaten eller i andra svenska texter ändras 
tidigt och tydligt. De språkdrag som endast förekommer tillfälligt eller 
har en varierad ortografi i de textförlagor Olof Bertilsson haft tillgång till, 
ändras sporadiskt eller inte alls i kyrkoboken. Undantag från detta är 
pronomenet jag som trots frekvent förekomst i svenska textförlagor, 
främst i Bibeln, genom hela kyrkoboken skrivs jeg. Detta kan möjligen 
förklaras med att jeg var dansk skrivnorm lika väl som dialektal form i 
Nord-Trøndelag samt i Jämtland och Härjedalen. 
 Olof Bertilsson var utbildad inom den klassiska latinskolan och torde 
ha haft en vana vid att se och analysera språkliga mönster. Eftersom 
både danskt och svenskt skriftspråk på 1600-talet utmärktes av stor 
variation torde han även ha varit van vid en varierad skriftbild. För att 
uppmärksamma en ny variant och särskilja en svensk från en dansk 
variant krävs därför att denna är särskilt frekvent förekommande och 
tydlig i en textförlaga, eller av särskild betydelse för den som läser texten. 
Ort- och personnamn samt centrala ord för arbetet inom kyrkan var 
sannolikt särskilt betydelsefulla för Olof Bertilssons kyrkobokföring och 
uppmärksammades därför lättare i andra texter. Därför uppmärksammar 
och förändrar Olof Bertilsson också tidigare ortografin i ord och namn 
som är frekvent förekommande och av särskilt intresse för honom.  
 Ord och namn som har en varierad ortografi i kända textförlagor 
resulterar däremot i att Olof Bertilsson antingen inte förändrar sin egen 
ortografi eller utökar sin ortografiska repertoar och alternerar under en 
tid mellan flera stavningsalternativ.  Exempel är ordleden ut- som efter 
1647 i kyrkoboken oftast skrivs med <d> men som ibland skrivas med 
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<t>, patronymika på -dotter där han de sista nio åren använder både -
datter, -dåtter och -dotter samt personnamnen Nils, Olof och Peder vilka i de 
allra flesta fall skrivs ”Niels”, ”Oluff” och ”Peder” men som även kan 
skrivas ”Nils”, ”Olof” och ”Pe(h)r”.  
 I ett tidigt skede förefaller alltså tydliga förebilder, hög prestige och 
frekvent förekomst vara avgörande för att en förändring av en skrivares 
IOC ska påbörjas. Därefter är fortsatt tydliga influenser samt ett 
stärkande av nya relationer viktiga för att förändringarna skall kvarstå 
och utvecklas. Under de sista tio åren av Olof Bertilssons skrivande 
avlider fler av de gamla danska prästerna och svenska präster tillsätts i 
deras ställe. Samtidigt utökas och förstärks Olof Bertilssons kontakter 
med svenska ämbetsmän och militär och han har vid flera tillfällen hjälp 
av unga präster som utbildats vid svenska skolor och universitet. Dessa 
faktorer bidrar till att svenska former överväger i Olof Bertilssons IOC 
de sista åren av hans skrivande. De tidiga förändringarna har då stärkts 
ytterligare och andra förändringar, som ett ökat skrivande med a i 
trycksvag ställning, har tillkommit. 
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Summary 
 
In 1645, after almost 500 years of Norwegian and Danish rule, the 
province of Jämtland was annexed both politically and ecclesiastically to 
Sweden. The Danish bailiffs, judges and clerks were replaced by Swedish 
officials, yet the Danish-speaking clergymen were allowed to remain in 
their parishes. In a letter to the clergy of Jämtland and Härjedalen, 
Queen Christina urged them to abide by the Swedish Church Ordinance, 
to send their children to Swedish schools and that they should ”adopt 
and adapt to the Swedish language”.  
 This dissertation investigates, using a longitudinal study, the 
development of and changes in the written language of one of the 
Danish clergymen in this period of major social and political 
transformation. The study is based on the parish register kept by the 
Rev. Olof Bertilsson during his time in Sveg in Härjedalen and Offerdal 
in Jämtland between 1636 and 1668. 
 Following the Swedish annexation of Jämtland, the parishes in the 
province purchased the Swedish Hymnal, Book of Common Prayer and 
Bible in order to fulfil the Queen’s command that they abide by the 
Ordinance of the Church of Sweden. A school was started in Oviken in 
1652 to enable the children of Jämtland to study at a Swedish school. In 
1676 this school was moved to Frösön, where it was upgraded to a 
grammar school (”trivialskola”). However, no official measures were 
instigated to enable the clergy to satisfy the demand that they use 
Swedish in the officiating of their duties. The Danish clergymen that 
chose to remain in their parishes were left to determine, as best they 
could, the differences between the written forms of Danish and Swedish. 
The changes in the use of language that transpire are, therefore, entirely 
dependent on the skills and abilities of individual clergymen to recognise 
the distinguishing features of the two languages and, thereafter, to apply 
them in their official capacity in order to demonstrate their loyalty to the 
new regime.  
 In the 17th century, neither Danish nor Swedish had as yet adopted a 
permanent written standard. However, the development of printing and 
translations of the Bible had seen a customary standard being 
established, but with some variation. In turn, each scribe used his own, 
more restricted, version of this variable standard. During his period of 
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training a scribe would be influenced by the standard and periodic norms 
of his time as well as the orthographic codes of the language 
communities to which he belonged. As a result, an unstable and varied 
individual orthographic code was created.  In the initial period of 
practicing his profession, the variations displayed by the scribe would be 
reduced and the code system for an individual stabilised. Later, this 
individual orthographic code could be altered if the need for it and the 
necessary conditions arose.   
 The theoretical basis for my analysis of the changes that take place in 
Olof Bertilsson’s written language derives from the code theory 
developed by Alexander Zheltukhin (1996).  Zheltukhin’s code theory is 
concerned with the creation and re-creation of the code pattern of an 
individual (IOC, individual orthographic code). In code theory it is 
argued that the variations and alterations in the written language of an 
individual do not occur arbitrarily, but express social consensus. By 
analysing the variations in an IOC, it is possible to generate hypotheses 
on the sources that have influenced a scribe in any particular period. 
According to Zheltukhin, the primary cause of a change in a scribe’s 
IOC is a major shift in the periodic norm (PON, periodic orthographic 
norm). A change in standard of a written language (SOC, standard 
orthographic code), can also be seen as constituting a major norm shift 
which would even more noticeably influence changes in a scribe's IOC.  
 Code theory employs concepts used principally in sociolinguistics, but 
also borrows ideas from theories of mixed languages and second-
language learning. Key concepts in code theory are code switching, 
interference, prestige, identity, accommodation and strong and weak ties. In 
addition, Trudgill’s term salience, which is linked to particularly salient and 
conspicuous words or forms, contributes significantly to this analysis. 
Salience may also be interpreted as referring to words which at a 
particular time or for a particular reason are of major importance to the 
reader/scribe. These particularly salient features of a language are often 
those that are first learnt and applied when learning a new language.  
 In order to systematise the text of Olof Bertilsson’s parish register, a 
traditional features analysis is used. In this a number of features that 
distinguish Danish from Swedish are tallied for each year of the parish 
register. The minutes of the local court proceedings have been examined 
in order to investigate how the same language features occur in texts 
written by respectively Danish and Swedish clerks of the court before 
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and after 1645. Danish and Swedish dictionaries of Older New Danish 
and Early Modern Swedish have been consulted to assess the degree of 
representation of the features chosen. The results are then discussed in 
terms of code theory and the personal and social conditions affecting 
changes in Olof Bertilsson’s written language. 
 The results show that between 1636 and 1646 Olof Bertilsson had a 
highly stable orthographic code with few variations. In 1643, when 
copying the minutes of an inspection of the vicarage written by a Danish 
clerk Olof Bertilsson follows almost entirely the orthography of the 
original. In some instances he alters the orthography to suit his personal 
IOC. Afterwards, however, there are no signs that the orthography of 
these minutes influenced his writing in the parish register. Neither are 
there any significant changes visible in the first year after the Swedish 
annexation of the province in 1645.  
 In the first few months of 1647 Olof Bertilsson represented the clergy 
of the new province at the Riksdag in Stockholm. Immediately on his 
return home, a distinct change is evident in his orthography with a 
transition to the Swedish patronymic -son, which had previously been 
written as Danish -sen or, alternatively, -søn. In June of the same year, 
Olof Bertilsson attended the provincial “Thing” on Frösön, after which 
the use of the Swedish patronymic increases significantly.  
 Attendance at the Riksdag appears to have been decisive in initiating 
the changes that then occur continually in Olof Bertilsson’s written 
language. Acting as a representative at the Riksdag can also have initiated 
an ideological shift in Olof Bertilsson’s outlook, which would mean that 
Swedish language forms were now seen to carry high prestige.  
 In the printed document of the resolutions of the 1647 Riksdag there 
are a number of words with the prefix ut-. When such words appear in 
Olof Bertilsson’s parish register in 1647, they have on the whole been 
altered.  From having previously being written “vdj” and “vd-” they are 
now mostly written as “vt(h)j” and “vt-”. Nevertheless, Olof Bertilsson 
later reverts to a spelling that in most cases spells these prefixes with 
<d>. In the minutes of  the local court proceedings, the differences are 
clear: before 1645 Danish clerks write  “ud-” while after 1645 the 
Swedish clerks write “ut-”. However, this prefix appears less frequently 
in the minutes of court proceedings than in the resolutions of the 
Riksdag. 
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 On the other hand, the Swedish patronymic -son appears quite 
frequently in the minutes of proceedings and attendance lists of the local 
courts and provincial “Thing” in Jämtland. Before 1645 only the Danish 
form of the patronymic is used; after 1645 only the Swedish form. The 
patronymic form -dotter and the appellative forms son and dotter do not 
occur to the same extent in the minutes of court proceedings and are not 
altered as noticeably from Danish to Swedish spellings in Olof 
Bertilsson’s parish register. The change to the Swedish patronymic and 
appellative dotter comes first in the latter years of the parish register.  
 Changes in the spelling of some place-names and personal names 
occur quite early. The names that show the most obvious changes from 
Danish to Swedish spellings in the parish register are those names that in 
the minutes of court proceedings display a clear orthographic difference 
before and after 1645. For example, the forms of the personal names 
Laurs and Lauritz are altered by Olof Bertilsson from 1648 onwards to 
Lars; Anne is in most cases written as Anna from 1649; Mogens is changed 
to Måns from 1650 onwards and Haagen is changed to Håken or Håkan 
from 1651. Place-names with the Swedish elements -viken and -åker are 
successively changed from Danish spellings with <g> to Swedish 
spellings with <k> from 1651 onwards. The place-name Flatmon appears 
in the parish register as “Fladmou” until 1655. In 1656 there are spellings 
with both <d> and <t>, after which this place-name appears 
consistently as “Flatmou”. 
 In addition to place-names and personal names, Olof Bertilsson 
changes words which appear frequently and are of importance within the 
church. The Swedish lexemes kyrka (’church’), tjänst (’service’) and böndag 
(’day of prayer’) are altered from Danish to Swedish spellings and forms 
to varying degrees, but these changes begin a year or so after the Swedish 
annexation of Jämtland. In these cases, centrally derived texts such as the 
Book of Common Prayer and placards for the annually designated days 
of prayer have been decisive in instigating change. As Olof Bertilsson 
keeps these designated days of prayer, with their placards in Swedish, 
with increasing regularity, the Danish lexeme bededag is changed 
successively to the Swedish lexeme bönedag.  
 Access to examples of Swedish texts which act as models is decisive 
in determining when and how change occurs in Olof Bertilsson’s written 
language. The distinguishing features of the Swedish language which 
frequently occur in the minutes of the local court proceedings in 
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Jämtland, the placards for days of prayer and thanksgiving written in 
Swedish or other Swedish texts are the ones that are altered noticeably 
and at an early stage. The language features that appear only occasionally, 
or have a varied orthography in the texts Olof Bertilsson, has access to, 
are altered sporadically or not at all in his parish register. The exception 
to this pattern is the pronoun jag (’I’) which, despite its frequent 
appearance in Swedish examples, primarily in the Bible, is written as jeg 
(’I’) throughout. The possible explanation for this is that jeg is the spoken 
and dialectical form used in Norway and Denmark as well as in Jämtland 
and Härjedalen. 
 Olof Bertilsson was educated in the tradition of the classic Latin 
grammar school and would therefore have been used to observing and 
analysing linguistic patterns. Since the written forms of both Danish and 
Swedish in the 17th century were characterised by great variation, he 
would also have been used to variation in written forms. For him to 
become aware of new variations and to distinguish Swedish variants 
from Danish ones, they were required to appear frequently and clearly in 
textual examples or had to be of particular importance to the reader of 
the text. Place-names and personal names, and key words in the work of 
the church were certainly important to Olof Bertilsson in keeping his 
parish register and were, therefore, more easily discerned in other texts. 
Thus, quite early, Olof Bertilsson takes cognisance of and alters the 
orthography of words and names that appear frequently and are of 
particular relevance to him.  
 Words and names that display a varied orthography in the  textual 
examples known to have been available to Olof Bertilsson result either in 
no change in his personal orthography, or in the expansion of his 
orthographic register by alternating between different forms of spelling 
over a period of time.  For example, after 1647 the prefix ut- is often 
written in the parish register with <d>, but occasionally with  <t>; 
during the last nine years of his life he writes -datter, -dåtter and -dotter for 
the patronymic -dotter; and the personal names Nils, Olof and Peder are 
most often written as  ”Niels”, ”Oluff” and ”Peder”, but also appear as  
”Nils”, ”Olof” and ”Pe(h)r”.  
 It appears that the early presence of clearly recognisable examples, 
high prestige and frequency of occurrence are decisive in determining 
when changes in an IOC will be initiated. Thereafter, distinct influences 
and the strengthening of new relationships are important in retaining the 
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changes that have occurred and developing new ones. In the last decade 
in which he keeps his parish register, several of the Danish-speaking 
clergymen with whom Olof Bertilsson was acquainted died and were 
replaced by Swedish-speaking clergy. At the same time, Olof Bertilsson’s 
contacts with Swedish officials and the military increased and were 
strengthened. On several occasions, he also received help from young 
clergymen who had been educated at Swedish schools and universities. 
These factors contribute to a predominance of Swedish forms in Olof 
Bertilsson’s IOC during the final years in which he writes.  The early 
changes are reinforced and other changes, such as the increasing use of 
unstressed a, appear. 
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Bilaga 1 
 
