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AREND QUAK
OM DET FORNSVENSKA SPRAKMATERIALET I COD. UPSALIENSIS C 213
HuvudsprSket for kommunikationen mellan larda man under
medeltiden var som bekant i borjan det latinska sprSket. Detta galler bSde Sverige och resten av Europa. De som kunde
skriva under den tiden var i allmanhet klerker och de utbildades i klostren, dar det officiella sprSket var kyrkans latin:
"Det var den tidens kultursprSk, allenarSdande vid skolornas och universitetens undervisning och i kyrkans officiella gudstjanst".'
Kyrkans skrifter till folkets uppbyggelse skrevs aven i Sverige alltsS ursprungligen p3 latin. Men utvecklingen under
medeltiden gick darhan att man aven har borjade oversatta alia slags skrifter till folkets sprSk. Den storsta • delen av
Sveriges medeltida litteratur - utom lagarna forstSs - ar
oversattningslitteratur. Till och med den Heliga Birgittas
uppenbarelser upptecknades av biktfadern i latinsk sprSkdrakt
och Steroversattes forst senare till svenska^ . Men om man
betanker att inte alia munkar kunde forstS latin lika bra, sS
behover man inte forundra sig over att man bredvid de fullstandiga oversattningar na finner latinska texter som innehSller folksprSkliga ord som forklaringar eller som stod for
munkarnas minne. SSdana ord kallas glossor. Man kanner till
glossorna ur den gamla tyska och engelska litteraturen, dar
de bildar den aldsta litteraturen', men aven i Sverige finns
de. PSfallande ar for ovrigt att de har'ar ganska fS och ganska sena. Det ror sig huvudsakligen om 1400-talshandskrifter.
Detta betyder att de skrevs pS en tid, dS svenskan redan var
relativt vanlig i diplom och andra skrifter". Ett stort an-
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tal glossor finns i codex Uppsala C 20 frSn senare delen av
1400-talet', ett mindre antal i codex C 321 frSn omkring
1500'. Den sistnamnda handskriften innehSller predikningar
som mojligtvis skulle tjana som exempel for nyborjare i konsten att predika. De svenska orden vore dS att betrakta som
en forklaring av svSra stallen i den latinska texten. A andra sidan ar det mSjligt att de ar rester av ursprungligen
pa svenska hSllna predikningar. Men det finns ocksS handskrifter som innehSller endast fS svenska ord. and^ kan det vara
av betydelse att redogora for dessa ord. Det visar sig namligen att trots det stora materialet, som finns i Soderwalls
ordbok (inklusive supplement)' , har nagra ord inte upptagits.
Detta galler t.ex. ordet forlikaerska 'forsonerska', som enligt SAOB belagts Sr 1640, men som forekommer redan i ovannamnda handskrift C 321*. I det foljande amnar jag bl.a. redovisa nSgra fornsvenska glossor ur Uppsala universitetsbiblioteks handskrift C 213, dar det ocks^ finns nSgra sallsynta ord.
Handskrift C 213 ar redan kand i forskningen av det svenska medeltida sprSket. Den innehSller namligen aven nSgra
langre fornsvenska prosastycken, som utgavs under 1800-talet
Det ror sig om en pappershandskrift med 194 blad, som av Robert Geete och G.E. Klemming daterades till mitten av 1400talet. Dateringen beror pS en anteckning vid en latinsk penitenciarius pS bl. l85v:
"Explicit tractatus de modo confitendi appellatus penitenciarius anno domini Mcdlviiy° feria 4a per me petrum
sunonis dullo Scriptus in arosia in ienuo".
Denne Petrus Sunonis Dullo var alltsS prast i Vasteras och
det var han som skrev bade de latinska och fornsvenska texterna som innehailer en tros- och syndabekannelse. Enligt Kungl.
^'itterhets Historie och Antikvitets Akademiens Personnamns-
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kommites samlingar forekommer Petrus Sunonis Dullo endast har.
Tidsmassigt vore det eventuellt mojligt att han ar identisk
med Paedher Dulle, prebendat i Linkoping, som forekommer i
diplom mellan 1475 och 1498. PS bladen 71-92 finns en "Commentarius super quodam textu metrico"'. Vid slutet av denna
kommentar finns en anteckning "anno domini 1479", men denna
betraktas som en yngre notis'° . Den baste dateringen ar val
kort efter 1450, sSsom aven handskriftskatalogen uppger:
"Sec. XV poster", (s.286).
For denna handskrift galler vad som Margarete AnderssonSchmitt skrev om C-handskrifterna i Uppsala: MSnga av dem
ar endast samlingvsvolymer av enkel karaktar (s.9). Ur innehSllet fSr namnas bl.a.:
Johannes Gerson, Opus tripartitum de praeceptis de confessione et de scientia mortis, bl. llr-22r;
Compendium poetriae, bl. 23r-40r;
Liber juris canonic! in septem tractatus divisus, bl. 100155;
.'?
P o e n i t e n t i a r i u s , b l . 164r-177r;
T r a c t a t u s de modo e t o r d i n e c o n f i t e n d i , b l . 1 7 7 - l 8 5 v .
F o r s t e f t e r b l . 187r kommer e f t e r v a r a n d r a n a s t a n e n d a s t
f o r n s v e n s k a t e x t e r . Dessa l a n g r e f o r n s v e n s k a s t y c k e n omfatt a r fSljande t e x t e r :
1. b l . I 8 7 r - l 8 8 v : en t r o s - och s y n d a b e k a n n e l s e " ;
t".

2. bl. I89r-190r: ett stycke om brannvinets nytta" ;
3. bl. 190v
: en besvarjelse mot_gikt;
4. bl. 192r-194r: det fiktiva brevet av prast Johan till
kejsaren Emanuel ll'^ ;
5. bl. 194v
: de tolv fredagar pa Sret, pS vilka var
kristen skall fasta'" ;
6. bl. 194r-194v: I marginalen finns enteckningar om vadret
under vintern 1470-71 av en yngre hand.
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Texten med besvarjelsen mot gikt (n:r 3, bl. 190v) utgavs
av G. E.Klemming i hans bok 'Ur en antecknares samlingar,
ny upplaga 1880-1882, s.l02" Eftersom denna utgava torde va
ra svartillganglig och for att fa ett intryck av det fornsvenska spraket i denna handskrift, skall texten har tryckas
diplomatariskt pa nytt efter handskriften. Endast forkortningarna i de latinska orden skrives ut fullstandigt:
bl.I90v
Jn nomine patris et filii et spiritus sancti Amen Jak
manar tigh ikth vidhr sol och mana och alia lywsa stiernor. Och vydh the v vndh' som var h're ihesus christus
toldhe och mz the helga blodh som th' vth fl^th t
5. och mz the fijirstha maeniskio gudh skapadhe f^rsth
i iordeka Jak manar tigh ikth vydh the strengeligha och skaelffwadhe och grymeligha ordh
som gudh komb' mz vppa domadagh ath thu
thena gudz maeniskia ey skada g?Sr i nokra
lO.syna lydhr / Jak manar thigh ikth vydhr the
nagla som geno gudz hendh' och f^th' var
slagna t Jak manar tigh ikth vydh thn kerlek som gudh haffde til syna vaelsignade mod'
iomf^ maria och alia syna uthwaldha vener
15.Jak bed' tigh s^tasthe h're ihesu christe ath thu thena
maeniskio hylbrygdha g;zSr til lif och siel f0r
thn kerlek thu och sanctus Johannes ewagelistha til
same
thn

haffde t Jak manar tigh ikth vydh
stodhn som var h' re ihesus christus var bvn-

20.dhen vidh mz hendr och f^thr och vthraekthr
a the helgho korse och til naegdhr"