Exempel ur Utgåvan av Olof Bertilssons kyrkobok, från åren 1645, 1647, 
1657 och 1667.  
 Urvalet är gjort för att få ett exempel från tiden strax före maktskiftet 
och därefter med jämna mellanrum få exempel på hur skriftspråket 
förändras. Texten i kyrkoboken för fredsåret 1645 visar ett år då mycket 
hände och många noteringar gjordes. Maktövertagandet i Jämtland 
skedde vid månadsskiftet oktober–november 1645 och prästerna fick i 
ett brev undertecknat den 24 december samma år uppmaningen att 
övergå till svenskt språkbruk. De första förändringarna vid övergången 
från danskt till svenskt skriftspråk visar sig år 1647 och därefter sker en 
kontinuerlig förändring. Från och med detta år ges tre exempel med tio 
års mellanrum, 1647, 1657 och 1667. Det sista året Olof Bertilsson för 
kyrkobok är 1668. Detta sista år innehåller färre noteringar än tidigare 
och inga märkbara förändringar sker längre.  
 Numrering inom hakparentes avser originalhandskriftens paginering.  
 
1645 
Dopbok  
[s 157]  Antegnelse paa de Børn Jeg/ haffuer døbt siden Jeg kom/ 

till Offerdals gield. 
[s 162] 
1 ANNO 1645, 
Malene Dominica 1 post Epiphaniarum 11 januarij Mogenß/ 

Haagensens datter J Aasen Ved naffn/ Melene 
2 
Peder Die purgationis Mariæ Saligh Peder/ Ericksens Søn J 

Bergem J Offerdal Ved/ naffn Peder. et eram patrinus. 
[s 163] 
3  
HalVor Dominica invocavit Lille Nielß HalVorsen/ J BleckAas Sin 

Søn Ved naffn HalVord 
4 
Ejne[r] Dominica Reminiscere  Poffuels Røfflsen/ J Almöes sin søn 

Ved naffn Ejner 
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5 
Joen den 5 Martij Jtt Wægt barn J Mathmar/ Ved naffn Joen Som 

Morten J Øbyen er/ fader till, og Kristen J Kirkbyen moder. 
6 
Haagen Dominica Oculi J Alsne Erick Aasens Søn/ Ved naffn 

Haagen. 
7 
Kare[n] Jtem Mogens Breckens datter, Ved naffn/ Karen. 
8 
Erick Dominica judica Gregerß Søn J Klugh Ved/ naffn Erick. 
9 
Beng[t] Die paschatos Joen Bengtsens Søn J/ Egberg Ved naffn 

Bengt. 
10 
Gou[te] Die 2 paschatos i Alsne Morten Hal/Vordsens Søn J Möe 

Ved naffn Goute 
11 
Kar[en]  den 16 Aprilis Johan Smedz datter Vdj/ TullerAas, Ved 

naffn Karen. 
12 
Sire[n] Dominica Die Ascensiones Christi Oluff Mor/tensens datter 

J Staffre Ved naffn Siren 
13 
Kare[n] Die 3 pentecostes Oluff Odensens datter/ J Quidle Vdj 

Mathmar Ved naffn Karen 
14 
Oluff Dominica 1 Trinitatis Gunder Matzens Søn/ Ocke Ved naffn 

Oluff 
15 
Kirsten Jtem Gudfast J Toßbergs datter Ved naffn/ Kirsten. 
 
[s 164] 
16 
[N]ielß Dominica 1 Trinitatis Saligh Nielß Skreders/ Søn J Berge J 

Alsne Ved naffn Nielß. 
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17 
[N]ielß Die Johannis Baptistæ Joen Siggersens/ Søn J Rijße Ved 

naffn Nielß. 
18 
[J]oen  Dominica 5 Trinitatis Oluff Oluffsens Søn/ J SørAas Ved 

naffn Joen 
19 
Karen Jtem Lauritz Joensen Suenskis datter/ J Bredbyen Ved naffn 

Karen Wægt. 
20 
Erick Dominica 7 Trinitatis Oluff Andersens Søn aff/ Ytter Ocke J 

Mathmar, Ved naffn Erick. 
21 NB 
[M]ogenß   Dominica 8 Trinitatis døbte Her Adam min/ Søn, Mogenß J 

Offerdals Kircke.Gud/ holt hanem fast J same daabs pact. 
ele 

22 
[T]orben Jtem Jacobs SørAas Søn Ved naffn/ Torbiørn. 
23 
[M]ogenß Dominica 13 Trinitatis som Vor den 31 Augusti/ Nielß 

Andersens Søn J Kiøsted: Mogenß. 
24  
[E]rick Dominica 14 Trinitatis Lauritz Grøttems Søn/ Ved naffn 

Erick. 
25 
[J]oen Jtem Simen Sognstuens Søn Ved naffn Joen 
26 
[O]luff Nock Lauritz Lauritzens Søn J Staffre/ Ved naffn Oluff. 
27 
[N]ielß Dominica 17 Trinitatis Oluff Andersens Søn/ J Ocke Ved 

naffn Nielß. 
28 
[S]øbor Dominica 25 Joen Agesens datter J Roude/ Vdj Alsne Ved 

naffn Søbor. 
29 
[O]luff Dominica 1 Adventus Joen Oluffsens Søn/ J Ønet Ved naffn 

Oluff 
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Trolovningsbok (Bm = bomärke) 
[s 48] ANNO  1645  
1  den 27 Maij troloffuede HalVord/ Gregersen Øbyen J 

Mathmar met Anne/ Nielßdatter J Kirckbyen, Vnder Nielß/ 
HalVordsen Melbyens og Oluff Oluffsen/ Holbagen deris 
forløffte og boemercker/  Bm Bm Bm Bm  

[s 49]  
2 Jtem hanß broder Morten Gregersen/ og Kirsten 

Anderßdatter, Vnder Heming/ Oluffsens J Toßberg og 
Gregerß Joenßen/ J Klug deris forløffte og boemercker/ Bm 
Bm  

 
3 Anno 1645 den 5 junij  troloffuede/ Jeg Lauritz Joensen 

Suenske met/ Giertru Eriksdatter Aff  Bredbyen/ Vnder 
Jenß Oluffsen J Becken  Anderß/ Joensen J Rijße, Erick 
Joensen Jbidem/ og Lauritz Nielßens Grøttoms forløffte/ 
som Ragte hand for dennem att skulle/ og Ville suare for 
huad som effter kand/ komme till nogen paa tale J/Vdj om/ 
same troloffuelse, huilcket de till/ yder mere stafestelse deris 
bomercker/ her Vnder haffuer ladet skreffuet/  Bm Bm Bm 
Bm  

 
4 Anno 1645 Dominica 3 Trinitatis troloff/uede ieg Hanß 

Pedersen neder Kiøsted/ J Alsne met Angneß Nielßdatter 
aff/ Øffre Kiøsted Vnder Erick Nielsen J Vijgen/  Peder 
HalVordsen Eide  Oluff Matzen/ Odberg, Mogenß Nielßen 
Hoff og Oluff/  Nielsens Roude deris forløffte og 
boemercker/ Bm Bm Bm Bm Bm  

 
[s 50, 51]   (blanka sidor)  
[s 52]  
4 Anno 1645 die Sanct Johannis Baptistæ/ troloffuede ieg J 

Oflod J Offerdall Nielß/ Oluffsen Aff Berge J Alsne met 
Berete/ Pederßdatter J Oflod, Vnder Simen Oluffsen/ J 
Hoff, Joen Siggersen Oflod, Helge Lau/ritzen Jbidem  
Lauritz Mortensen Norbyen/ og Nielß HalVordsen J 
BleckAasen/ deris forløffte met boemerckernis yder mere 
stafestelse,/ Bm Bm Bm Bm Bm  
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6 Anno 1645 den 14 Septembris tro/loffuede ieg J Alsne J Hoff 

Karll/ Ericksen Aff Suenstad J Vnderß/Ager met Berete 
Nielßdatter/ J Forbemelte Hoff Vnder Erick Nielßen/ J 
Vijgen Nielß Ericksen Jbidem/ Peder HalVordsen Eide  
Mogens/ Nielsen J Hoff og Henrik Mor/tensen J Mørsild 
deris forløffte/ met deris boemerckers stafestelse/  Bm Bm 
Bm Bm Bm  

 
7 Anno 1645 den 21 Septembris som Vor Dominica 16/ 

Trinitatis troloffuede ieg Oluff Helgeß/ BungAas met Anne 
Rolffsen J Alffmöes/ Vnder Lauritz J Eide, Jenß Ved 
Becken/ Joen Thoersen BungAaß  Heming Eide/ og 
Poffuel Rolffsens deris forløffte,/Bm Bm Bm Bm Bm  

[s 53] 
8 Anno 1645 den 4 octobris troloff/uede ieg Mogenß 

Haagensen Aasem/ met Anne Oluffsdatter Jbidem,/ Vnder 
Nielß J Vijgens  Peder Hal/Vorsen Eide  Erick Lauritzen 
Valne/ Gregerß Lauritzens Rødningsbergh/ og Anderß 
Ericksens Finsætt deris/ forløffte met henderß og 
boe/merckers stafestelse./ Bm Bm Bm Bm Bm  

 
9 Anno 1645 Dominica 19 som Vor den 12/ Octobris 

troloffuede ieg Erick Ericksen/ Bredbyen met Siren 
Anderßdatter J Rijße/ Vnder Jens Ved Becken, Anderß 
Joenßen/ Rijße  Heming Joensen Staffre, Oluff/ Kielsen 
Vestbyen./ deris forløffte met henders og boemerkrs 
stafestelse,/ Bm Bm  

 
10 Nock eodem die troloffuede ieg Lauritz/ Lauritzsen J Enge 

met Zitzel Torbens datter/ Aff Vdgaard. Vnder Helge 
Joensen J Enge/ Lauritz Ericksen J Staffre, Anderß 
Joensens/ Vdgaard, Jacob Oluffsen SørAas og/ HalVord 
Lauritzen, VlffsAaß deris for/løffte met henders og 
boemerckers stafestelße,/  Bm Bm Heile Jons Eigen Hand 

 [s 54] 
11 Anno 1645 den 27 octobris troloff/uede ieg Erick Nielsen J 

Ønet/ met Kirsten Oluffsdatter J Bergem/ Vnder 
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Lehnßmandens Lauritz  [E…]/ Helge Joensen Enge  Lauritz  
Lauritzen/ Jbidem Heming Joensen Staffre og Oluff/ J 
Kleppen deris forløffte met boe/merckernis Vndertegnelse 
og stafestelse./ Bm 

 
 Dominica 1 Adventus som Vor den 30 No/vembris 

troloffuede ieg Anderß Poff/uelsen J Lien met Kristen 
Ericks/datter J Fladmöe, Vnder Anderß/  Joensens J Rijse  
Lauritz Ericksens/ J Staffre, Oluff Kielsen Vestbyen,/ Joen 
Pedersen TangRaas og / Mogenß Haagensen J Aasems 
deris/ forløffte met bomerckers bekrefftelse./  Bm 

 
Lysningsbok  
[s 109] Antegnelse paa de personner som/ Jeg haffuer Lysett for til 

Ecte/skabett siden Jeg kom till Offerdal.  
[s 113] 
1 ANNO 1645 
Morten  Dominica 1 Trinitatis Lyste ieg J Mathmar/ første gang for 
Gregersen Morten Gregersen/ Øbyen og Kirsten Anderßdatter 
Øbyen  
 
2  Dominica 2 Lyste ieg anden gang for Hanem/ og første  
Lauritz Jo gang for Lauritz Joensen Suenske/ og Giertru Ericksdatter 
Suensk aff Bredbyen 
  
 Dominica 3 tredie gang for Morten Gregersen/ og anden 

gang for Lauritz Joensen. 
  
 Die Sanct Baptistæ triedie gang for Lauritz/ Joensen  

Legittimas ob causaus.  
3 
Karl Suen Dominica 16 Trinitatis Lyste ieg første gang for/ Karl 
sted  Ericksen Suenstad og Berete J Hoff. 
  
4 
Hanß P[e] Dominica 17 Lyste ieg 2 gang for Karl Suendsted ele 
dersen   
Kiøsted  
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 Jtem første gang for Hanß Pedersen/ J Kiøsted met Angneß 
Nielßd Jbidem 

5  
Nielß  Nock første gang for Nielß Oluffsen/ J Bergie og Berete 
Oll[uff]  Pederßd. aff Oflod. 
sen J Berg[e] 
6 
Anderß Nock første gang for Anderß Bengtsen/ J Nygaard og 
Bengt Dorete Torreßdatter 
  
 Dominica 18. 3 gang for Karl, 2 gang for/ Hanß Pedersen 2, 

gang for Nielß Olluffs/ 2 gang for Anderß Bengtßen. 
 
[s 114] Dominica 19  3 gang for Hanß Kiøsted. 
  
 3 gang for Nielß Oluffsen Berge.    
 
 3 gang for Anderß Bengtsen. 
7 
Mogenß  Jtem 1 gang for Mogenß Oluffse/ Haagensen Aasen og 
Aasen Anne Oluffs/datter Jbidem 
 
 Dominica 20 Anden gang for Mogenß Aasem. 
8   
[K]al Lauritz 1 gang for Kall Lauritz Enge.   
9 
Oluff  1 gang for Oluff Helgesen BungAaß.   
Helgeß 
BungAas 
 1 gang for HalVord Gregerß Øbyen. 
10  
HalVord Dominica 21 Lyste ieg 3 gang for Mog[ens]/ Aaßem, 
Gregerß: 2 gang for Kall Lauritz 2 gang for Oluff  Helgesen, og/ 
Øbyen 2 gang for HalVord Øbyen. 
 
 Den 8 Novembris 3 gang for Kal Lauritz   
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 Dominica 23 Lyste ieg 3 gang for Oluff/ Helgesen BungAas  
Jtem 3 gang for/ HalVord J Øbyen. 

11 
Erick J  Dominica 3 Adventus Lyste ieg første/ gang for Erick 
[B]rebyen Ericksen Bredbye[n]/ og Siren Anderßdatter J Rijße 
  
12 
Erick  Jtem første gang for Erick Nielsen/ J Ønet og Kirsten 
Ønet Oluffsd. Bergem. 
  
 Dominica 4  Anden gang for denem 
 
 Dominica post Circumcisio 3 gang.  
 
Vigselbok  
[s 121] Antegnelse paa de Brudefolck/ Jeg haffuer samen Vijett her 

Vdj/ Offerdals giald.   
 
[s 122] ANNO 1645 
1 Die Circumcisionis Vijgede ieg Joen Agesen/ Roude met 

Gunild Mortensdatter. 
 
2 Dominica 4 Trinitatis Vijgde ieg J Offerdal/ Lauritz Joensen 

Suenske met Giertru/ Ericksdatter aff Bred byen. 
 
3 Dominica 5 Trinitatis Vijgde ieg Morten Gre/gersen J Øbyen 

J Mathmar Ved Kirsten/ Andersdatter J Alsne Kircke. 
[s 123] 
4 Dominica 20 Trinitatis Vijegede ieg J/ Mathmar Anderß 

Bengtsen Nygaard/ met Dorotte Toreßdatter. 
 
5 Jtem eodem Die. J Alsne Hanß Pe/dersen Kiøsted met 

Angneß Nielßd. 
 
 
6 Og Nielß Oluffsen i Berge met/ Berete Pederßdatter aff 

Oflod. 
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7 Dominica 23 Kal Lauritz J Enge met/ Zitzel Torbenßdatter. 
 
8 Jtem samme dagh Vijgde Her Oluff/ J Trang Mogenß 

Aasem J Mathmar 
 
9 Den 15 Novembris Viegde ieg Oluff/ Helgesen J BungAaß 

met Anne Rolffs/datter J Almöes J Offerdal. 
 
10 Dominica 24 Viegde Her Oluff Hal/Vord Gregerßen Ved 

Anne Nielßdatter/ J Mathmar. 
 
 
Begravningsbok  
[s 207] Antegnelse paa de lijg Jeg / haffuer graff fest siden/ Jeg kom 

til Offerdals / præstegield. 
 
[s 210] ANNO 1645. 
 den 11 januarij Graffsættede disse/ Efterfølgende Erick 

Ericksen Vongen  ætatis 30 
 
2   Jon Ericksen hanß broder     27  
 
[s 211] 
3   Marete Poffuelsdatter fra Vd=/gaard i Mathmar ætatis 36. 
 
4   Esbiørn Lauritzen Roude  ætatis  24 
 
5   tuende børn fra Olluff Nielsen/ J Roude en søn Ved naffn 

Laurit/ ætatis 6 Aar  
6 og en datter ved naffn/ Agnes ætatis 3. Textus Psalmus 31 

v.6. 
 
7   Dominica 1 post Epiphaniarum Dorete Helgesdat/er aff 

Klugh i Mathmar ætatis 65/  Textus Psalmus 119.v.19. 
 
8   Dominica 2 Epipaniarum Graffsætede ieg J/ Offerdal 

Staphen Staphensen Staffre/ ætatis suæ  41 
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9   Jtem Berette Ericksdatter, Lauritz/ Lauritzens quinde J Enge 
ætatis 24 

 
10   Jtem Hendis Søn Erick ætatis 2 ½ Vger/  Textus 

Apocalypsis14. v. 13. 
 
11   Nock eodem die Olluff Suendßen Rødhaar/ aff KaxAas 

ætatis 50. 
 
12   Dominica 3 Epiphaniarum graffsættede ieg i Alsne/ Nielß 

Olluffßen Berge ætatis 30 Aar 
 
13   Kirsten  Joenßdatter Kirckbyen ætatis 54 ½ 
 
14   Marete Joen Helgeßdatter Aaßen ætatis 24 
 
15   Jtem Hendis lille datter Malene ætatis 14 dager 
 
16   Nock Anderß Nielßen Möe ætatis 2 Aar 5 Vger/ Textus 

Apocalypsis 14. v. 13 nb  
[s 212] 
17  den 1 februarij graffsættede ieg i Alsne/ Karen Biørnßdatter i 

Koustad ætatis/ suæ 69 aar.  Textus Psalmus 119 v. 19. 
 
18   den 8 februarij graffsætet ieg Gunder/ Siffuersen KaxAas 

ætatis suæ 44 
 
19   Jtem Berete Lauritzdatter J Egberg Bengs/ quinde ætatis suæ  

60. Textus Johannes 17 v 21. 
 
20   Dominica esto mihi graffsætede ieg Elene Niels/datter J Rijße 

ætatis suæ 80 Aar: 
 
21   Jtem Bengt Joenßen Egberg ætatis 80./ Textus Johannes 

Caput 5 v 26. 
 
22  Dominica invocavit graffsætet ieg J Math/mar Oluff 

Oluffsen i Melbyen ætatis/ suæ  40. 
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23   Jtem eodem die  i Alsne Mogenß Ericksen/ J Varmöe ætatis 

suæ 40. 
 
24   Jtem Joen Toreßen J BleckAas æta/tis suæ 64. 
 
25   Nock en dreng aff BleckAas Ved naffn/ Nielß Ericksen 

ætatis suæ 24 1/2/  Textus Johannes 17 v. 24. 
 
26   den 1 Martij graffsætte ieg Esajas/ Joensen Aff Eggen J Kalß 

sogn Vdj/ VndersAgers gield og døde Vnder Bø[..]kæn 
haand  Her Tobiæ  ætais suæ 5 1/2 Aar/  Textus Romanos 8 
v 28. 

 
27   Dominica Oculi Ramborg Gundersdatter/ Aff Rødningsberg 

ætatis suæ 52./ Textus Hebbraeos 13 v. 14. 
[s 213] 
28   Dominica Lætare  graffsætet ieg Peder Erick/sen i Bergem 

ætatis suæ 36  Textus Psalmus 31 v. 16. 
 
29   Dominica judica Anderß Bengtsens quinde/ J Nygaard J 

Mathmar Ved naffn Lucia/ Lauritzdatter  ætatis suæ 74 
 
30   Jtem Morten Holbagens datter Ved naffn/ Marete ætatis suæ 

28. Textus Psalmus 31 v 16. 
 
31   Die Annunciationis Mariæ Lauritz/ Joensen Sognstuen J 

Offerdal ætatis 51 
 
32   Jtem Joen Smeds Aasens halffbroder/ Ved naffn Nielß 

Ericksen  ætatis 53/  Textus Syrach 41.v. 3. 
 
34   Dominica jubilate graffsættede ieg J Alsne/ Oluff Bengtsen 

Koustad ætatis, 50. 
 
35   Jtem Peder Oluffsen J BleckAasen/ ætatis suæ 36 Textus 

Syrach 42. v.15.16. 
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36   Dominica Cantate graffsætte ieg Nielß/ Siffuersen KaxAas 
ætatis suæ 72/  Textus Syrach 14. v. 17. 

 
37  Dominica jucunditatis graffsætte ieg i Alsne/ Gunder 

Oluffsen J Hoff ætatis suæ 4[.]/ suæ 44 
 
38  Jtem Sitzel Nielßdatter j BleckAasen/ ætatis suæ 80  Textus 

Psalmus 4 v.9. 
 
39   Dominica Trinitatis graffsættet ieg i Offer/dal stor Oluffs 

quinde Ved naffn Marete/ Gregerßdatter  ætatis suæ  51 
[s 214] 
40   Dominica Trinitatis graffsætet ieg Peder/ Joensens Søn J 

Berg Ved naffn Joen æta/tis suæ 20. 
 