Jak manar

tigh ikth vydh gudz krafft som aer badhe i hymerike och iorde'ike och i helffwithe ath thu
thena gudz maeniskio ey skadh' i sith hewdh eller
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25.taendhr ey i jZ^ghon ellr 0ron ey i rygh ellr laar
ey i knaen ellr skynoben ellr noghe stadh vppa
henas liff ellr lydamoth jnw'tf ellr vtw'tp
i skin kjzSth ellr blodh Thaes hielppe tigh gudh
och iomff^ mari.a Jak manar tigh ikth vydh the
30.helgo graff so gudh i lagh Jak manar tigh ikth
vydh the thry ord kymon yskyron thetragramaton och bed' jak tigh, h're ihesv christe aththuhelga
taessa maeniskio af allom vaerk Jak manar
tigh ikth ath thu bliffu' ey laeng' i taesso maeniskio
35.J napn fad's och sons och thens helga ada ame.
Postea leget v pater noster 2 totidem aue mar_ia in honore
quinque
BSde stycket om brannvinets nytta och besvarjelsen mot gikt
skrevs av en och samma person som inte ar identisk med den
som skrev tros- och syndabekannelsen (Petrus Sunonis 'Dullo?) .
Aven nedtecknaren av texten om Joan Praest ar en annan, fastan hans handstil liknar mycket den i tros- och syndabekannelsen. Kanske ror det sig om en och samma skrivskola. Spraket ar i stort sett detsamma. Det finns drag av mellansvenskt
mSl bSde i glossorna och i tros- och syndabekannelsen. Detta
stammer bra med Petrus Sunonis Dullo, som ju skrev nagra delar av handskriften i Vasteras. Aven en senare innehavare av
handskriften kommer fran den trakten. Pa forsta skyddsbladet
antecknades namligen:
•!•
"Possessor libri vocatur Andreas Ingemundi natus Arbogie".
Tyvarr kan man inte identifiera denne Andreas Ingemundsson.
Han forekommer inte i PersonnamnkommittSns namnsamlingar''' och
heller inte i Arboga stads tankebok" .
Som ovan sagts finns nSgra fornsvenska glossor i handskriften. De behandlas har i den folje de upptrSder pS bladen. PS
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blad 93r finns nagra glossor som forklarar nSgra latinska
helgondagar. Glossorna skrevs av tvS hander. Hand 1 skrev alia glossor pa den har sidan och hand 2 tillfogade ett ord i
glossa 3. Det ror sig om foljande ord:
1. §Qm§r/dggh. Ordet stSr pS tva rader litet hogre i marginalen bredvid det latinska ordet tiburti. Detta syftar
pi helgonet Tiburtius, vars helgondag var den 14e
april" . Detta passar bra ihop med det svenska ordets
betydelse: 'sommardag, dag af sommarhalfaret (som tager sin bttrjan vid midten af April' (SSderwall 11,455).
I supplementet till Soderwalls ordbok, s. 780, heter
det att ordet somardagher mojligen betecknar den 14
april. Med h5nsyn till denna glossa far man anta att
frSgetecknet i supplementet kan strykas nu. Belagget
i C 213 syftar ju tydligen pS helgonet Tilburtius, alltsa pS den 14 april.
^' iiiii- SiS ^§9• De svenska orden star i hogra marginalen under de latinska orden letania maior. Ordet lltaniae betyder enligt Sleumer: 'Bu/3 prozession, Bittgange, welche an den drei Wochentagen vor dem Feste Christi Hj.mmelf ahrt (lit. minores) und am Feste des hi. Markus , 25
April (lit. maiores) , abgehalten werden; auch rogationes genannt' (S.477). Det ar klart att det ar den sistnamnda
festen som Ssyftas har. Ovanfor orden letania maior namns
namligen helgonet Markus. Dessutom galler de latinska
beteckningarna i den har raden uteslutande fester i mSnaden april. Ordet litania oversattes med gangdager i
Codex Bildstenianus 713 (Soderwall I, 388). Ordboken ger
som oversattning; 'dies rogationum, gSngdag, processionsdag, bondag da processioner anstallas med kors, belaten och vigvatten somt under boners lasande; 25 april',
jfr belSgget: gregorius..•skipade letaniam thz ar a wart
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maal gangdager (Fornsvenskt legendarium 11,713'" ). Aven
namnet litle gangdagher forekommer: hans daghar cumbar
tuem daghum for litlo gangdagh (Fornsvenskt legendarium
1,496). Andra belagg for det osammansatta ordet finns i
supplementet till Soderwalls ordbok, s.240. Ordets betydelse ar alltsa klar. Intressant ar adjektivets form
lissla istallet for litla. Denna form bevisar att glossatorn talade en mellansvensk dialekt. Det ar ju ganska
vanligt att dar inskjutes ett s mellan t och 1" , jfr
Lisslena i Enkopingstrakten (numera Litslena). Detta
stammer bra med handskriftens tillkomstort som ju formodligen ar Vasteras.
ffgrsta_yin£_n§t^ Z k^g^m|||a^ Som ovan redan namnts ar
det mojligt att det tredje ordet skrevs av en annan hand
an de bada andra. sada glossorna namns i samband med de
latinska orden calixti ppe. Dessa torde vara felskrivning av Callistus, namn pa en pSve och martyr (219223), vars dag ar den 14 oktober" . De forsta orden
hor tyd] igen ihop med Callistus, for vinternat betyder enligt Soderwalls ordbok: 'natten till den 14
oktober dS vintern ansSgs taga sin borjan, tiden omkring vinterns b6rjan' (11,990). Aven ordet fforsta
pekar pa betydelsen 'fSrsta vinternatt = natt till
den 14 oktober'. Den andra fornsvenska glossan maste
vara identisk med fornsv. kirkmaessa 'kyrlanessa, messa som hailes Srsdagen af en kyrkas invigning; tempelinvigningsfest, jfr om kirkmaessona 'in festo encaeniorum, id est in festo dedicationis templi' (Soderwall 1,655). Om ordet verkligen syftar pa arsdagen
av en kyrkas invigning, sa kunde man harmed fS en
hanvisning till handskriftens harkomst.
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''• f^g / budhelgog. Enligt Soderwalls ordbok ror det sig
om det fornsvenska ordet forbudhhalghon

'helgon hvil-

kas dag kommer kort fore den dag som ar helgad at alia
helgon och saiunda liksom forebadar denna?' (1,274).
Som belagg citeras dar ett stalle ur Svenska Diplomatarium 3:166: andron

(naml. messan skal siwngas) aff

allom helgonom daghen epter sancti symonis et iude dag
som vi kallom forbodhelghon. Detta citat bekraftas av
glossan i C 213. Den hor namligen till de latinska orden: symonis &_ iude. Nar man jamfor Sleumers ordbok,
sa framgar det att har mSste asyftas den 28 oktober
som helgonens dag:
S. Simon, hi. Simon der Kananaer, ein Apostel, mit
dem Beinaimen der Eiferer (Zelotes, Matth . 10 , 4 ) + 71,
28. Oktober (S.726).
S. Tudas Thaddaeus, hi. Judas Thaddaus, Apostel+,71
zu Junnia in Persien, 28 oktober (s.452).
5. Mellan bladen 163 och 164 finns rester av ett blad som
ocksa innehailit en fornsvensk text. Tyvarr har bladet
skadats mycket och endast fa ord finns kvar:
...th aer tith
...e thin vili
... giff OSS i
... OSS var'
... he bity j
... aff alia
... tigh vael
.. .g nadh
. ..ar"
Ur den svenska texten framgar tydligt att det ror sig
om en oversattning av fadervar.
6. siaelaba^b- P^ blad l66v finns i nedre marginalen en
glossa till nagra latinska ord. Det forsta ordet ar
ferie, det andra ordet har starkt forkortats och ser
ut som sarf d.v.s. sar (eller par?) + forkortnings-
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tecknet for -orum. Fastan de latinska orden inte ar
klara, ar det i varje fall tydligt, vilket svenskt or
som asyftas har. Ordet ar identiskt med det i stockholmska kallor belagda siala badh 'for fattiga anordnat bad (med efterfoljande traktering), bekostat med
sjaiagSvor o.d.' (Soderwall,Supplement s.711). Det
Sr samma ord som tyska Seelenbad, om vilket Worterbuch
des deutschen Aberglaubens anmSrker: "Auch empfSngt
man in den Ostseelandern am Allerseelentag die Seelen
in der Badstube, wo sie bewirtet werden und ein Bad
nehmen"" . Man far val anta att de latinska orden syftar pi nlgon speciell dag. Lat. feriae betyder 'Feiertage; dann die besonderen Gebetstage der alten Christen' (Sleumer 331). Tyvarr kan man inte interpretera
det andra ordert. Kanske menas har pauperorum 'de fattigas'?