41   Jtem Oluff Kielsens Søn J Vestbyen Ved/ naffn Simen 

ætatis suæ 19  Textus Syrach 14 18 
 
42   Dominica 1 Trinitatis graffsætit ieg Vdj/ Mattmar en pige 

branfødt J Ytter Ocke/ Ved naffn Kirsten Gundersdatter 
ætatis/ suæ 30  Textus Syrach 14 v. 18. 

 
43   Jtem J Alsne Oluff Oluffsen J BleckAaß/ Ved naffn ætatis 

suæ 70  Textus Lucas 6.v.2 
 
44   Dominica 3 Trinitatis graffsætet ieg i Alsne/ Nielß Nielsen 

Eide ætatis suæ 65,/ Textus Ecclesiastes 7.v.2. 
 
45   Dominica 6 Trinitaris  Johan TulrAasens/ datter Ved naffn 

Karen ætatis suæ 12 Vger/  Textus Deuteronomium 32. 
 
46   den 16 Augusti graffsætet ieg Ingeborg/ Gregersdatter Salig 

Joen Engis effterleffuer/ske ætatis suæ 93 Aar  Textus Lucas 
2 Nunc 

 
47   den 23 Augusti Zitzel Steenßdatter/ J Alsne ætatis suæ 70  

Textus Ecclesiastes 7. 
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48   Die Sanct Michaëlis  Oluff Mortenßens/ Barn J Quidle som 
døde J fodselen. 

 
49   den 4 octobris graffsættede ieg Berete/ Lauritzdatter som 

døde huoß Erick/ Matzen Rødningsberg  ætatis sue 77  
Textus Syrach 11. 

 
50   den 12 octobris graffsættede ieg Nielß/ Lauritzens quinde J 

Ønet Ved naffn/ Anne Oluffsdatter ætatis 70  Textus Syrach 
11 Ecclesiastes 7  Melior dies mortis  ele 

 
[s 215] 
51   Dominica     Adventus bleff Øllebull Mo/gens graffsætt J 

Alsne, 
 
52   Dominica 1 Adventus bleff Oluff Torreß/sens Marete J 

Bergem J Offerdall/ graffsætt. ætatis suæ 60. Textus 
Romanos 8 .v.28. 

 
Bok över tjänsteförrättning 
[s 259] Antegnelse paa Kircketienesten/ Jeg og Her Oluff Nielsen 

haff=/uer giort siden Jeg igien kom/ fra Herdalen. 
 
[s 276] ANNO 1645, 
 Die Circumcisionis Christj i Alsne  
    
21 den 2 januarij Sognbud till 2 J VlffsAas  
22  
Sognbud Dominica post festum Nativitatis i Offerdal 
 
23 Die Epiphan[i]arum - i Offerdal./ og Sognbud till RødHaarit 

J Kaxaas.   
    
24   den 11 januarij tieneste J Alsne og/ Sognbud J Vongen og 
25 Niels Berge.  
 
 Dominica 1 post Epiphaniarum - J Math[mar] 
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26 den 13 januarij tho Sognbud J Helle backen  
27 
28 den 15 Dito Sognbud J Krocken J Math[mar] 
29 
30 Jtem 3 folck huos Encken  J Vangen.  
31 
 den 18 januarij Bede dagh J Offerdall  
 
 Dominica 2 Epiphaniarum tieneste J Offerdal. 
 
32   Jtem 2 Sognbud huos Peder Anderß Oflod  
33 
34 den 21 januarij Sognbud till Peder Bergem.  
 
35 den 24 Sognbud till Erick Breidbyen  
 
36 den 25 januarij Bededagh i Alsne./ Sognbud till Nielß 
37 Sognstuen i Vangen/ og Anne Berge i Kiøsted.  
 
 
[s 277] Dominica 3 Epiphaniarum tieneste i Alsne./ og Sognbud 
38 till Elizabeth j Vangen.  
  
 den 1 februarij først tieneste i Mathmar Siden J Alsne   
 
39 Jtem Sognbud till Sognstue quinden Jbidem.  
 
 Die purgationis Mariæ giorde Her Adam/ tieneste J Offerdall 

og ieg gick till guds Bord. 
 
 den 8 februarij tieneste J Offerdall. 
 
40 Dominica Sexagessima tieneste J Alsne og Sognbud J Alsne.

  
 
41 den 14 februarij Sognbud till Mogenß Varmöe. Dominica 

Esto tieneste i Offerdal. 
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42 den 17 februarij Sognbud till Niels Ericks Bergem.  
 
43 den 22 dito Sognbud till Lauritz Ericks Vangen Dominica  
44 Invocavit først tieneste i Mathmar/ Siden i Alsne. Her  
45 Olluff gick till guds bord/ Og disse effterfolgende  
46 Sognebud huos/ Anders Bengtsen i Mathmar 2 folk./  
47 Anderß Jeppeßen i Vdgaard og Anicken/ Kirckbyen. 
 
48 den 28 februarij Sognbud till Her Oluffs dreng J Trang  
 
 den 1 Martij Bededagh J Alsne. 
 
 Dominica Reminiscere tieneste J Offerdal 
 
49 den 3 Martij Sognbud till Nielß Skredders stiffdatter J Oflod.

  
 
50 den 4 Martij Sognbud till Peder Oluffs Bleckaas.   
  
 den 5 Martij tieneste i Mathmar og offuer/ hørde 

Vngdomen.  
 
 den 7 dito tieneste J Offerdal som ellerst/ skulde haffue 

Veret proVistens Visitatz. 
 
51 Dominica Oculi tieneste J Alsne og Sognbud till 2 folck J 
52 Berge. 
  
[s 278] den 12 Martij Vor passional prædicken/ J Offerdal, og stod 

Lauritz Almöes oben/barlig skrifft. 
 
 Dominica  Lætare J Offerdal  bleff tieneste 
 
 den 19 Martij Bededag i Offerdall.   
 
53 den 20 Dito Sognbud til Lauritz J Brebyen.  
 
54 den 21 Dito Sognbud till Anne Hoff.  
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 den 22 Martij bededags tieneste J Mathmar 
 
 Dominica judica først tieneste J Mathmar/ og siden tieneste J 

Alsne. 
55 
56 Jtem Sognbud till Knudtz quinde i Rødnings/berg, og till 3 
57 folck J Vestre Klugh i Alsne   
58 
 Die Annunsionis Mariæ Offerdall. 
 
 den 29 Martij tienest J Offerdall. 
 
 Dominica palmarum tieneste J Alsne. 
 
59 Jtem Sognbud till Anne J Vijgen.  
 
 Die Viridium tieneste J Offerdal. 
 
 Die passionis Dominicæ - - Alsne. 
 
 Die 1 paschatos  tieneste J Offerdall. 
 
60 Die II først tieneste J Offerdal siden J Alsne/ og Sognbud 

till Gregerß Erickß J Valne 
 
61   Die 3 først tieneste J Alsne siden J Mathmar/ og Sognbud 
62 til Mester Tobias og j pige i Berge 
 
 Dominica Quasimodogeniti tieneste J Offerdal. 
 
 den 16 Aprilis bededag J Offerdal. 
 
63 den 17 dito Sognbud till Oluff Simensen Kaxås.  
  
 Dominica Misericordiæ tieneste J Offerdal 
[s 279]  
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64 den 26 Aprilis bede dags tieneste J Alsne/ og Sognbud till 
Zitzel J Bleck Aasen. 

 
65 Dominica jubilate tieneste J Alsne og Sogn/bud till Simens 

datter J Roude.  
 
66 den 3 Maij Sognbud till Marete J Melbyen  
 
 Dominica Cantate tieneste J Offerdall. 
67 
68 den 9 Maj Sognbud till 3 folck J Vestbyen.  
69 
 den 10 Maj tieneste J Mathmar. 
 
 Dominica jucunditatis først tieneste J Mathmar/ Siden i 

Alsne. 
 
 Die Ascensionis Christi tieneste J Offerdall. 
 
 den 17 Maj bededagh J Offerdal. 
 
 Dominica Exaudj tieneste i Alsne. 
 
70 den 19 Maij Sognbud till Haagens quinde i Staffre Die 1 

pentecostes først tieneste J Alsne siden/ J Offerdall. 
 
 Die 2 først tieneste J Offerdal siden J Alsne/ præsente 

Domino Olao in Trangh 
 
 Die 3 tieneste J Mathmar. og absolverede/ publice Morten 

Gregersen J Øbyen og Kir/sten Andersdatter, 71 og 
Sognbud till Nielß/ Oluffsens Lock Vermoder J Byem.  

 
 Dominica Trinitatis tieneste J Off[er]dal og/ Her Adam 

medeled mig og min quinde sacra/mentet [...] ieg [...] ogsaa 
absolverede publice/ Lauritz Joensen Suensk og Giertru 
Ericks/datter J Bredbyen. 
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72 den 2 junij Sognbud till Marete J Berge  
 
73 Huos Peder Andersen J Oflod.  
 
7[4] den 4 dito Sognbud till Anne og Angneß/ J Vijgen J Alsne 
  
[s 280]  
75 den 6 junij Sognbud till Christen Valne.  
 
76 Dominica 1 Trinitatis først tienste J Mathmar/ Siden J Alsne, 

og Sognbud till Nielß J Eide 
 
 den 14 junij bededags tieneste J Offerdal 
 
 Dominica 2 Trinitatis tieneste J Offerdal 
 
77 den 21 junij bededags tieneste J Alsne/ og Sognbud till Oluff 

Aasens quinde  
 
 Dominica 3 Trinitatis tieneste J Alsne 
 
 Die Sanct Johannis Baptistæ. tieneste J Offerdall. 
 
 Dominica 4 Trinitatis først tieneste J Alsne/ Siden J 

Offerdall. 
 
 Die Visitationis Mariæ først tieneste/ J Mathmar Siden J 

Halden og døbte der/ 3 børn nemblig Suend, Angneß og 
Jngeborg. 

 
78 den 5 julij Sognbud till Marete Bergem.  
 
 Dominica 5 Trinitatis først tieneste J Offerdal/ Siden J Alsne. 

præsente Domino Olao. 
 
 Dominica 6 Trinitatis tieneste J Offerdal. 
 
 den 19 julij bededags tieneste J Offerdal. 
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 Dominica 7 Trinitatis først tieneste J Mathmar siden J Alsne. 
 
79 den 26 julj bededags tieneste J Alsne/ og Sognbud till Israel 

Oluffsen J Möe.  
  
 Dominica 8 Trinitatis tieneste J Offerdal. 
 
80 den 1 Augusti Sognbud till Helgie Oflods quinde  
 
 den 2 Augusti haffde ieg tieneste J Alsne  præsente 
 Domino Olao. 
 
 Dominica 9 Trinitatis Vor ieg J VndersAger/ og medeelede 

Her Adam og hans hustru Sacramentet. 
 
 den 9 Augusti tieneste J Offerdal. 
 
 Dominica 10 Trintiatis først tieneste J Alsne præsente/ 

Domino Olao. siden tieneste J Mathmar. 
 
 den 16 Augusti bededags tieneste J Offerdall.  
 
[s 281] Dominica 11 først J Offerdal og siden i Alsne tieneste/ 

præsente Domino Olao. 
 
 den 23 Augusti bedags tieneste J Alsne. 
  
Visita Dominica 12 tieneste J Offerdal og same/ dag Visiteret 
tio præ proVisten og Jntrodu/ cerede min quinde. 
positj 
 Dominica 13 først tienesten J Mathmar siden J Alsne. 
 
 Dominica 14 først J Alsne siden J Offerdall. 
 
 den 13 Septembris bededags tieneste J Offerdal. 
 
 Dominica 15 Trinitatis tieneste J Alsne. 
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 den 20 Septembris bededags tieneste J Alsne. 
 
 Dominica 16 Trinitatis tieneste J Offerdal. 
 
 Den 27 Septembris tieneste J Offerdal og bleff/ forkyndet aff 

prædikstoelen at freden Vor slutet. 
 
 Dominica 17 først tienest J Alsne siden J Mathmar. 
 
 Die Sanct Michaëlis tieneste J Mathmar. 
 
 Dominica 18 Trinitatis tiene 
 
 den 4 Octobris tieneste J Alsne. 
 
 Dominica 18  tieneste J Offerdall. 
 
 den 11 octobris bededags tieneste J Offerdall. 
 
 Dominica 19 t[i]eneste J Offerdal. 
 
 den 18 octobris bededags tieneste J Alsne. 
 
 Dominica 20 först tieneste J Mathmar siden J Alsne. 
 
 Dominica 21 tieneste J Offerdall. 
 
81 den 27 octobris Sognbud till Marete Bergem  
 
 Die Omnium Sanctorum et Dominica 22 Vor ieg pa/ Frößøen 

og gick de Suenske till hande. 
 
[s 282] den 8 Novembris tieneste J Offerdal. 
 
 Domenica 23 tieneste J Offerdal, Her/ Oluff J  
 Mathmar. 
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 den 12 Novembris bededag J Alsne 
 
 den 15 ejusdem tieneste J Offerdal. 
 
 Dominica 24 giorde Her Oluff tieneste/ J Mathmar, ieg reiste 

till proVisten. 
 
 den 21 Novembris holtis tacksigelse/ for freden J Offerdall 

og Alsne. 
 
 Dominica 25 giorde ieg tieneste J Alsne/ Her Oluff gick till 

Gudz bord. 
 
82 Jtem Sognbud till Anne J Vijgen.  
 
 Dominica 1 Adventus tieneste J Offerdal./ Her Oluff J 

Alsne. 
 
 Dominica 2 Adventus haffde ieg tieneste J Math[mar]/ Her 

Oluff Vor i Trangh 
 
 Dominica 3 Jeg J Offerdal, Her Oluff J Alsne. 
 
 Dominica 4 Adventus J Alsne  præsente Domino Olao 
 
 første og Anden Juledag Jeg J Offerdal./ Her Oluff J Alsne 

haffde tieneste. 
 
 Tredie Juledag og fierde haffuede/ tieneste J Mathmar, Her 

Oluff Vor J Trangh. 
 
 Dominica post Nativitatem Christi absol/verede ieg Torsten 

J Quidle publice 
 
83 den 31 Decembris Vor Jeg J Sogn bud, eller/ Beretet 

Jngeborg i Bergem huos mig. 
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1647 
Dopbok 
[s 168] ANNO 1647. 
 bleff Christnet emeden ieg Vor i Stockholm 
1 
Berette Erick Nielsens datter i Gierde Ved/ naffn Berette. 
2 
Anne Olluff Lauritzens datter i Zetter Ved/ naffn Anne. 
3 
[M]arette Nielß HalVorsens datter i Nygaarden/ Ved naffn Marette. 
4 
Peder Olluff Pedersens Piltz Søn i Egberg/ Ved naffn Peder. 
5 
[E]rick Johan TullerAas Son Ved naffn/ Erick. 
6 
[B]erette Joen Ericksens datter i TullerAas Ved/ naffn Berette. 
7 
[Jn]geborg Olluff Ericksens datter i VlffsAas/ Ved naffn Jngeborgh. 
8 
[O]luff Gregerß i Klug Søn Ved naffn Olluff. 
9 
[An]derß Morten HalVordsens Søn i Øbyen/ Ved naffn Anderß. 
10 
[O]lluff Lauritz Olluffsens Søn i Klug Ved/ naffn Olluff. 
11 
[Ol]luff Dominica Trinitatis Simen Tørbensons/ Søn i Vdgaard Ved 

naffn Olluff. 
12 
[S]igri Jtem Erick Nielsøns datter i Bergem/ Ved naffn Siren. 
13 
[Gi]ertru  Dominica Cantate døbte ieg i Alsne Morten/ HalVordsons 

datter Rødnings berg Ved naffn/ Giertru 
 
14  Jtem Jtt Wægt barn fra Slotte, faderens naf[fn]/ er Morten 

Bengtson, moderens Marette. N.  
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[s 169] 
15 
Maret[te] Dominica 4 Trinitatis døbte ieg i Math/mar Joen Mortensens 

datter i Klugh/ Ved naffn Marette. 
16 
Olluff Jtem i Alsne Kiel Kielsens Søn/ i Eide Ved naffn Olluff. 
17 
Beret[te] Nock Mogens Breckens datter Ved/ naffn Berette. 
18 
Olluff  Dominica 8 Trinitatis døbte ieg Olluff Mor/tensens Søn i 

VlffsAas Ved naffn Olluff 
 
 den 28 Augusti haffde ieg tieneste i Offerdal. 
 
 Dominica 11 Trinitatis haffde ieg tieneste i Alsne/ og 

Absolverede Her Olluff og  hans Hustru 
19 
Gabri[el] den 28 Augusti døbte ieg Knudt Nielßons Messingsmids 

Son Ved naffn Gabriel. 
20 
Dorethe  Dominica 15 Trinitatis døbte ieg Erick Østensons/ datter i 

Slotte i Alsne Ved naffn Dorethe. 
21 
Eric[k] Die Michaëlis døbte ieg i Mathmar/ Olluff Kåpperslagers 

Søn Ved naffn Erick. 
22 
Gunn[er] Jtem Gudmund Gunnersons i Ocke Ved/ naffn Gunner. 
23 
Anne Dominica 16 Trinitatis døbte ieg i Offerdal/ Heming 

LandØens datter Ved naffn Anne 
 
24 Dominica 19 Trinitatis som Vor den 24 octobris døbte/ 

Olluff ieg i Matthmar Her Olluffs Søn i Trång Ved/ naffn 
Olluff. 

25 
Olluff Jtem Olluff Anderßons Søn aff Ocke Ved naffn Olluff. 
26 
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Ollu[ff] Nock HalVord Gregerßøns Søn i Øbyen Ved naffn Olluff. 
[s 170] 
27 
Angneß   Die Omnium Sanctorum Olluff Olluffsons/ tuende dattrer  
28 i Bleckås i Alsne/ Ved naffn Angnes og Karen. 
Karen  
29 
Poffuel Dominica 21 Trinitatis Anderß Poffuelso[ns]/ Søn i Lijen 

Ved naffn Poffuel 
30 
Kirsten Jtem Joen Hemingsens datter J/ Oflod Ved naffn Kirsten. 
31 
Erick Dominica 3 Adventus  Joen Bengtsøns/ Søn i Egberg Ved 

naffn Erick. 
 
32 
Olluff Tredie Juledag Anderß Anderß/ Son i Vgård i Mathmar Ved 

naffn/ Olluff. 
NB 
[N]ock 10 Herforuthen haffuer Her Olluf i Trång/ i dette Aar det mig 

Vitterligt ehr/ døbt 10 börn. 
 
Trolovningsbok 
[s 57] ANNO 1647. 
 Dominica Misericordiæ som Vor den 2/ Maij troloffuede ieg 

J Alsne Østen/ Henrikson i Helberg met Elene Nielß/datter 
fra Ønet i Offerdal Vnder Si/mon Hoffs, Peder HalVorson i 
Eide Mogenß/ Nielsens i Hoff, Lauritz Norbyens og/ Nielß 
Henricksens i Helberg deris løffte/ og bomerker. 

 
  
Lysningsbok 
1 Anno 1647 
Østen Dominica jubilate Lyste ieg i Offerdal første/ gang for 
Helberg Østen Helberg og Elene Nielßd Ønet 
  
 Dominica Cantate bleff Lyst 2 gang for/ Østen Helberg og 

Elene Nielsdatter. 
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2 
Olluf Jtem første gang for Ollufff Gunerson/ og Marette  
Gunersøn Olluffsdatter i Varmöe 
[V]ormoe 
[s 117]  
3/ Peder  Dominica Exaudj bleff Lyst tredie gang for/ Peder  
Gunersen Gunersen Ødberg og Marette Joenß/datter Vangen. 
Ødberg 
 
4/ Olluf   Dominica 15 Trinitatis Lyste ieg første gang/ for Olluff 
Nielsen Nielßon i Roude og Marette Si/monsdatter ibidem. 
i Roude  
 
5/ Erick  Die Michaelis Lyste ieg i Mathmar første/ gang for Erick 
Nielsen Nielson i Helbacken,/ og Giertru Gunnerßdatter i 
Helbaken Hougsted 
 
6/ Joen Hal Dominica 17  Trinitatis Lyste ieg første gang/ for Joen 
Vorson HalVorson Bleckås og Giertru/ Jørgensdatter. 
Bleckås 
  
7/ Nielß  Dominica 1 Adventus Lyste ieg første gang/ for Nielß 
Eide og  Nielson Eide i Alsne og/ Kirsten Olluffsdatter i Mou. 
Kirsten  
Mou 
8/ Otte  Dominica 2 Adventus Lyste ieg første gang/ for Otte 
Nielson Nielson i Rødningsberg og/ Kirsten Mogenson i Hoff. 
Rødnings   
berg 
 
 
Vigselbok 
[s 125] Anno 1647 
1 Die circumcisionis Christj Vijgde Her/ Oluff i Trång sin 

Verbroder Joen/ Hemingson met Anne Pedersdatter/ aff 
Oflod. 
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2 Dominica 1 Epiphania Vijgde Her Erick/ Jørgenson Joen 
Arentzon I Kaxås/ og Anne Rolffsdatter 

 
3 Dominica _ Trinitatis Vijgde Her Olluff i/ Trångh Oluff 

Gunerson met Marette/ Olluffsdatter I Varmou.  
 
4 Jtem Østen Henrickson i Helbergh/ met Elene Nielsdatter 

aff Ønet. 
 
5 Nock Peder Gunerson Ødberg met/ Marette Joensdatter  
 
6 Dominica 18 Trinitatis som Vor den 17 oktobris/ Vijgde Her 

Olluff i Trång Olluff Nielson/ Roude met Marette 
Simenßdatter ibidem 

 
7 Dominica 19 Trinitatis som Vor den 24 oktbris/ Vijgde ieg 

Erick Nielson i Helbacken/ met Girtru Gunnerßd aff 
Hougstad 

 
8 Die Omnium Sanctorum Vijgde ieg Joen/ HalVorson 

Bleckås met Giertru Jör/gensdatter fra Brøndflod 
 
Begravningsbok 
 ANNO 1647 
1   Dominica jubilate graffsættet ieg i Offerdal/ Olluff Olluffsen 

SørAas  ætatis suæ 70. 
 
2   Lauritz Haagenson Zetter ætatis suæ 70. 
 
3   Marette Pedersdatter Helge Laurzens/ moder ætatis suæ 71 

Aar. 
 
4   Jtem Lauritz Lauritzens datter i Staffre/ Ved naffn Karen 

ætatis suæ 21 Aar./  Textus Hebraeos 13.v.14. 
[s 217] 
5   Dominica Misericordiæ graffsættet ieg Vtj/ Mathmar Jngfrj 

Thoresdatter Olluff/ Gregerßons quinde i Greffte  ætatis 
suæ 70/ Textus Philippenses 1 
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6   Vthi Alsne haffuer Her Olluff graffsættet/ Olluff Nielsens 

quinde i Roude Ved naffn/ Berete som døde paa 
barselsengh. 

 
7   Jtem Østen Helbergs quinde 
 
8   Feria 3 pentecostes graffsætet ieg i/ Mathmar Olluff 

Mortensens Son J/ Quidle  Ved naffn Morten ætatis suæ 7/ 
Aar  Textus Genesis 3 terra es  ele  

 
9   Dominica .. Trinitatis graffsættet ieg i Offerdal/ Peder 

Anderson i Oflod  ætatis suæ 63./ Textus Genesis 3 in de 
sudore vultus tuj. ele. 

 
10   Dominica 7 Trinitatis graffsættet ieg i Math/mar Joen 

Mortensøns datter i Klug/ Ved naffn Marette ætatis suæ 14 
dager./ Textus Psalmus 8. 

 
11   Dominica 8 Trinitatis graffsættet ieg Vdj/ Offerdal Jnger 

Suenßdatter i Kleppen/ ætatis suæ 76. Aar  textus Romanos 8 
Nihil Condamnationis  ele. 