, ...

••'?•,

-

pa blad 170r finns pi ett oppet stalle vid hogra marginalen tvS ordfSrklaringar:
c'cit'
thr nogor nar
cit^
thnnavaeghn
Uppenbarligen ror det sig om anteckningar av en oversattare som ville fa fram skillnaden mellan lat. circiter
'ringsumher, urn, ungefahr' (Sleumer 210) och citra 'dies
seits'. Som oversattning pi fornsvenska finns dar: thr
nogor nar, jfr circiter nakoth nar i glossorna ur handskriften C 20 (Soderwall, Supplement 555), och thnna
vaeghn, jfr thanna vagh 'pa denna sidan om; till denna
sidan om' (Soderwall 11,1022). De fofnsvenska ordens betydelse bverensstammer alltsa mycket bra med de latinska
ordens.
pa blad 19lv finns tva yngre anteckningar pa latin av en
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nedtecknare med en handstil som avviker ganska starkt
fran de andra i denna handskrift. Handstilen liknar den
som anvands av den som skrev anteckningarna om vadret
pa blad 194r och 194v. Aven innehailet av de latinska
texterna pa blad I91v kunde eventuellt peka pa samband
med anteckningarna pa blad 194. Det ror sig namligen om
ett stycke med titeln Signa pestilentiae

'Pestilensens

tecken' (r.1-9) och ett med titeln Portenta cometae 'Kometens jartecken' (r.10-15). De passar alltsa bra till
de ovannamnda anteckningarna om vadret. Om detta stammer fSr man anta att aven glossorna som finns i de latinska texterna skrevs omkring 1470-71. Mellan raderna
har nSmligen skrivits tva fornsvenska glossor: I rad 5
av Signa pestilentiae namns som tredje tecken frequentia muscarum 'flugornas mangd'. Ovanfor muscarum star
ordet flugor. Betydelsen av de bada orden overensstammer: lat. musca 'fluga', fornsv. flugha 'fluga' (Soderwall 1,260). Den andra glossan lyder f)i5rhasta sig och
h8r till det latinska ordet furit i rad 12. Det latinska verbet betyder

'wiiten, rasen' (Sleumer 347) och det-

ta stammer bra med det svenska ordets betydelse: forhasta sik 'forhasta sig, forifra sig' (Soderwall 1,286),
'forivra sig, forga sig' (Soderwall, Supplement 183).

Antalet fornsvenska glossor i C 213 ar alltsS ganska litet,
men anda kastar de Ijus over nagra osakra tolkningar i Soderwalls ordbok. I stort sett bestyrker de ocksS den i allmanhet mellansvenska karaktaren av spraket i denna handskrift.
Anmarkningar.
' . Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Forsta delen:
Forntiden Medeltiden Vasatiden, Stockholm 1967, s.l29.
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'

. Ett undantag finns i ett blad med Birgittas egen uppteckning av en uppenbarelse, jfr. Bertil Hogman, Heliga Birgittas originaltexter

'

(SSFS 5 8 ) , Uppsala 1951.