 
12   Dominica 18 graffsættet ieg i Offerdall/ Arenth Gouteson i 

Bøle  ætatis suæ 86/ Aar  Textus Genesis 27  1  ele senui[t]  ele 
 
13   Dominica 22 graffsættet ieg i Alsne Olluf/ Ollufsdatter i 

Bleckås Ved naffn Angneß/ ætatis suæ 14 dager  Textus Iob 
Deus dedit 

[s 218] 
15   Peder Gunerßons Vermoder i Odbergh/ Ved naffn, 

graffsættet Her Olluf i Trang/ Joen Bengtsons Søn i Egberg 
Ved naffn/ Erick ætatis suæ3 ½ Vuger. 

 
Bok över tjänsteförrättning 
[s 290] ANNO 1647 
 Dominica Quasimodogeniti [25 april] haffde ieg/ tieneste i 

Offerdal. Her Olluff hiemme. 
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 Dominica Misericordiæ haffde ieg først/ tieneste i Mathmar 

siden i Alsne. 
 
 Dominica jubilate tieneste i Offerdal. 
 
NB   Dominica Cantate haffde ieg tieneste først/ Vdj Alsne  
Kal Lauritz siden i Offerdall.   
  
 Dominica jucunditatis haffde ieg tieneste/ i Mathmar Her 

Olluff i Alsne 
 
 Die Ascensionis Christj haffde ieg tienest/ i Offerdal og Her 

Olluff i Alsne. 
 
 Dominica Exaudj haffde ieg tieneste i Offerda[l] 
 
 Feria 1 pentecostes haffde tien/neste i Offerdal Her Olluff i 

Alsne. 
 
NB     Feria 2 ieg i Offerdal, Her Oluff i Alsne   
TullerAas 
 Feria 3 haffde ieg tieneste i Mathmar. 
 
 Dominica Trinitatis haffde ieg tieneste i/ Offerdal, Her 

Olluff i Alsne. 
 
 den 19 junij haffde ieg tieneste i Offerdal/ og Reiste siden 

till Landztinget.  
 
 Dominica 1 Trinitatis haffde Her Olluff/ tieneste i Trang, og 

ieg vor paa/ Vejen till Landztinget. 
 
 Die Sanct Johannis haffde ieg tieneste i Off/ Matthmar  Her 

Olluff i Alsne. 
 
 den 26 junij haffde ieg bededags tienest/ i Offerdal. 
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[s 291] Dominica 2 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Alsne. præsente 
Domino Olao. 

 
 den 28 junij Vor ieg i Sognbud till/ stor Nielß Mortensens 

quinde i Staffre. 
 
 Die Mariæ Visitationis haffde ieg først/ tieneste i Alsne 

siden i Offerdal. Her/ Oluff Vor hieme i Trangh. 
 
 Dominica 3 Trinitatis haffde ieg tiene/ste i Offerdal. Her 

Oluff i Alsne 
 
 Dominica 4 haffde ieg først tieneste i/ Mathmar og siden i 

Alsne  Her Olluff/ Vor hiemme. 
 
 den 16 julij haffde ieg den første store/ bededag i Offerdal 

og haffde 3 prædicken  Her Olluff haffde 2 i Alsne. 
 
 Dominica 5 haffde ieg tieneste i Offerdal./ og Her Olluff i 

Alsne. 
 
 Dominica 6 haffde ieg først tieneste i Alsne/ siden i Offerdal. 

Her Olluff Vor hieme. 
 
Sogn Dominica 7 haffde ieg tieneste i Math/mar   Her Olluff  
bud till Vor hieme.   
Jnger i  
Kleppen Dominica 8 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Offerdal Her 

Olluf i Alsne. 
 
 den 13 Augusti Vor den 2 store bededag/ og haffde ieg 2 

prædicken i Offerdal/ og Her Olluff 2 i Alsne. 
 
 Dominica 9 haffde ieg tieneste i Mathmar/ Her Olluff i Alsne 

og sættede ieg/  Morten Øbyen till Klock[e]r i Matthmar 
 
[s 292] Dominica 10 Trinitatis haffde ieg først/ tieneste i Alsne siden 

i Offerdal. 
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 den 28 Augusti haffde ieg tieneste i Offer[dal] 
 
 Dominica 11 Trinitatis haffde ieg tieneste i Alsne/ og 

absolverede Her Olluff og hanß hustru 
 
 Dominica 12 haffde ieg tieneste i/ Offerdal  Her Olluff i 

Matthmar. 
 
 den 10 Septembris Vor den tredie/ store bededag, og haffde 

ieg først/ tieneste i Alsne siden i Offerdal/ Her Olluff i 
Matthmar. 

 
 Dominica 13 haffde ieg tieneste i Alsne/ Her Olluff Vor 

hiemme. 
 
 Dominica 14 haffde ieg tieneste i Offferdal/ Her Olluff Vor 

hiemme. 
 
 Dominica 15 haffde ieg først tieneste i Alsne/ og siden i 

Offerdal, og leste Hennes Maijestæts Kongelige/ ordinace op 
aff prædickstolerne./ Her Olluff Vor hiemme. 

 
 Die Michaelis haffde ieg tieneste i/ Mathmar. Her Olluff 

Vor hiemme. 
 
 Dominica 16 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Offerdal, Her 

Olluff i Alsne. 
 
 Dominica 17 Trinitatis haffde ieg først tieneste/ i Alsne og 

siden Offerdal,  Her Olluff/ Vor hieme. 
 [s 293] 
Oluf Dominica 18 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Offerdal, og 
Nielsen Her Olluff i Alsne.   
Roude  
Vigdis. den 22 Octobris holt ieg bede dags/ prædicken i Offerdal. 
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 Dominica 19 haffde iegh tieneste i Mathmar/ Her Olluff Vor 
hieme. 

 
 Dominica 20 haffde iegh tieneste i Offerdal Her Olluff Vor 

hiemme. 
 
 Die Omnium Sanctorum haffde ieg tieneste/ i Alsne. Her 

Olluff vor hieme Trångh  
 
 Dominica 21 haffde ieg tieneste i Offerdal/ Her Olluff Vor 

hiemme. 
 
 Dominica 22 haffde ieg tieneste i Alsne/ Her Olluff loffuede 

att skulle giøre tieneste/ i Mathmar, sloe dogh feil. 
 
 den 20 Novembris haffde ieg bedags tieneste/ i Offerdal og 

Reiste siden till Trång og/ medelte Her Olluff Sacramentet. 
 
 Dominica 23 Trinitatis haffde ieg tieneste i Mathmar. 
 
 den 27 Novembris haffde ieg bededags/ tieneste i Alsne og 

introducerede Her/ Olluffs quinde. Her Olluff Vor hemme.  
 
 Dominica 1 Adventus haffde ieg tieneste Vthi/ Offerdal  Her 

Olluff Vor hiemme. 
 
 Dominica 2 Adventus haffde ieg tieneste/ i Alsne Her Olluff 

Vor hieme. 
 
 den 11 Decembris haffde ieg tieneste/ i Mathmar. 
 
[s 294] Dominica 3 Adventus haffde ieg tien/neste i Offerdal Her 

Olluff Vor hemme. 
 
 den 18 Decembris haffde ieg bededags/ tieneste i Offerdal. 
 
 Dominica 4 haffde ieg tienest i Alsne/ Her Olluff Vor 

hiemme. 
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 Jule dag haffde ieg tieneste i Offerdal   Her Olluff i Alsne. 
 
 Anden Jule dag haffde ieg tieneste/ i Offerdal, Her Olluff i 

Alsne. 
 
 Tredie Jule dag haffde ieg tieneste/ i Mathmar  Her Olluff 

Vor hemme. 
 
 Fierde Juledag haffde ieg tienest/ i Mathmar.  Her Olluff i 

Alsne. 
 
 
1657 
Dopbok 
[s 182] 
1 ANNO 1657, 
Agneß Die Circumcisiones Christj  Nielß An/dersons datter i Rijße 

Ved naffn Agnis 
2 
Erick Dominica post: Circumcisionis Christi/ Peder Ericksons Sön i 

Flat=/mou Ved naffn Erick. 
3  
Siren Oloff Håkens tuende dattrer/ i Becken, Ved naffn Siren  
4 og/Gouligh 
Gouligh 
5 Dominica 2 Epiphaniarum haffde ieg tien/neste i Alsne og 
Kirsten  döbte Torkil/ i Glößens datter. Christina. 
6 
Jnger item Oloff Pedersons datter/ i Rödningsberg Ved naffn 

Jnger 
7 
Goute Dominica Septuagessima den 25 januarij/ Jngbrek i Böles sön 

- Goute. 
8 
Erick Domenica Lætare Joen Pedersons Sön/ i Klug Vthi Alsne 

Ved naffn Erick. 
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9 
Larß Dominica Rogationum  Clemetz Sön/ i Bångåß Ved naffn 

Larß 
10 
Karen Item Joen Andersons datter Vdj/ Vlffs åß Ved naffn Karen. 
11 
Berette Dominica 9 Trinitatis Lille Nielß datter/ i Staffre Ved naffn 

Berette. 
[s 183] 
12 
Giertru Dominica 15. den 6 Septembris Jenß Månsons/ datter i 

Staffre Ved naffn Giertru 
13 
Oluff Dominica 21 den 18 octobris döbte/ Her Anders i Offerdal 

Oluff Oluff/sons Sön i Ønet Ved naffn Oluff 
14 
Joen  Dominica 22 Trinitatis den 25 octobris/ döbte Her Anderß i 

Offerdal/ Erick i Bergs Sön Ved naffn Joen 
15 
Larß Dominica 24 Trinitatis  Nielß Larsons/ Sön i Bleckås Ved 

naffn Larß 
16 
Marete Dominica 25 Trinitatis den 15 Novembris/ Oluff Pedersons 

datter i Egberg/ Ved naffn Marete 
17 
Dina Jtem Zachariæ Lapps datter/ Ved naffn Dina - 
18 
Agnis Dominica 26 Trinitatis  den 22 Novembris/ Larß Larsons 

datter i Rijße/ Ved naffn Angnis. 
19 
Anders Dominica 2 Adventus  den 6 Decembris/ Erick Brebyens 

Sön. - Anderß 
20 
Dorethea Dominica 4 Adventus den 20 Decembris/ Peder Jonsöns 

datter i Nygård/ Ved naffn Dorette. 
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Trolovningsbok 
[s 72] ANNO  1657 
(1) Dominica 2 Epiphaniarum den 18 januarij/ troloffuede ieg i 

Alsne Kyrkie/ Nielß Larson i Valne met Bere/te 
Ericksdatter i Bleckååsen/ Vnder Joen HalVorsons 
forlöffte.Textus 2 Rutth Caput 4 v 9. 

 
(2) Dominica 13, den 23 Augusti troloffuede/ ieg i Alsne Kyrkie 

Jenß Pederson på/ Eede med Anna Christensdater Vdj/ 
Kiösted,  Textus Thessalonicenses 4 v 3. 4. 

 
(3) Dominica 21 Trinitatis den 18 octobris/ troloffuede ieg i 

Mattmar Kyrke/ Nielß Gouteson i Grefte med/ Kirsten 
Nielsdatter i Byem/ Vnder hendis Hanß i Byems og Nielß/ 
HalVorson min landb[oe]s forlöffter 

 
(4) Jtem eodem Die Joen Joenson Kåp/perslager med Gertru 

Nielßdater/ Slengfoed, Vnder Oluff Kåppersla/gers og 
Morten Klockers forlöffter 

 
(5) Michaelis dag den 29 Septembris troloff/Vede Her Anderß i 

Alsne Kyrkie Østen/ Erick Østenson i Slote med Berete 
Elizabet  

[s 73] Gunersdatter aff  Jerpen i Vnderß/agger  Cautions mend 
Oluff Bengt/son i Ådberg. ele. 

 
Vigselbok 
 ANNO 1657 
(1) Dominica invocavit den 15 februarij/ Vigde Her Anderß i 

Alsne Niels Lar/son i Valne met Berete Ericks/datter i 
Bleckååsen. 