. Jfr t.ex. E.Steinmeyer/E.Sievers, Die althochdeutschen
Glossen I-V, Berlin 1879-1922; H.Sweet, The Oldest English
Texts (GETS), Oxford M 9 6 8 .

'

. Det aldsta svenska originaldiplomet kan dateras till ar
1330, jfr Lars Svensson, Nordisk paleografi, Lund 1974,
s. 56. .

'

r

. Erik Neuman, Latinskt-svenskt glossarium efter cod. Ups.
C.20 (SSFS 32), Uppsala 1918-1920, Bbrje Tjader, Inledning
till utgSvan av latinskt-svenskt glossarium efter cod.
Ups. C.20 (SSFS hafte 249), Uppsala 1973.

'

. Arend Quak, Fornsvenska glossor och satser i Uppsala Universitetsbiblioteks handskrift C 321, i: Amsterdamer
Beitrage zur aiteren Germanistik 10 (1976) , s. 149-206.

'

. K.F.Sbderwall, Ordbok ofver svenska medeltids-spraket
(SSFS 2 7 ) , Lund 1884-1918; K.F. Soderwall, Ordbok ofver
svenska medeltids-spraket. Supplement av K.F. Soderwall,
W.Akerlund, K.G.Ljunggren, E. WessSn (SSFS 5 4 ) , Lund
1925-1973.

'

:.',-

. Jfr Arend Quak (anm.6) glossa 4, s.l59; aven n:r 6 faanokheth 'daraktighet' fbrekommer enligt SAOB forst 1642.

'

. Jfr Handskrifter. Afdeln. C. Codices medii aevi latini
etc., reviderad 1904 af Claes Annerstedt. Bd.II, s.284.

'" . Jfr Katalog der datierten Handschriften in lateinischer
Schrift vor 1600 in Schweden. Bd.I. Die Handschriften
der Universitatsbibliothek Uppsala unter Leitung von
Gert Hornwall und Jan-Olof Tjader herausgegeben von Mo-
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nica Hedlund. 1 Text, Stockholm 1977, s.41 Jfr aven: Margarete Andersson-Schmitt,Manuscripta mediaevalia upsaliensia. Obersicht iiber die C-Sammlung der Universitatsbibliothek Uppsala

(Acta Bibliothecae R. Universitatis

Upsaliensis Vol. XVI), Uppsala 1970.
Svenska kyrkobruk under medeltiden. En samling af utlaggningar pa svenska ofver kyrkans larobegrepp, sakrament,
ceremonier botdisciplin m.m. Efter gamla handskrifter utgifna af Robert Geete (SSFS 3 3 ) , Stockholm 1900, s.305308. Geetes text ar mycket korrekt, endast i rad 2 pS
S.306 skall det vara ok istallet for oc.
Publicerad i bilagan till Svenska Fornskriftsallskapets
arsmote 1913, n:r6. Ur denna utgava overtog Artur Evers
texten i sin dissertation: Den svenska brannvinslagstiftningens historia under frihetstiden till hattvaldets fall,
Lund 1923, s.370-372. Den forsta utgavan hade jag inte
tillgang till. Jag kan endast jamfora texten hos Evers
och dar finns foljande avvikelser fran handskriften:
s. 3 70: r

3 : brenne

r 11 : yktena

istallet for

brenna

r 20: that

thaetta

r 23 : wardher

vardher

r 28: howudh

hovudh

s. 371: r 21 : bladrene

blaedrone

s. 372: r

vfrwth sama

r

7: vfruktsamar

(hands . )

ykthene

8: warma

Texten ar i stort sett identisk med.stycket 'Aff brenth
wiin' i en lakebok i codex M 5 fran borjan av 1500-talet
tillhorande Linkopings Stiftsbibliotek, jfr Lake- och ortebocker fran Sveriges medeltid utgifna af G.E.Klemming
(SSFS 2 6 ) , Stockholm 1883-1886, s.274-278. Texten i C 213
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ar tydligen Hldre, jfr t.ex. aff rodha vine med aff roth
vin i M 5. I stort sett overensstammer de ganska bra och
man far val anta att de kopierades fran en och samma forlaga. Den yngre texten ar nagot langre och innehailer tillagg som g6r texten klarare.
'•' . Prosadikter fran Sveriges medeltid utgifna af G.E. Klemming (SSFS 28). Stockholm 1887-1889, s.345-350. Jfr aven:
Jon Praest Presbyter Johannes' Brev til Emanuel Komnenos
synoptisk udgivet pa latin, dansk og svensk med indledning
og kommentar af Allan Karker, Kopenhamn 1978.
'" . Jfr Svenska kyrkobruk (s.anm.ll) s.292.
" . Jfr Robert Geete, Fornsvensk bibliografi. Forteckning ofver Sveriges medeltida bokskatt pa modersmaiet samt dartill horande litterara hjSlpmedel(SSFS), Stockholm 1908,
n:r 355 (s.l35). - Enligt denna bibliografi finns aven en
halvdansk version av besvarjelsen i cod. Holm. B 4 (Arvid
Trolles lagbok), fran senare halften av 1400-talet. Det ar
mig inte bekant om denna besvarjelse har publicerats.
"• . Antagligen asyftas har verbet til nagla (Soderwall 11,1315) .
" . Sveriges medeltida personnamn. Ordbok utgiven av Kungl.
Vitten hets Historie och Antikvitets Akademiens PersonnamnskommittS. Fbrnamn. Bd. 1 A-E, Uppsala 1967-1976, s.v.
Andreas.
'" . Arboga Stads Tankebok. Fjarde delen 1534-1569 utgiven av
Erik Noreen samt register till Arboga Stads Tankebok av
Sven Ljung (SSFS 53), Uppsala 1941-1950.
" . A.Sleumer, Kirchenlateinisches Worterbuch. Zweite sehr vermehrte Auflage des "Liturgischen Lexikons" unter umfassendster Mitarbeit von Benefiziat Joseph Schmidt, Limburg an
der Lahn 1922, s.783.
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'" . Ett fornsvenskt legendarium. Forsta bandet.(SSFS 7:1),
Stockholm 1847; Andra bandet (SSFS 7:2), Stockholm 1858.
" . Elias Wessgn, Svensk sprBkhistoria. I. Ljudlara och ordbojningslara. Attonde upplagan, Stockholm 1969, s.87 dar citeras: Lisslena. Jfr aven: Adolf Noreen, Altnordische Grammatik II. Altschwedische Grammatik mit Einschlu/3 des Altgutnischen, Halle 1904 (ny upplaga: Leipzig 1978), § 290.
" . Sleumer (s. anm.l9) s.l82: "S.Callistus, hi. Kallistus I,
Papst u. Mart. (219-223) 14. Okt."
" . Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, hg. von E. Hoffmann-Krayer und Hans Bachtold-Staubli, Band VII, BerlinLeipzig 1935-36, sp.l566f. Jfr Sven: J. och W. Grimm,
Deutsches Worterbuch I-XVI, 1854-1954, band IX, 2848f.
s.v. SEELBAD, och band X.4 s.v. SEELENBAD.

SAMENVATTING
Behandeling van het Latijnse verzamelhandschrift Cod.Ups.
C 213 en de daarin voorkomende Oudzweedse teksten. Met name
de nog niet uitgegeven glossen in dit handschrift leveren aanvullingen op de bestaande woordenboeken i.e. Soderwalls' Ordbok ofver svenska medeltids-spraket'. Tevens wordt de spreuk
tegen jicht opnieuw diplomatiek uitgegeven. Enkele lezingen
van oudere uitgaven van de Oudzweedse teksten konden worden
gekorrigeerd.