[s 137] 
(2) Dominica 17 Trinitatis den 20 Septembris/ Vijgde Her 

Anderß i Alsne Jenß/ Pederson i Eede med Anna 
Chri/stensdatter i Kiösted. 

 
(3) Die Sanct Michaëlis Vijgde Her Anderß/ i Alsne Nielß 

Månson i Houff/ met Karen Pedersdatter på Eede. 
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(4) Dominica 21 Trinitatis den 18 octobris Vijgde/ ieg i Matmar 

Mattz Oluffson/ aff Rödningsberg og med Berette/ 
Oluffsdatter aff Ytter Ocke. 

 
(5) Dominica 24 den 8 Novembris Vijgde ieg/ i Alsne Kirkie 

Erick Østenson i/ Slotte met Elizabet Gunerßdatter 
 
(6) Dominica 1 Adventus den 29 Novembris/ Vijgde ieg i 

Matmar Nielß Gouteson/ i Greffte med Kirsten 
Nielßdatter/ i Byem - Textus Colossenes 3 v. 18. 

 
(7) Jtem Joen Joenson Kåpper slager/ med Giertru Nielßdatter 

Slengfoedt./ Textus Colossenes 3. v. 18. 
  
Bok över tjänsteförrättning 
ANNO 1657. 
 Die festo Circumcisionis Christi/ prædicket ieg i Offerdal  

Her Anderß/ messet, og prousten intimeret mit/ 
Confirmations breff, dog offuerhørde/ icke Vngdommen. 

 
 Dominica post: Circumciscionem Christj/ haffde ieg tienste i 

Offerdaal  Her/ Anderß i Alsne. 
 
 Festo Epiphaniarum haffde ieg tienst/ i Offerdal Her Anders 

i Matmar 
 
 Dominica 1 Epiphaniarum prædicket ieg i/ Offerdal  Her 

Oluff Alsenius messede/ og meddeelte mig og Her Anderß 
NB Sacra/mentet. Syneff gick förste gång till/ Sacramentet. 
 
[s 363] Dominica 2 Epiphaniarum haffde ieg tien/ste i Alsne Her 

Anderß i Matmar/ Siden Vor ieg i Sognebud til Staffre 
 
 Dominica Septuagessima haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne 
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 Dominica Sexagessima haffde ieg tieneste i/ Offerdal Her 
Anderß i Alsne 

 
 Die purgationis Mariæ Reiste ieg/ til Marcke, Her Anderß  i 

Alsne 
 
 den 7 februarij haffde Her Anderß/ tieneste i Alsne om 

böndagen. 
 
 Dominica Esto Mihi haffde ieg tienst/ i Offerdal Her Anderß 

i Mattmar. 
 
 den 14 februarij haffde ieg tieneste/ i Offerdal og Reiste 

siden til Gene=/ral mynstringen som Her Carl Sparre/ holdt 
i Brunflod. 

 
 Dominica invocavit haffde Her Anderß/ tieneste i Alsne. 
 
 Dominica Reminiscere, haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Dominica Oculi haffde ieg tienste i/ Offedal H  Matmar  Her 

Anderß i Offerdal. 
 
 den 7 Martij haffde ieg Bededags tienst/ i Alsne Her Anderß 

i Offerdal. 
 
[s 364] Dominica Lætare haffde ieg tienst i Alsne/ Her Anderß i 

Offerdal. 
 
 Dominica Iudica haffde ieg tienst i Offerdal/  Her Anderß i 

Alsne. 
 
 på palme löffur dag holdtz Vor frue/ dag og haffde ieg tienst 

i Offerdal/ Her Anderß i Alsne 
 
 Die Palmarum, ieg i Offerdal  Her/ Anderß i Matmar. 
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 Die Viridium, ieg i Offerdal  Her Anderß/ Alsne. 
 
 Die passionis Dominicæ ieg i Offerdal/ Her Anderß i 

Matmar. 
 
 Feria 1 pashatos haffde ieg tienste/ i Offerdal  Her Anderß i 

Alsne. 
 
 Feria 2da ieg i Offerdal  Her Anderß i/ Alsne 
 
 Feria 3tia ieg i Offerdal  Her Anderß i/ Matmar. 
 
 Dominica in Albis ieg i Offerdaal/  Her Anderß i Alsne. 
 
 Dominica Misericordiæ haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Matmar 
 
 Dominica jubilate haffde Jeg tienst/ i Offerdal Her Anderß i 

Alsne 
 
 Dominica Cantate haffde ieg tienste i/ Offerdal Her Anderß i 

Alsne. 
 
[s 365] Dominica Rogationem haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Matmar. 
 
 Die Ascensionis Christj. haffde iegh/ tienst i Offerdal Her 

Anderß i Alsne 
 
 den 8 Maij Vor den förste store/ Bönedag, og da haffde ieg 

tuende/ prædickner i Offerdal  Her Anderß i Alsne 
 
 Dominica Exaudj giorde Her Anderß tienesten/ i Offerdal i 

de andre Vor Silentium 
 
 Feria 1 pentecostes haffde ieg tienst/ i Offerdal. Her Anderß 

i Alsne. 
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 Feria 2 ieg i Alsne  Her Anderß i Offerdal 
 
 Feria 3  ieg i Matmar. Her Anderß i Offerdal. 
 
 Dominica Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Offerdal Her 

Anderß i Matmar. 
 
 Dominica 1 Trinitatis haffde ieg tieneste i/ Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 den 5 junij Vor den Anden store bone/dag, og da giorde ieg 

i Offerdal 2/ prædicken,  Her Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 2 Trinitatis haffde ieg tienst i/ Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 3 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Matmar Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 4 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Die Sanct Iohannis Baptistæ ieg Offer/dal  Her Anderß i 

Alsne  NB ieg bleff/ siug og kunde ingen tienest giöre. 
 
[s 366] Dominica 5 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Die Visitationis Mariæ haffde/ ieg tienst i Offerdal Her 

Anderß i/ Matmar 
 
 den 3 julij holdz den tredie sto=/re Bönedag prædicket ieg i 

Offer/dal 2 prædicken  Her Anderß haff/de först tienste i 
Mathmar siden/ Vdj Alsne. 

 
NB Dominica 6 Trinitatis giorde Her Anderß tien/neste i 

Offerdaal, og meddeelte oss Sa=/cramentet.  
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 Dominica 7 Trinitatis haffde ieg tienste/ i Matmar og tog mit 
tiende Smör/  Her Anderß Vor i Alsne. 

 
 Dominica 8 Trinitatis haffde ieg tienste/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne 
 
 Dominica 9 Trinitatis haffde ieg först/ tieneste i Alsne og 

siden i Offerdal/ og AdVarede forsamlingerne aff/ 
prædickstolen om troskap og ly=/dighed at beVijse Øffrig 
heden effter/ Greffuensskriffuelse skul, Nielß Larson Vergh, 
befalningsmanen/ i Herdalen, og siden sent hied op/ i 
Landet aff Comendanten på Skantzen 

 
[s 367] Dominica 10 Trinitatis haffde ieg/ tienst i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 11 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 12 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Matmar. 
 
 Dominica 13 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Alsne, Her 

Anderß i Offerdal. 
 
 den 29 Augusti haffde ieg bededags tien=/neste i Offerdal, 

Her Anders i Alsne. 
 
 Dominica 14 Trinitatis Vor ieg frem på/ Skantzen og 

lefVerede Rytteren fra/ mig. Her Anderß giorde tienst i 
Alsne. 

NB 
de Norsk[e] Dominica 15 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Offerdal Her 
Komme til  Anderß i Matmar. 
Bleckås   
 Dominica 16 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
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 Dominica 17 Trinitatis Jeg i Offerdal  Her An/ders i Alsne. 
 
 Dominica 18 Trinitatis haffde Her Anderß tien=/neste i 

Matmar  Jeg laboreret chiragra 
   
 Die Sanct Michaëlis haffde Her Anderß först/ tienst i Matmar 

siden i Alsne ieg/ Laboreret Chiragra 
 
 Dominica 19 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Offerdal  Her 

Anderß i Næskot. 
 
 den 10 Octobris haffde Her Anderß bede/dags tieneste i 

Alsne og Jordede Si/men i Hoff. 
 
[s 368] Dominica 20 Trinitatis haffde ieg tieneste/ i Offerdal  Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 21 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Matmar Her 

Anderß i Offerdal. 
 
 Dominica 22 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Alsne, Her Anderß 

i Offerdal. 
 
 den 31 octobris haffde ieg bededags/ tieneste i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Die Omnium Sanctorum haffde ieg/ tieneste i Offerdal Her 

Anderß i Alsne 
 
 Dominica 24 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Alsne Her Anderß i 

Matmar 
 
 Dominica 25 Trinitatis haffde ieg tien/neste i Offerdal Her 

Anderß i Næskot 
 
 Dominica 26 Trinitatis haffde ieg tienst/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
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 Dominica 1 Adventus Jeg i Matmar/  Her Anderß i Offerdal. 
 
 Dominica 2 Adventus. Jeg i Offerdal/  Her Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 3 Adventus: haffde ieg tieneste/ i Offerdal Her 

Anderß i Alsne. 
 
 Dominica 4 Adventus ieg i Offerda[l]/  Her Anderß i Matmar 
 
[s 369] Juledagh ieg i Offerdal  Her An/ders i Alsne. 
 
 Anden dagh ieg i Alsne  Her Anderß/ i Offerdaal. 
 
 Tredie dag ieg Matmar  Her Anderß/ i Offerdaal. 
 
 
1667 
Dopbok 
[s 201] ANNO 1667   
1 Die circumcisionis döbte ieg/ i Offerdal  Nilß i Bungåses/ 
Peder Son Ved naffn Peder.  
 
2 Dominica invocavit den 24 februarij döbte Her Erick Stöck 
Cornel[ius] Vdj/ Offerdal Ryttaren Hans Jönsons/ Son, Ved naffn 

Cornelius 
3 
Joen Dominica Oculij den 10 Martij döbte/ ieg i Alsne Månß 

Jegers Sön/ Ved naffn Joen  
4 
Samu[el] Item Captain Leutenant Ericks Sön/ Ved naffn Samuel.  
5 
Oluff Noch döbte Her Anderß i Offerdal/ Siffuers barn i Tångrås

  
6 
Mån[s] Dominica Iudica den 24 Martij/ döbte ieg i Matmar Kiels/ 

Sön i Offne Ved naffn Måns 
7 
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 Die 1 paschotes  döbte Her Erick/ Stöck Nielß Andersons 
datter/ i Rijße Ved naffn  

8 
Erick Dominica Cantate den 5 Maij döbte/ Her Anderß. Anderß 

Påls barn/ [...] Ved naffn [...] 
[s 202]  
9 Feria 1 pentecostes den/ 26 Maij döbte Her Erick/ Steuch   
Anderß Jens Mortenson Son/ i Kaxås Ved naffn Anders 
  
10 NB den 30 Aprilis Heem döbte/ Her Anderß Capetein  
Samuel  Leutenantens/  Son, og den 6 junij haffde/ hand de Andre 

dåbsens Cer/monier offuer bemelte barn/ heema i huuset  
tog mo/deren  i Kyrkien. Barnsens/ naffn ehr Samuel: 

11 
[G]unild  Dominica 1 Trinitatis den 9 junij/ döbte ieg i Offerdal 

Clem[et]/ i Bungåsens datter - Gunild 
12   
[O]luff Dominica 4 Trinitatis den 30 junij/ döbte ieg Moratz Peters 

Son/ Ved naffn Oluff 
13 
[S]imen stor böndagen den 12 julij döbte/ Her Werner Joen 

Socknstuens/ Son Ved naffn Simen.  
14 
[H]eming Dominica 8 Trinitatis den 28 julij/ döbte ieg stor Oluff i 

Egbegs/ Son, Ved naffn Heming.  
15  
[M]ånß Dominica 10 Trinitatis den 11 Augusti/ Klockerens Son. 

Månß. 
16 
[M]arete Dominica 13 Trinitatis den 1 Septembris/ döbte Her Anderß i 

Offerdal/ Helge Landöen dåtter [… … …] 
[s 203]  
17  
Mick[el] den 27 Septembris dobte Her Erick/ i Offerdals Kyrkia  Stöt 

Tor/skills Lapps Son, Ved naffn  Mickel. 
18 
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Olof Dominica 19 Trinitatis den 13 Octobris/ döbte Her Erick i 
Offerdal/ et W-æcht barn som Joen/ Henrikson i 
Tångråsen/ Vor fader til. Huis naffn/ ehr Oloff. 

19 
Jö[ns] Dominica 24 Trinitatis den 17 Novembris/ döbte Her Erick 

Morten/ Joensons Lapp. Son, Jenß. 
20 
Ni[els] Dominica 25 Trinitatis den 24 dito/ döbte Her Erick Joen 

Nielsons/ Son i Staffre, Ved naffn Nielß. 
21  
Mar[ete] Dominica 4 Adventus den 22 Decembris/ döbte Her Erick i 

Offerdaal/ Goulig Månßdatters dåtter/ i Landöen som 
Vor Wæckt fa/deren siger hon ehr Rytteren/ Erick Joenson. 

22 
Br[itta]  Die Sanct Stephani den 26 Decembris/ döbte ieg Fip Karens 

dåtter/ i Egberg Ved naffn Britta./ Wæcht Christier 
Anderson Lund [… …] 

 
Trolovningsbok 
 ANNO 1667 
(1) Die festo 2da paschatos den 8 Aprilis/ troloffuede Her Erick 

Steuch An/derß Simonson i Hoff med Jngebor/ 
Ericksdatter i Valne Cautions mend/ Erick Valne, 
Lenßmannen og Pehr/ Simensen i Berge. 

[s 96]  
(2) Dominica jubilate den 28 Aprilis/ troloffuede Her Anderß i 

Alsne/ Ryttaren Anderß Anderson Skoug/ med Enckian 
Agnes Månsd./ i Roude. Cautions mend ehre/ Captain 
Leutenanten og Nielß Månson. 

 
(3) Dominica 10 Trinitatis den 11 Augusti/ troloffuede Her 

Anderß i/ Matmar Grelß HalVarson i Öbyen i Matmar 
medh. 

 
(4) Dominica 10 Trinitatis den 11 Augustj/ troloffuede Her 

Anderß i Mat/mar Grelß HalVorson i Öbyen/ med Kirsten 
Mortensdåtter aff/ Höle i Halden, Vnder Morten/ Klockers, 
Nielß Hansons og/ Jens Eedes forloffte. 
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(5) Dominica 12 Trinitatis den 25 Augusti/ troloffuede ieg i 

Offerdall/ Oluff Olluffson i Söråsen/ med Marete 
Nielßdatter aff/ Åflod Vnder Begge fadernes/ og Jacob 
Sörås loffte 

[s 97]  
(6) Item troloffuede sama dagh/ Her Anderß i Alsne Nielß 

HalVorß/ i Bleckåsen med Kirsten Gunerßd./ aff Öffuer 
Kiöstadh. 

 
(7) Matthei dag den 21 Septembris troloffuede/ Her Erick i Alsne 

Guner Larson/ Norby med Berete Månsdåtter/ i Brecken. 
 
(8) Dominica 23 Trinitatis den 10 Novembris/ troloffuede Her 

Erick i Alsne/ Enar Oloffson aff Tullus/ med Gunild 
Joensd. aff Slotte./ Testes Joen Klock[e]r og Hans Grande 

 
(9) Dominica 24 Trinitatis den 17 Novembris/ troloffuede Her 

Erick i Offerdal/ Nielß Gunerson i […]/ med Dorethe 
Larßd. i Rijße/ Cautions mend Helge Åflod/ og Oloff 
Pederson i Tullerås. 

 
(10) Dominica 4 Adventus den 22 Decembris/ troloffde ieg Larß 

HalVorson/ i Böle med Berete Oluffd./ i [… … …] 
 
Vigselbok 
 ANNO 1667. 
(1) Die Circumcisiones Christi/ Vjgde Her Anderß i Alsne 

Larß/ Christenson i Valne med Britta/ Olluffsdåtter i Roude 
som/ hand hadhe besoffuit.  

 
(2) Die festo Epiphaniarum Vijgde ieg/ i Offerdal Joen Nielson i 

Staffre/ med Anna Joensdatter aff/ Landöen. Textus 
Hebraeos 13/ Conjugium honorabile ele 

[s 154]  
(3) Feria Tertia pentecostes/ den 28 Maij Vijgde Her Erick/ 

Steuch Anderß Simenson i/ Hoff med Jngebor 
Ericksdåtter./ aff Valne. 

 288 



 
(4) Die Sanct Johannis den 24 junij Vijgde/ Her Anderß i Alsne 

Rytteren Anders/ Anderson Skoug med Agnes Månsd/ aff 
Roudhe. 

 
(5) Die Sanct Michaëlis Vigde ieg i Offer/dal Oloff O ff ffson i 

Sörååsen/ med Marete Nilsdåtter i Åflod 
 
(6) Dominica 19 Trinitatis den 13 octobris/ Vijgde Her Anderß i 

Alsne/ Niels HalVorson i Bleckåsen/ med Kirsten 
Gunnersd. i Kiöstad 

 
(7) Dominica 20 Trinitatis den 20 octobris/ Vijgde Her Anderß i 

Matmar/ Grelß HalVorson i Øbyen med/ Karen Hansd aff 
Halden. 

[s 155]                                                                  
(8) Dominica 18 Trinitatis den 6 octobris/ bleff Månß Nielson i 

Vijken/ Vijgt på Frößöen med Rickartz/ datter i Långåcker. 
 
(9) Die Sanct Simonis et Iudæ den 28/ octobris Vijgde Her 

Anderß i Alsne/ Gunner Larson i Norbyen med/ Brita 
Månsdåtter i Brecken. 

 
(10) Dominica 23 Trinitatis den 10 Novembris/ Vijgde Her Anderß 

i Matmar/ Joen Oloffson i Hålbagen/ med Siren. 
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Bilaga 2  
IOC-tabell med variabler, exempelord och antal belägg.  
Olof Bertilssons individuella ortografiska kod åren 1644–1646, 1647–
1649, 1656–1658 och 1666–1668. 
 
IOC-tabell
Variabel Exempel på ord och namn Belägg för åren 1644–1646

dansk form   /   svensk form
<-sen/-son> Nielsen, Oluffsen 259 -sen / 0 -son
<-datter/-dotter> Pedersdatter, Lauritzdatter 82  -datter / 0 -datter
<sön/son> 51 sön / 0 son
<datter/dotter> 37 datter / 0 dotter
<bl/pl>            döbe, daab, ecteskab 10 bl / 0 pl
<dl/tl> vdj, lod 25 dl / 0 tl
<gl/kl>             sogn,  wægt 106 kl / 0 kl
<dn/tn>            Vdgaard, Fladmou 12 dn / 0 tn
<gn/kn>           Vigen, Haagen 51 gn / 0 kn

<e/a>              siden, pijge 116 e / 0 a
<-ere/-are> skomager 6 -ere / 0 -are
<-ede/-ade> prædickede 51 -ede / 0 -ade
<-et/-at> laboreret 22 -et / 0 -at
<a, aa/å>         gang, gaard, Kaxås 111 a, 130 aa / 1 å
<æ/ä>             præst 76 æ / 0 ä
<ø/ö>              søn, øen, Almöe 232 ø / 17 ö
<-is/-es>          Gierdis, Bagges 29 -is / 2 -es
<kirke/kyrka> 8 kirke / 0 kyrke/kyrka
<tieneste/tienst> 215 tieneste / 3 tienst
<bededag/bönedag> 48 bededag / 0 bönedag
<Niels/Nils> 69 Niels / 0 Nils
<Oluff/Olof> 124 Oluff / 0 Olof
<Peder/Per> 39 Peder / 0 Per
<Laurs, Lauritz/Lars> 1 Laurs, 72 Lauritz / 0 Lars
<Mogens/Måns> 22 Mogens / 0 Måns
<Ane, Anna/Anna> 1 Ane, 30 Anne / 0 Anna
<Haagen/Håkan> 8 Haagen / 0 Håkan  
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IOC-tabell

Belägg för åren 1647–1649 Belägg för åren 1656–1658
dansk form    /   svensk form dansk form   /   svensk form

38 -sen / 149 -son 2 -sen / 80 -son
63 -datter / 0 -dotter 37 -datter / 0 -dotter

31 sön / 8 son 22 sön / 1 son
37 datter / 0 dotter 25 datter / 0 dotter

16 bl / 0 pl 10 bl / 2 pl
16 dl / 5 tl 29 dl / 2 tl
29 gl / 0 kl 9 gl / 3 kl
3 dn / 0 tn 2 dn / 6 tn

12 gn / 3 kn 4 gn / 8 kn

33 e / 0 a 79 e / 0 a
5 -ere / 0 -are 10 -ere / 0 -are

46 -ede / 0 -ade 33 -ede / 1 -ade
21 -et / 0 -at 21 -et / 0 -at

48 a, 23 aa / 75 å 9 a, 2 aa / 52 å
57 æ / 0 ä 36 æ / 0 ä

162 ø / 4 ö 6 ø / 96 ö
15 -is / 1 -es 8 -is / 1 -es

2 kirke / 0 kyrke/kyrka 2 kirke / 15 kyrke/kyrka
161 tieneste / 47 tienst 111 tieneste / 78 tienst
25 bededag / 1 bönedag 13 bededag / 9 bönedag

65 Niels / 0 Nils 34 Niels / 1 Nils
101 Oluff / 0 Olof 29 Oluff / 6 Olof
38 Peder / 0 Per 19 Peder / 2 Per

1 Laurs, 12 Lauritz / 30 Lars 0 Laurs, 0 Lauritz / 38 Lars
19 Mogens / 0 Måns 0 Mogens / 8 Måns

1 Ane, 13 Anne / 1 Anna 0 Ane, 2 Anne / 4 Anna
2 Haagen / 0 Håkan 0 Haagen / 6 Håkan  
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IOC-tabell

Belägg för åren 1666–1668 Exempel på ord och namn Variabel
dansk from   /   svensk form

1 -sen / 103 -son Nielsson, Olofsson <-sen/-son>
23 -datter / 27 -dotter Larsdatter, Eriksdotter <-datter/-dotter>

4 sön / 26 son <sön/son>
15 datter / 8 dotter <datter/dotter>

44 bl / 0 pl döbe, daab, dråb <bl/pl>            
4 dl / 0 tl vdj <dl/tl> 
4 gl / 6 kl sogn, socknstuen, wæckt <gl/kl>             
1 dn / 1 tn Vdgård, Flatmou <dn/tn>            
5 gn / 8 kn Klugh, Håken, Vijken <gn/kn>           
14 e / 6 a kyrkie, pijga <e/a>              

14 -ere / 8 -are klocker, ryttare <-ere/-are>
37 -ede / 1 -ade prædikede, kallade <-ede/-ade>

0 -et / 0 -at <-et/-at>
4 a, 0 aa / 96 å Tangråsen, på, -ås, <a, aa/å>         

8 æ / 0 ä wæckt <æ/ä>             
0 ø / 80 ö döbte, Kiöstad, Sörås <ø/ö>              

1 -is / 0 -es hendis <-is/-es>          
0 kirke / 7 kyrke/kyrka <kirke/kyrka>

0 tieneste / 0 tienst <tieneste/tienst>
0 bededag / 1 bönedag <bededag/bönedag>

37 Niels / 10 Nils <Niels/Nils>
45 Oluff / 7 Olof <Oluff/Olof>
13 Peder / 7 Per <Peder/Per>

0 Laurs, 0 Lauritz / 20 Lars <Laurs, Lauritz/Lars>
0 Mogens / 21 Måns <Mogens/Måns>

0 Ane, 0 Anne / 8 Anna <Ane, Anna/Anna>
0 Haagen / 3 Håkan <Haagen/Håkan>  
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